
                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 
Ernesto Moreira Guedes Filho 

Andréa Zaitune Curi 
Felipe Nyczka Toja 

Rayane Conde 
 

 

TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE:  
IMPACTO ECONÔMICO E OS DESAFIOS PARA A INSERÇÃO DE 

JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO NO CONE SUL 

 
AGOSTO/2013 



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

2 

 

TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE:  
IMPACTO ECONÔMICO E OS DESAFIOS PARA A INSERÇÃO DE 

JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO NO CONE SUL 

 
ÍNDICE 

  

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 3 

2. TRABALHO INFANTIL ..................................................................................................................... 5 

2.1. FORMAS DEGRADANTES DE TRABALHO INFANTIL ................................................................................... 6 
2.2. PANORAMA MUNDIAL DO TRABALHO INFANTIL ..................................................................................... 8 
2.3. PANORAMA BRASILEIRO DO TRABALHO INFANTIL ................................................................................. 13 

3. REVISÃO DA LITERATURA SOBRE O TRABALHO INFANTIL ........................................................... 15 

3.1. DETERMINANTES .......................................................................................................................... 15 
3.1.1 Determinantes da oferta de trabalho infantil .......................................................................... 15 
3.1.2 Determinantes da demanda por trabalho infantil ................................................................... 18 

3.2. CONSEQUÊNCIAS .......................................................................................................................... 19 

4. TRABALHO INFANTIL NO BRASIL E NO CONE SUL ........................................................................ 23 

4.1. BRASIL ....................................................................................................................................... 23 
4.1.1 Formas degradantes de trabalho infantil no Brasil .................................................................. 38 

4.2. PAÍSES DO CONE SUL .................................................................................................................... 42 
4.2.1 Chile ......................................................................................................................................... 42 
4.2.2 Paraguai ................................................................................................................................... 49 
4.2.3 Uruguai .................................................................................................................................... 54 
4.2.4 Argentina ................................................................................................................................. 62 

4.3. COMPARATIVO ENTRE OS PAÍSES ...................................................................................................... 68 

5. POLÍTICAS DE ERRADICAÇÃO NO BRASIL E NO CONE SUL ........................................................... 70 

5.1. BRASIL ....................................................................................................................................... 72 
5.2. CONE SUL ................................................................................................................................... 74 

5.2.1 Chile ......................................................................................................................................... 74 
5.2.2 Paraguai ................................................................................................................................... 74 
5.2.3 Uruguai .................................................................................................................................... 75 
5.2.4 Argentina ................................................................................................................................. 75 

6. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DO TRABALHO INFANTIL .......................................................... 77 

6.1. DETERMINANTES SOCIOECONÔMICOS DO TRABALHO INFANTIL ............................................................... 77 
6.2. RELAÇÃO ENTRE TRABALHO INFANTIL E REMUNERAÇÃO DO TRABALHO .................................................... 79 
6.3. RELAÇÃO ENTRE TRABALHO INFANTIL E FREQUÊNCIA ESCOLAR ............................................................... 81 
6.4. RELAÇÃO ENTRE TRABALHO INFANTIL E DESEMPENHO ESCOLAR (PROFICIÊNCIA) ........................................ 82 

7. SÍNTESE E CONCLUSÕES .............................................................................................................. 86 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................................... 89 

 



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

3 

 

 

TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE:  
IMPACTO ECONÔMICO E OS DESAFIOS PARA A INSERÇÃO DE 

JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO NO CONE SUL 
 

 

1. Introdução 

Este estudo, encomendado pelo Grupo Telefônica, tem como foco a apresentação de 

dados e análises econômicas sobre o trabalho infantil e adolescente no Brasil e no Cone 

Sul. Destaca ainda as formas mais degradantes de trabalho infantil e seus impactos 

socioeconômicos em termos de educação e inserção futura no mercado de trabalho. 

O estudo faz parte da contribuição do Grupo Telefônica ao IV Encontro Internacional 

sobre Trabalho Infantil, realizado em São Paulo, no dia 26 de agosto de 2013. Esses 

encontros constituem uma estratégia de contribuição do Grupo Telefônica para a III 

Conferência Mundial contra o Trabalho Infantil, que acontecerá nos dias 8 e 9 de 

outubro de 2013 em Brasília. 

Como atividade anterior a esse seminário, o estudo deverá ser apresentado em painel 

econômico sobre dados relevantes acerca do trabalho infantil e adolescente no Brasil e 

no Cone Sul. Essas atividades compreendem ainda um debate sobre a Lei de 

Aprendizagem e a discussão de ferramentas de diagnóstico do trabalho infantil na 

cadeia produtiva de serviços, com apresentação de uma experiência da Telefônica 

Colômbia. O painel tem realização prevista para a primeira semana de agosto e deve 

contar com a presença de empresários participantes do Movimento Juntos pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). 

O estudo foi estruturado em sete seções, incluindo a presente Introdução. A Seção 2 se 

inicia com a definição de trabalho infantil e a caracterização do que se chama de formas 

degradantes de trabalho infantil, também conhecidas como as “piores formas de 

trabalho infantil”. Ainda, nessa seção apresentamos um panorama geral do trabalho 

infantil no mundo e introduzimos o tema para o Brasil.  

Na Seção 3 fazemos uma ampla revisão da literatura sobre o trabalho infantil, 

destacando os determinantes de oferta e demanda e ainda, as consequências do trabalho 

precoce na vida de crianças e adolescentes.  

Na Seção 4 apresentamos as características do trabalho infantil no Brasil e em quatro 

países do Cone Sul - Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina - com destaque para suas 

formas degradantes. A Seção 5 aborda as políticas de erradicação do trabalho de 

crianças e adolescentes nesses países, bem como apresenta estudos sobre os custos e os 

benefícios da erradicação do trabalho infantil.  

Na Seção 6, a partir da estimação de modelos econométricos com dados recentes para o 

Brasil, procuramos: (i) identificar as características socioeconômicas que determinam o 

trabalho infantil; (ii) relacionar trabalho infantil e rendimento do trabalho; (iii) 



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

4 

relacionar trabalho infantil e frequência escolar de crianças e adolescentes; e (iv) 

relacionar trabalho infantil e desempenho escolar dos jovens brasileiros em exames de 

proficiência.  

Por fim, na Seção 7 apresentamos as conclusões desse trabalho. 
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2. Trabalho infantil 

O trabalho infantil constitui um debate corrente em diversos países do mundo, 

majoritariamente em economias menos desenvolvidas. Entende-se que o trabalho na 

infância gera privações em termos de desenvolvimento físico e mental, restringindo o 

acesso à educação e aos demais meios de acumulação de capital humano, além de gerar 

desgastes nas condições físicas de crianças e adolescentes. Em vista desses problemas, 

os países buscam criar leis que evitem esse tipo de atividade, determinando idade 

mínima, atividades específicas, horas e condições de trabalho a que uma criança ou um 

jovem pode se sujeitar.  

Segundo a Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1973, 

artigo 2º, item 3, determina-se como idade mínima para começar a trabalhar 16 anos. 

Nesse mesmo documento, é considerado que o exercício de alguma atividade 

econômica entre a faixa etária de 13 e 15 anos pode ser permitido somente quando não 

prejudica a saúde e o desenvolvimento do jovem, destacando ainda que as autoridades 

devem especificar as atividades permitidas e o tempo máximo de trabalho diário. 

Existem países membros da organização, no entanto, que apresentam um nível de renda 

muito baixo. Nesses casos, a OIT admite que a idade mínima para trabalho seja de 14 

anos.  

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o trabalho 

infantil é definido como qualquer atividade econômica exercida por crianças com 

menos de 12 anos de idade, e também todo o tipo de trabalho abaixo dos 18 anos que se 

enquadre na lista da OIT de “piores formas de trabalho” (Lista TIP).  

A OIT afirma na Convenção nº 182 que toda atividade exercida por indivíduos com 

menos de 18 anos e caracterizada entre as piores formas de trabalho deve ser foco de 

políticas sociais de erradicação de trabalho infantil. São essas: 

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e 

tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou 

compulsório, inclusive recrutamento forçado ou compulsório de crianças para 

serem utilizadas em conflitos armados; 

b) utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção de 

material pornográfico ou espetáculos pornográficos; 

c) utilização, demanda e oferta de criança para atividades ilícitas, particularmente 

para a produção e o tráfico de drogas conforme definidos nos tratados 

internacionais pertinentes; 

d) trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, 

são susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. 

A Recomendação 190, da Convenção nº 182 da OIT, define como critério para 

determinar os trabalhos do item (d) acima, as seguintes formas de exploração da mão de 

obra infantil: 
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a) trabalho que expõe crianças a abusos físicos, psicológicos ou sexuais; 

b) trabalho embaixo da terra, embaixo da água, em alturas perigosas ou em espaços 

confinados; 

c) trabalho com maquinaria, equipamento e ferramentas perigosas, ou que envolva 

manusear ou transportar cargas pesadas; 

d) trabalho em ambientes insalubres que possa, por exemplo, expor as crianças a 

substâncias, agentes ou processos perigosos, ou a níveis de temperatura, ruído ou 

vibração que possam ocasionar danos à saúde; 

e) trabalho em condições particularmente difíceis, como trabalho por longas 

jornadas, durante a noite, ou atividade em que a criança é confinada no local de 

trabalho. 

Apesar de condenar diversas formas de trabalho infantil, a OIT aponta que existem 

atividades que podem aprimorar o desenvolvimento da criança sem causar prejuízos à 

sua saúde e educação. Desde que se enquadrem nas condições previstas pela 

organização, tais atividades são apoiadas. Exemplos dessas são: auxiliar os pais em 

tarefas domésticas ou na empresa familiar e realizar trabalhos temporários de férias. 

Nesses casos, além de promover melhorias no ambiente familiar, também ajuda o jovem 

a desenvolver habilidades e experiências, preparando-o para a vida adulta.  

2.1. Formas degradantes de trabalho infantil 

Entre as atividades mais precárias de se debelar estão o trabalho doméstico, nos lixões, 

na agricultura familiar, no comércio informal urbano, na produção familiar dentro do 

próprio domicílio, na exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, no 

narcotráfico. Nesses casos, muitas vezes há uma ambiguidade entre o trabalho infantil e 

o local de vivência das crianças ou há relação com atividades ilícitas, o que torna o 

enfrentamento mais complexo. 

As quatro formas de trabalho infantil, enquadradas nas piores formas de trabalho 

infantil, que estão entre as mais complexas de serem erradicadas são: (i) trabalho 

infantil doméstico, (ii) trabalho infantil urbano em atividades informais, (iii) trabalho 

infantil no campo, e (iv) exploração sexual de crianças e adolescentes.  

Trabalho infantil doméstico 

O trabalho infantil doméstico em casa de terceiros atinge principalmente as mulheres. 

Considerada entre as piores formas de trabalho infantil, a atividade só é permitida a 

partir dos 18 anos. A dificuldade de sua erradicação está no princípio da inviolabilidade 

do lar, que dificulta os fiscais de entrarem nas residências sem mandado judicial.  

Os riscos da atividade doméstica se caracterizam por: esforços físicos intensos, 

isolamento, abusos físico, psicológico e/ou sexual, longas jornadas, trabalho noturno, 

calor, exposição ao fogo, posições antiergonômicas e movimentos repetitivos, 

tracionamento da coluna vertebral e sobrecarga muscular [Decreto Presidencial 6.481 de 

2008]. 
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Com relação às repercussões negativas à saúde observam-se: danos à estrutura muscular 

ou óssea, contusões, fraturas, ferimentos, queimaduras, ansiedade, alterações na vida 

familiar, transtornos do ciclo vigília-sono, lesões por esforços repetitivos, deformidades 

da coluna vertebral, síndrome do esgotamento profissional, neurose profissional, 

traumatismos, tonturas e fobias.  

Ainda, destacam-se:  prejuízo à convivência familiar, excesso de jornada, desmotivação 

pela educação, humilhação, discriminação e violência associadas à atividade.  

Trabalho infantil urbano em atividades informais 

As atividades urbanas informais realizadas por crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos 

de idade, inclusive ilícitas, como o tráfico de drogas, são consideradas formas 

degradantes de trabalho infantil.  

A coleta e a seleção de lixo, assim como o comércio ambulante e os serviços em feiras 

livres estão entre as piores formas de trabalho infantil, sendo proibidas para menores de 

18 anos. Este tipo de trabalho está relacionado à evasão escolar e à falta de alternativas 

oferecidas pelo mercado. 

A idade média de ingresso das crianças no tráfico de drogas caiu de 15 e 16 anos no 

início dos anos 1990 para 12 e 13 anos dez anos depois, segundo a OIT. Esse serviço 

exige muita disciplina e responsabilidade, com limites e regras claras, cujo 

descumprimento gera severas punições, inclusive a morte. A criminalidade que envolve 

essa atividade torna crianças e adolescentes mais atrativos para tal prática, por 

responderem com penas mais brandas.  

Assim, o principal motivo para a redução da idade média das crianças envolvidas no 

narcotráfico tem uma causa econômica: o baixo custo das crianças no caso de apreensão 

ou extorsão pela polícia, quando comparado ao custo de se tentar liberar um adulto ou 

mesmo de substituí-lo ou apoiar financeiramente a família no tempo em que ele 

permanecer na prisão.  

Trabalho infantil no campo 

O trabalho infantil no campo atinge principalmente crianças com menos de 14 anos 

envolvidas na agricultura familiar. Trata-se de um segmento cujo ingresso tende a 

ocorrer muito cedo, aos 5 ou 6 anos. Além disso, concentram muitas das piores formas 

de trabalho infantil, com trabalhos perigosos, como os que envolvem máquinas, longas 

jornadas, esforços extenuantes, exposição a agrotóxicos e substâncias que podem causar 

danos à saúde, entre muitos outros. 

Exploração sexual de crianças e adolescentes 

A exploração sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais é crime associado a 

redes de prostituição, pornografia, turismo sexual e tráfico de pessoas. Constitui uma 

forma de coerção e de violência contra crianças e adolescentes.  

A declaração do Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças, 

realizada em Estocolmo na Suécia em 1996, definiu Exploração Sexual como: abuso 
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sexual por adultos e a remuneração em dinheiro ou em espécie à criança ou a uma 

terceira pessoa ou pessoas. A criança é tratada como um objeto sexual e como um 

objeto comercial.  

Inclui a prostituição de crianças todas as formas de sexo comercial em que uma criança 

se engaja em atividades sexuais tendo necessidades essenciais satisfeitas, tais como 

comida, abrigo ou acesso à educação. Ele inclui as formas de sexo comercial, onde o 

abuso sexual de crianças não é interrompido ou relatado por membros da família, 

devido aos benefícios obtidos pelo agregado familiar do agressor. Também inclui, 

potencialmente, casamentos arranjados com crianças com idade inferior a 18 anos, onde 

a criança não tem livremente consentido o casamento e onde a criança é abusada 

sexualmente.  

Tais crianças frequentemente sofrem danos irreparáveis à sua saúde física e mental. Elas 

enfrentam a gravidez precoce e o risco de contaminação por doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Embora a exploração sexual de crianças seja uma das piores formas de trabalho infantil, 

em termos de convenções internacionais, legislação, política e em termos 

programáticos, é muitas vezes tratada como uma forma de abuso ou crime. 

2.2. Panorama mundial do trabalho infantil 

O trabalho infantil é um fenômeno recorrente principalmente nas economias em 

desenvolvimento. Conforme afirma o relatório “Crianças em um mundo urbano”, 

publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 2012, o trabalho 

infantil está frequentemente associado a atos de violência e abusos, tanto quando 

exercido nas ruas como no ambiente doméstico. Em decorrência da informalidade 

dessas atividades e os meios como são exercidas, existe uma grande dificuldade por 

parte dos órgãos públicos em identificar e combater tal fenômeno. 

A fim de contribuir para análise do trabalho infantil no mundo, a OIT desenvolveu um 

diagrama de modo a comparar as distintas formas de trabalho nas faixas etárias de 5 a 

17 anos, o qual reproduzimos na Figura 1. Qualquer forma de trabalho que se 

caracterize como degradante exercido por jovens com menos de 18 anos é considerado 

trabalho infantil, e, portanto, deve ser combatido. Em relação às atividades não listadas 

na TIP (piores formas de trabalho), a OIT não considera trabalho infantil somente 

quando são exercidas por jovens maiores de 15 anos, ou quando o trabalho é leve para 

crianças de 12 a 14 anos, isto é, quando não ultrapassa 14 horas semanais. 
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Figura 1. Estrutura conceitual para caracterização do trabalho infantil – OIT  

 
Fonte: SIMPOC/ILO. Elaboração: Tendências. Nota: É considerado trabalho leve aquele com jornada inferior a 14 horas; e 

trabalho pesado aquele com jornada superior a 14 horas.  

De acordo com o Programa de Informações Estatísticas e Monitoramento do Trabalho 

Infantil (SIMPOC - Statistical Information and Monitoring Programme on Child 

Labour) da ILO (International Labour Office), em 2008 havia cerca de 305,7 milhões 

de crianças na faixa etária de 5 a 17 anos exercendo algum tipo de atividade econômica, 

sendo 215,3 milhões consideradas como trabalho infantil. Desses, 152,9 milhões tinham 

idade entre 5 e 14 anos e 62,4 milhões entre 15 e 17 anos. Cerca de 74 milhões de 

meninos e 41,3 milhões de meninas trabalhavam em condições degradantes. 

Tabela 1. Crianças e adolescentes ocupados no Mundo em 2008 

  Total de crianças  Crianças ocupadas Trabalho infantil Trabalho degradante 

  ('000) ('000) % ('000) % ('000) % 
% no trab.  

infantil  

Mundo 1.586.288 305.669 19,3% 215.269 13,6% 115.314 7,3% 53,6% 

Gênero                 

Meninos 819.891 175.777 21,4% 127.761 15,6% 74.019 9,0% 57,9% 

Meninas 766.397 129.892 16,9% 87.508 11,4% 41.296 5,4% 47,2% 

Idade                 

5-14 anos 1.216.854 176.452 14,5% 152.850 12,6% 52.895 4,3% 34,6% 

15-17 anos 369.433 129.217 35,0% 62.419 16,9% 62.419 16,9% 100,0% 
Fonte: SIMPOC/ILO. Elaboração: Tendências. 

Assim, temos que em 2008 o trabalho infantil atingia 13,6% das crianças com idade 

entre 5 e 17 anos (12,6% das crianças com idade entre 5 e 14 anos e 17% dos jovens 

com idade entre 15 e 17 anos), sendo que mais da metade delas estavam envolvidas em 

atividades consideradas degradantes. 
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Figura 2. Percentual de crianças e adolescentes ocupados no Mundo  
por faixa etária em 2008 

 
Fonte: SIMPOC/ILO. Elaboração: Tendências. 

Em 2008, mais de 40% das crianças e adolescentes envolvidos com trabalho infantil 

tinham entre 5 e 11 anos de idade, o que representava 91 milhões de jovens nessa faixa 

etária. Em relação às formas degradantes de trabalho infantil, os adolescentes de 15 a 17 

anos representavam 54% (62,4 milhões) dos envolvidos nessas atividades.   

Figura 3. Distribuição do trabalho infantil por idade no Mundo em 2008 ('000, %) 
Trabalho infantil Trabalho infantil degradante 

 
Fonte: SIMPOC/ILO. Elaboração: Tendências. 

Dentre as características do trabalho infantil no mundo, podemos destacar a 

predominância do gênero masculino. Em 2008, aproximadamente 59% do mercado de 

trabalho infantil era composto por meninos, que trabalhavam principalmente na 

agricultura ou na indústria, setores que exigem maior força física. As meninas, apesar de 

representarem uma proporção menor do mercado, de 41%, se concentravam 

principalmente no setor de serviços, representando cerca de 53% deste setor.  

O setor de serviços envolve principalmente o trabalho doméstico, o qual, em 

concordância com os dados da OIT, a UNICEF também afirma ser majoritariamente 

exercido pelo gênero feminino. Tais atividades, em geral, envolvem isolamento e 

submissão das meninas aos caprichos e à disciplina arbitrária de seus empregadores, se 

enquadrando “nas piores formas de trabalho”. Estima-se que dentre as meninas menores 

de 16 anos que trabalhavam na infância, a maioria exercia serviços domésticos.  

19,3%

14,5%

35,0%

13,6% 12,6%

16,9%

7,3%
4,3%

16,9%

5-17 anos 5-14 anos 15-17 anos

Crianças ocupadas Trabalho infantil Trabalho degradante

91.024 
42,3%

61.826 
28,7%

62.419 
29,0%

5 a 11 anos 12 a 14 anos 15 a 17 anos

25.949 
22,5%

26.946 
23,4%

62.419 
54,1%

5 a 11 anos 12 a 14 anos 15 a 17 anos



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

11 

Figura 4. Distribuição do trabalho infantil por gênero nos setores da economia 
 no Mundo em 2008 

 
Fonte: SIMPOC/ILO. Elaboração: Tendências. 

O trabalho infantil não é observado uniformemente em todos os setores, havendo uns 

que demandam mais mão de obra infantil que outros. De acordo com as estatísticas da 

OIT, aproximadamente 60% das crianças na faixa etária de 5 a 17 anos que trabalhavam 

em 2008 atuavam no setor agrícola ou extrativista
1
. Por se tratar de um segmento 

predominantemente rural, muitas crianças começam a trabalhar muito jovens, entre 5 e 

6 anos, em geral para ajudar a família e dificilmente são remuneradas por essas 

atividades. A organização também destaca que o trabalho na agricultura normalmente 

envolve condições de trabalho degradantes e atividades que se enquadram “nas piores 

formas de trabalho”. Tal situação implica grandes perdas à criança, não somente em 

termos educacionais, mas principalmente na deterioração da saúde física e mental.  

Figura 5. Distribuição do trabalho infantil por setor de atividade  
no Mundo em 2008 

 
Fonte: SIMPOC/ILO. Elaboração: Tendências. 

Assim, o trabalho infantil degradante envolve diversas atividades que comprometem a 

saúde física e mental da criança. Normalmente estão associados a condições precárias 

de trabalho, violência e abusos sexuais. Mais da metade do mercado de trabalho infantil 

está associado a essas formas de trabalho, sendo que dos que sofrem com essas 

atividades, 64% são meninos. Apesar de ainda existirem 115 milhões de crianças 

trabalhando em condições precárias e perigosas, a proporção tem diminuído, passando 

                                                 
1
 Considera-se nesse setor: agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca ou piscicultura. 
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de 57,8% do trabalho infantil em 2004 para 53,6% em 2008. Mesmo assim, é 

importante que as autoridades adotem políticas para erradicar toda forma de trabalho 

infantil, principalmente, as que mais implicam prejuízos à vida da criança.  

No mundo, o trabalho infantil está majoritariamente concentrado na Ásia e no Pacífico, 

onde as leis trabalhistas são pouco rígidas e dificilmente cumpridas, permitindo a 

sustentação de mercados informais, como o trabalho escravo e o infantil. No entanto, 

dentre as formas mais perigosas e degradantes de trabalho infantil, há uma grande 

concentração também na África Subsaariana, aproximadamente 34%. As crianças e os 

adolescentes ocupados na Ásia e Pacífico representam 42% do trabalho infantil no 

Mundo.  

Na África Subsaariana o trabalho degradante representa 60% do trabalho infantil dessa 

região, enquanto na região da Ásia e Pacífico menos de 43%. Na América Latina e 

Caribe quase 70% do trabalho infantil é caracterizado por atividades consideradas 

degradantes.  

Figura 6. Distribuição do trabalho infantil por Região em 2008 ('000, %) 
Trabalho infantil Trabalho infantil degradante 

 
Fonte: SIMPOC/ILO. Elaboração: Tendências. 

Em 2008, a maior taxa de trabalho infantil ocorria na África Subsaariana, onde 25,3% 

das crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos exerciam algum tipo de 

atividade caracterizada como trabalho infantil (65 milhões de pessoas), sendo que 15% 

dos jovens nessa faixa etária estavam em atividades consideradas degradantes (38,7 

milhões de pessoas).  

Figura 7. Taxa de ocupação de crianças e adolescentes por Região no Mundo em 2008 
Trabalho infantil Trabalho infantil degradante 

 Fonte: SIMPOC/ILO. Elaboração: Tendências. 
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Na literatura se destaca que a renda é um dos principais motivos que levam crianças e 

adolescentes a entrarem no mercado de trabalho logo cedo. Observa-se ainda nos dados 

da OIT que, em 2008, mais de 65% do trabalho infantil não eram remunerados e se 

caracterizavam como trabalho familiar. Isto é, a criança normalmente trabalha com a 

própria família, para ajudar na subsistência de todos os membros. Tal fenômeno faz 

mais sentido quando se nota que o trabalho infantil é concentrado na agricultura.  

Figura 8. Distribuição do trabalho infantil por ocupação no Mundo em 2008 

 
Fonte: SIMPOC/ILO. Elaboração: Tendências. 

É importante destacar, que pelo trabalho infantil se desenvolver em mercados 

informais, nem sempre é notificado e perfeitamente mensurado, sendo possível que 

tais estatísticas estejam subestimadas.  

2.3. Panorama brasileiro do trabalho infantil 

O trabalho infantil era permitido no Brasil até 1943, ano em que foi aprovada a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Atualmente, a Constituição Federal 

estabelece que somente a partir de 16 anos é permitida a admissão ao trabalho e ao 

emprego. A única exceção à proibição constitucional é a admissão na condição de 

aprendiz, permitida a partir dos 14 anos (artigo 7º, inciso XXXIII), para tipos de 

atividades que apresentem os requisitos legais para a aprendizagem profissional, 

previstos na CLT, com alterações introduzidas pela Lei nº 10.097/00. 

A legislação brasileira protege o trabalho do adolescente dos 16 aos 18 anos. Nessa 

condição, as atividades não podem ser realizadas em horário noturno ou em locais e 

serviços considerados perigosos ou insalubres, para se garantir respeito à condição “de 

pessoa em circunstância peculiar de desenvolvimento”, conforme determina o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). 

Além da Constituição e do ECA, o Brasil construiu importantes e avançados marcos 

legais para o enfrentamento do trabalho infantil. Em 2 de fevereiro de 2000, foi 

ratificada a Convenção n
o
 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

estabelece a proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil (perigosas, insalubres e 

penosas ou executadas no ilícito) e prevê a ação imediata para sua eliminação. 

Em 5 de fevereiro de 2001, foi publicada a Portaria nº 6 da Secretaria de Inspeção do 

Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego, reeditando e proibindo os 82 
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tipos de trabalho ou atividades considerados perigosos – proibidos para menores de 18 

anos –, além de indicar as formas de trabalho infantil que devem ser imediatamente 

eliminadas no Brasil. No dia 28 de junho de 2001, foi ratificada a Convenção n
o
 138 da 

OIT, sobre a idade mínima para admissão ao trabalho ou ao emprego, promulgada como 

Lei no dia 15 de fevereiro de 2002. 

Assim, a partir do final dos anos 1980 e, com mais intensidade, no início dos anos 1990, 

houve uma série de medidas de enfrentamento ao trabalho infantil que contribuíram 

significativamente para a redução do problema no país.  

Efetivamente, o trabalho infantil está em declínio no Brasil. De acordo com o IBGE, o 

número de trabalhadores de 5 a 17 anos de idade caiu de 5,3 milhões em 2004 para 3,7 

milhões em 2011, o que representava 8,6% das crianças e adolescentes do País. As 

políticas de combate ao trabalho infantil estão a cargo do Ministério do 

Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS), responsável pelo Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). 

Os dados do IBGE indicam que, desses 3,7 milhões de crianças e adolescentes ocupados 

em 2011, 89 mil tinham idade de 5 a 9 anos (2,4%), 614 mil de 10 a 13 anos (16,7%), 

963 mil de 14 a 15 anos (26,2%) e 2,0 milhões de 16 a 17 anos (54,6%). Com relação ao 

gênero, 66,5% (2,4 milhões) eram do sexo masculino e 33,5% (1,2 milhão) do sexo 

feminino. Quanto a localização, 62,8% (2,3 milhões) dos trabalhadores com idade entre 

5 e 17 anos se encontravam nas áreas urbanas e 37,2% (1,7 milhão) em áreas rurais. 

Ainda, 258 mil crianças e adolescentes estavam ocupados em serviços domésticos. O 

número representava 3,9% do total de empregados domésticos no país em 2011, de 6,7 

milhões.  

Mais adiante, detalharemos as informações sobre o trabalho infantil no Brasil e suas 

consequências.  

  

 

 



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

15 

3. Revisão da literatura sobre o trabalho infantil 

De acordo com Ponczek e Souza (2007), o trabalho na infância proporciona limitações 

físicas, psicológicas e também no tempo que a criança se dedica à escola, resultando em 

consequências negativas para sua vida adulta.  

Existem diversas literaturas que discutem as principais causas e consequências do 

trabalho infantil. Acredita-se que, em parte, esse fenômeno seja explicado pelas 

condições de renda da família. No entanto, outros afirmam que a entrada da criança no 

mercado de trabalho também está fortemente associada às condições do próprio 

mercado de trabalho, às expectativas de retornos futuros e às demais características 

sociais e econômicas. Diante disso, essa seção busca analisar: (i) os principais 

determinantes do trabalho infantil, adentrando nos aspectos de oferta e demanda; e (ii) 

as consequências do trabalho infantil em termos educação, saúde e salário na vida 

adulta.  

3.1. Determinantes  

Os determinantes do trabalho infantil se referem às principais causas que levam as 

crianças a entrarem no mercado de trabalho logo cedo. A literatura, de modo geral, 

busca justificar as razões para a oferta de trabalho pelos jovens com idade entre 5 e 17 

anos. Entretanto, para melhor compreensão a respeito desse tópico, é essencial entender 

os motivos que levam o mercado de trabalho a demandar esse tipo de mão de obra.  

3.1.1 Determinantes da oferta de trabalho infantil 

Os determinantes da oferta de trabalho infantil se referem às razões que levam uma 

criança a disponibilizar mão de obra no mercado de trabalho. É consenso na literatura 

que a oferta de trabalho por crianças e adolescentes é motivada por um conjunto de 

fatores relacionados às características da família e outras externas ao domicílio [Kassouf 

(2001) e Santos (2006)]. 

A literatura frequentemente aborda a relação de trade-off entre trabalho e educação, 

sendo a educação vista como meio de acumulação de capital humano. Assim, ao entrar 

no mercado de trabalho na infância, a criança estaria abrindo mão de capital humano. 

Estudos econômicos buscam, portanto, analisar as preferências das crianças, de modo a 

entender as razões que fazem uma criança ofertar mão de obra em detrimento de 

educação [Ponczek e Souza (2007)]. 

Assim, em vista das divergências e dos diversos argumentos apresentados na literatura, 

essa seção busca definir os principais motivos que levam uma criança à decisão de 

ofertar mão de obra no mercado de trabalho. 

Nível de renda 

Uma das principais causas do trabalho infantil apresentada na literatura é o nível de 

renda das famílias. Afirma-se que famílias com baixa renda buscam realocar o seu 

tempo no intuito de garantir o consumo e a subsistência de todos os membros. De 

acordo com Basu e Tzannatos (2003), os pais tendem a ser altruístas em relação aos 



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

16 

filhos, permitindo-os exercer trabalho na infância somente sob condições de renda 

extremamente precárias. Em Levison et al (2003), é observado uma maior incidência de 

trabalho na infância em países com menor nível de renda. No entanto, os autores 

destacam que a pobreza só é motivadora da oferta de trabalho infantil em crianças mais 

novas, e à medida que crescem, o desejo por um consumo mais sofisticado é o que 

move esse tipo de trabalho.  

Apesar de a pobreza estar entre os principais fatores associados ao trabalho infantil, é 

também um determinante em certo ponto controverso. Se por um lado, diversos estudos 

apontam que sob maiores níveis de renda há menor probabilidade de uma criança entrar 

no mercado de trabalho (dedicando-se à educação e à acumulação de capital humano), 

por outro, em outros estudos as evidências empíricas indicam que a relação entre 

trabalho infantil e renda não é tão clara [Kassouf (2002)]. 

Em níveis macroeconômicos, pode-se observar que um aumento da renda per capita 

tende a ser acompanhado por uma redução no nível de trabalho infantil. Exemplos são: 

China, Tailândia e Índia, regiões historicamente conhecidas pela elevada proporção de 

crianças trabalhando, mas que com o aumento do PIB, assim como do PIB per capita, 

passaram a apresentar menores índices de trabalho infantil. Por outro lado, analisando a 

área rural de Gana e do Paquistão, foi observado que famílias mais ricas, detentoras de 

terras, tendem a incentivar seus filhos a trabalharem ainda crianças com o intuito de 

ampliar a produtividade da terra [Kassouf (2007) e Basu e Tzannatos (2003)]. 

Em Barros, Mendonça e Velazco (1996), são apresentados argumentos de que a pobreza 

não é a principal razão para o trabalho infantil. Para tanto, os autores mostram que há 

uma maior incidência desse tipo de mão de obra em áreas metropolitanas, onde a renda 

média é mais elevada. Além disso, argumentam que caso houvesse uma relação 

claramente negativa entre renda e trabalho infantil, em períodos de recessão deveria se 

observar mais crianças trabalhando, o que não ocorre de fato.   

Background e estrutura familiar 

A estrutura familiar e a escolaridade dos pais são fatores frequentemente citados entre 

as causas do trabalho infantil. De acordo com Santos (2006), a literatura assume a 

hipótese de que, em condições normais do mercado de trabalho e capital, o maior capital 

humano implica em maiores salários.  

Seguindo essa lógica, estudos apontam que existe uma correlação negativa entre 

escolaridade dos pais e trabalho infantil. Isso se dá pelo fato de o maior acesso à 

educação proporcionar maiores salários, e, consequentemente, maior renda à família. 

Desse modo, a família não precisa alocar o tempo das crianças em trabalho, pois a renda 

dos pais já é suficiente para suprir as necessidades de todos os familiares [Dias e Araújo 

(2013)]. 

De acordo com Kassouf (2002), o acréscimo de um ano da escolaridade da mãe e do pai 

reduz a probabilidade dos filhos trabalharem em 0,003 e 0,007, respectivamente. 

Enquanto que para as meninas, essa diminuição é de aproximadamente de 0,002, tanto 

para mais um ano de educação da mãe como do pai.  
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Corroborando a importância do nível educacional dos pais na decisão de trabalho na 

infância, Dureya e Arends-Kuenning (2003) também destacam que um aumento de dois 

anos da escolaridade dos pais tem um efeito negativo sobre o trabalho infantil muito 

maior do que um aumento de 20% dos salários (renda da família).  

Ainda, ao analisarem a relação entre trabalho infantil e frequência escolar, Leme 

Wajnman (2000), Menezes-Filho et al (2000) e Corseuil, Santos e Fogel (2001), 

afirmam ser a escolaridade dos pais e a renda da família as variáveis essenciais na 

decisão de alocação do tempo das crianças em trabalho, educação e lazer, de modo que 

estão negativamente relacionadas ao trabalho na infância e positivamente relacionadas à 

frequência escolar. 

A fim de capturar um viés de gênero na educação dos pais, Emerson e Souza (2007) 

realizaram uma análise para o Brasil buscando diferenciar os impactos que a educação 

do pai e da mãe tem sobre a propensão a trabalhar dos filhos quando esses são crianças. 

Concluíram que a educação do pai tende a ter um efeito maior na decisão entre trabalho 

e educação do que a educação da mãe, ademais, o impacto é ainda maior nos meninos 

(filhos) do que nas meninas (filhas). Além disso, como em Thomas (1994), os autores 

puderam inferir que as mães tendem a proteger mais as filhas e os pais tendem a 

proteger mais os filhos. Isso significa que a educação da mãe reduz mais o trabalho 

infantil da filha do que a educação do pai, enquanto que a educação do pai reduz o 

trabalho infantil do filho mais do que a educação da mãe. 

Em relação à estrutura familiar, a literatura em geral aborda as implicações do tamanho 

da família sobre as decisões de alocação do tempo das crianças entre lazer, educação e 

trabalho. Segundo Kassouf (2002), no Brasil, um aumento no número de irmãos mais 

novos eleva a probabilidade de uma criança entrar no mercado de trabalho. Ponczek e 

Souza (2007) chegam a um resultado similar, afirmando que quanto maior o número de 

irmãos, ou seja, em famílias maiores, a propensão a trabalhar aumenta e a frequentar a 

escola diminui, de modo que também se verifica uma queda nas notas - desempenho 

escolar - desses alunos. Em análise semelhante para o Peru, Patrinos e Psacharopoulos 

(2007) chegam às mesmas conclusões.  

Condições do mercado de trabalho 

Segundo aponta Barros, Mendonça e Velazco (1996), a oferta de trabalho infantil está 

muito mais relacionada às condições do mercado de trabalho do que ao nível de renda 

familiar. Pioneiros nessa discussão, os autores afirmam que a decisão de trabalhar na 

infância está associada ao custo de oportunidade de estudar. Significa afirmar que se os 

retornos esperados de ser educado não são significativamente distintos daqueles de não 

ser, há uma maior probabilidade de a criança optar por entrar no mercado de trabalho 

cada vez mais cedo.   

Aprofundando essa discussão, o trabalho de Dureya e Arends-Kuenning (2003) analisa 

como a oferta de mão de obra infantil reage às mudanças nas condições do mercado de 

trabalho. Verifica-se que melhorias nessas condições, como aumento salarial, geram um 

efeito renda, isto é, aumento da oferta de trabalho infantil, e um efeito substituição, no 
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qual a oferta diminui, pois a criança estaria realocando o seu tempo em outras 

atividades. Para uma amostra do mercado brasileiro, observou-se que o aumento dos 

salários implica aumento na oferta de trabalho infantil, predominando o efeito renda. 

Assim, pode-se concluir que no Brasil as condições do mercado de trabalho são 

positivamente correlacionadas à oferta de trabalho por crianças e adolescentes.  

Atributos das crianças 

A literatura também destaca que características de gênero, raça e idade também são 

determinantes do nível de trabalho infantil. Segundo Cacciamali e Braga (2003) e Dias e 

Araújo (2013), historicamente há uma maior proporção de meninos trabalhando na 

infância do que de meninas. Afirmam, porém, que as meninas muitas vezes exercem 

atividades domésticas, sendo esse tipo de trabalho pouco observável e de difícil 

mensuração. Cacciamali e Braga (2003) também destacam que o trabalho infantil se 

intensifica com a idade, pois observam que existe uma maior proporção de jovens e 

adolescentes do que de crianças menores exercendo alguma atividade de fim 

econômico.  

Por fim, observa-se que há uma proporção maior de crianças negras trabalhando do que 

de brancas. Ao atingirem a vida adulta, no entanto, essa relação se inverte. A 

persistência do preconceito racial é o principal argumento para tal fenômeno. Na vida 

adulta, os negros recebem em média menores salários do que os brancos, resultando em 

níveis de renda familiar inferiores e, indiretamente, em maior propensão por parte de 

seus filhos em ofertarem mão de obra no mercado de trabalho, dada a relação entre 

renda familiar e trabalho infantil. 

3.1.2 Determinantes da demanda por trabalho infantil 

Na literatura sobre mercado de trabalho infantil, existe um número reduzido de estudos 

que visam determinar os motivos que levam o mercado a demandar mão de obra 

infantil. No entanto, acreditamos ser essencial para o entendimento completo sobre o 

assunto analisar essas razões. Assim, essa seção busca detalhar os principais 

determinantes da demanda por trabalho infantil encontrados na literatura.  

Custo de mão de obra 

Cacciamali e Braga (2003) afirmam que a contratação de mão de obra infanto-juvenil é 

motivada, principalmente, pelo baixo custo dessa força de trabalho em relação à adulta. 

Além disso, a incapacidade organizacional, o baixo poder de reivindicação e as poucas 

habilidades requeridas em determinadas atividades fazem com que seja mais barato para 

uma empresa empregar crianças, pois dificilmente teriam que enfrentar reivindicações, 

como greves ou mobilizações por aumentos salariais. Além disso, os autores afirmam 

que normalmente a mão de obra infantil é utilizada na execução de atividades manuais, 

cujo capital humano necessário para sua realização é baixo. 

Composição do mercado 

Na maioria dos países, incluindo também o Brasil, o trabalho para crianças menores de 

16 anos é proibido, e, portanto, a contratação desse tipo de mão de obra é uma prática 
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ilegal, com exceção de alguns casos em que crianças acima de 14 anos podem ser 

contratadas como aprendiz. Dias e Araújo (2013), então, afirmam que a grande maioria 

do trabalho infantil se dá por meio da informalidade. Desse modo, quando as condições 

do país são favoráveis à sustentação de mercados informais há uma proporção maior de 

demanda por trabalho infantil. Tais condições se dão quando a fiscalização não é rígida 

ou é ineficiente ao controlar o cumprimento das normas estabelecidas. Nesses casos, a 

detecção de práticas informais, como a contratação de crianças e adolescentes, é baixa, 

estimulando esse tipo de atuação por parte dos empregadores.  

Comparando o meio rural ao urbano, por exemplo, observa-se maior incidência de mão 

de obra infantil em atividades na agricultura do que na manufatura. Mesmo mantendo a 

renda familiar constante, observa-se uma proporção maior de crianças trabalhando em 

meios rurais do que urbanos. De acordo com Kassouf (2007), tal diferença é decorrente 

das condições sociais e econômicas dessas áreas, como infraestrutura precária das 

escolas e baixa inovação tecnológica no campo.  

Em relatório divulgado pela Unicef em 2004, foi apontado que o crescimento 

econômico do país é um determinante indireto do trabalho infantil. Em períodos de bom 

desempenho econômico, a taxa de desemprego do país tende a diminuir e a renda das 

famílias a aumentar, resultando em menores níveis de trabalho infantil. Por outro lado, 

também se afirma que em longos períodos de alto desemprego, há um incentivo em 

reduzir os custos de mão de obra, que, sob condições favoráveis às práticas informais, 

podem implicar em um aumento do número de crianças trabalhando. Ademais, o 

relatório também destaca a distinção entre os setores da economia na absorção do 

trabalho infantil, de modo que, a depender do desempenho de cada um, o efeito sobre o 

trabalho infantil pode ser maior ou menor.  

Questões tecnológicas 

A literatura em geral defende que o desenvolvimento tecnológico, além de promover 

melhorias no processo produtivo do trabalho, ampliando a produtividade, tende, 

indiretamente, a reduzir a demanda por trabalho infantil. Isso decorre principalmente da 

menor demanda por trabalho, tanto de adultos quanto de crianças [Basu (1999) e Dias e 

Araújo (2013)]. 

Por outro lado, Dias e Araújo (2013) também apontam que em alguns casos, o avanço 

tecnológico gera um incentivo ao sistema produtivo putting out, em que se permite que 

o trabalho - normalmente manual - seja executado em casa, sem a necessidade de 

fábricas. Como se trata normalmente de atividades que exigem pouco conhecimento 

intelectual, e nas quais a fiscalização é dificultada, nesse caso, o avanço tecnológico 

promove um maior incentivo à contratação de mão de obra infantil e adolescente.  

3.2. Consequências 

O trabalho infantil é fortemente condenado em diversos países do mundo, pois além de 

ser exercido normalmente em condições informais, também implica em consequências 

majoritariamente negativas para a criança, tanto no curto como no longo prazo. 

Diversos estudos foram realizados a fim de analisar esses efeitos. Essa seção busca, com 
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base nesses trabalhos, destacar os principais impactos que o trabalho na infância tem 

sobre a vida da criança. 

Dentre os principais efeitos, a educação é o mais mencionado. De acordo com Ponczek 

e Souza (2007) e Cavalieri (2002), o tempo da criança é alocado entre estudo, lazer e 

trabalho, de acordo com suas preferências e de sua família. Dessa forma, afirma-se que, 

ao ampliar o tempo destinado ao trabalho, é provável que a educação esteja sendo 

prejudicada, resultando no trade-off entre educação e trabalho, frequentemente 

mencionado na literatura.  

O curioso, destacado por diversos estudos, é que normalmente as crianças que 

trabalham também frequentam a escola [Menezes-Filho et al (2000), Leme e Wajnman 

(2000), Kassouf (2001), Cavalieri (2002) e Emerson e Souza (2007)]. De acordo com 

Emerson e Souza (2007), a partir de dados da PNAD 1998, 18% dos filhos (meninos) 

das famílias entrevistadas trabalham, sendo que desses 93% também frequentam a 

escola. Em relação às filhas (meninas), 9% exercem alguma atividade econômica, e 

dessas 94% simultaneamente frequentam a escola.  

Porém, apesar de as crianças que trabalham irem à escola, o aprendizado delas é 

prejudicado pelo fato de trabalharem. Cavalieri (2002) analisa o efeito do trabalho 

infantil no desempenho escolar no curto prazo. A autora verifica que o desempenho 

escolar das crianças que trabalham é, em média, inferior ao desempenho daquelas que 

não trabalham. Estima-se que a probabilidade de obter aprovação na escola reduz 

aproximadamente 17,2%, a de progresso diminui 24,2% e a de evasão aumenta 

22,6% quando a criança exerce algum tipo de atividade econômica, mesmo que não 

remunerada. Além disso, afirma-se que apesar de trabalho e escola não se mostrarem 

atividades excludentes, o fato de a criança trabalhar é determinante na decisão de largar 

os estudos. Dos 22,6% de crianças que deixaram de frequentar a escola 21,1 pontos 

percentuais (93,4%) podem ser explicados pelo exercício de alguma forma de trabalho.  

Em termos de efeitos de longo prazo, Emerson e Souza (2006) e Basu e Tzannatos 

(2003) apontam que existe uma correlação positiva entre frequência escolar e acumulo 

de capital humano. Desse modo, os autores mostram que a criança ao participar do 

mercado de trabalho na infância acaba restringindo o seu acesso ao capital humano. O 

trabalho de Akabayashi e Psacharoupoulos (1999) tenta contrariar esse argumento, no 

entanto, seus resultados mostram que na Tanzânia, a habilidade da criança em 

matemática tende a ser piorada quando ela trabalha. 

No estudo de Akabayashi e Psacharoupoulos (1999), a hipótese de que o trabalho pode 

estar positivamente relacionado à acumulação de capital humano é justificada pela 

experiência e absorção de novos conhecimentos que o trabalho pode proporcionar. 

Nessa questão, Emerson e Souza (2006) estimam que o impacto negativo do trabalho 

sobre acumulo de capital humano passa a ser positivo entre as idades de 13 e 14 anos, 

significando que a partir dessa faixa etária o trabalho passa a agregar capital humano a 

criança. Apesar dessa evidência, o estudo defende prioritariamente que o quanto mais se 

adiar a entrada no mercado de trabalho (e aumentar o tempo de estudo), melhores serão 
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os ganhos na vida adulta. A partir dos diversos modelos estimados, o estudo conclui que 

a idade ideal para começar a trabalhar é 24 anos.  

Kassouf et. al. (2001) verifica que para o 

Brasil, dos jovens que começaram a 

trabalhar quando tinham entre 5 e 9 anos 

de idade, mais de 50% se mantiveram 

com educação pré-primária e cerca de 

35-38% com renda considerada muito 

baixa. Entre os que começaram a 

trabalhar com idade entre 10 e 14 anos, 

quase 80% param nos primeiros anos do 

ensino fundamental (EF I) e em torno de 

30% com renda muito baixa. Ainda, dos 

que começaram a trabalhar com 15 anos 

ou mais, menos de 20% concluíram o 

ensino médio. 

Relação entre idade que começou a trabalhar e 
educação; e relação entre idade que começou a 

trabalhar e renda futura 

Idade que começou a trabalhar 

  Meninos Meninas 

  
5-9          

anos 
10-14 
anos 

15 +              
anos 

5-9          
anos 

10-14 
anos 

15 +              
anos 

Educação             

Pré-primária 53,8% 38,7% 15,7% 60,0% 44,8% 19,1% 

Ensino Fund. I 35,8% 39,7% 35,7% 32,3% 39,4% 31,0% 

Ensino Fund. II 8,6% 16,5% 31,0% 6,6% 12,6% 33,2% 

Ensino Médio 1,8% 5,1% 17,6% 1,1% 3,2% 16,7% 

Renda             

Muito Baixa 35,8% 27,3% 14,8% 37,9% 33,7% 15,5% 

Baixa 29,5% 26,4% 22,8% 28,0% 26,3% 21,7% 

Média 22,5% 24,3% 26,3% 22,3% 23,8% 27,3% 

Alta 12,2% 22,0% 36,2% 11,7% 16,2% 35,5% 

Fonte: Kassouf et al (2001).  

Diversos estudos comprovam que o aumento da escolaridade gera benefícios na vida 

adulta, aumentando salário, reduzindo a probabilidade de desemprego e ampliando as 

condições de saúde. Da mesma forma, a qualidade do ensino e o nível de aprendizado 

do aluno são essenciais e têm efeitos socioeconômicos relevantes.  

Menezes-filho et. al. (2009) analisaram as variáveis que impactam no aprendizado da 

criança a partir dos resultados da Prova Brasil, realizada em 2007, e do Saresp (Sistema 

de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), realizado em 2008. Por 

meio de métodos econométricos, os autores verificam que as características inerentes ao 

aluno, aos pais e à escola são conjuntamente determinantes do desempenho escolar das 

crianças nos exames de proficiência. Dentre as características dos alunos, os autores 

destacam que a entrada cada vez mais cedo no sistema de ensino gera benefícios em 

termos de aprendizado e que o fato de o aluno trabalhar tem relação negativa e 

significante com sua nota na prova. Isto é, os alunos que trabalhavam apresentaram, 

em média, desempenho pior nas provas de proficiência, em comparação com os 

que não trabalhavam.  

Diversas organizações, como a UNICEF e a Organização Internacional do Trabalho 

(ILO – International Labor Office), apesar de criticarem o trabalho na infância, 

reconhecem que a renda da criança em família pobres é essencial para a sua subsistência 

[Kassouf et.al. (2001)]. Mesmo nesses casos, Emerson e Souza (2006) mostram que o 

trabalho na infância é prejudicial à renda ao longo da vida, sendo preferível 

permanecer na escola.  

Em decorrência do impacto que o trabalho na infância tem sobre a renda ao longo da 

vida, muitos estudos defendem que o trabalho infantil cria um “círculo vicioso” 

entre gerações. Em geral, afirma-se que a criança busca ofertar mão de obra na infância 

para aumentar a renda da família, no entanto, ao realizar tal atividade acaba 
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deteriorando a sua educação, e, em consequência a acumulação de capital humano. Na 

vida adulta, isso se reflete em baixa qualidade da mão de obra e em salários inferiores. 

Desse modo, por essa pessoa ter se tornado mais pobre, haverá uma maior necessidade 

de seus filhos trabalharem na infância, caracterizando-se uma “armadilha” do trabalho 

infantil [Basu e Tzannatos (2003) e Emerson e Souza (2006)]. 

Por fim, alguns estudos revelam que a entrada antecipada no mercado de trabalho 

pode afetar a saúde na vida adulta. De acordo com Kassouf et al (2001), as chances 

de um indivíduo adulto declarar que tem uma saúde pior é elevada quando este declara 

ter iniciado no mercado de trabalho antes dos 10 anos de idade. Essa probabilidade 

diminui para aqueles que começaram a trabalhar entre 10 e 14 anos, e, é ainda menor 

para os indivíduos que começaram a trabalhar após os 15 anos. 
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4. Trabalho infantil no Brasil e no Cone Sul 

Segundo dados da ILO, em 2008 havia cerca de 14 milhões de crianças e adolescentes 

com idade entre 5 e 17 anos na região da América Latina e Caribe exercendo algum tipo 

de atividade econômica considerada como trabalho infantil, o que representa 10,0% dos 

jovens nessa faixa etária nesta região. Ainda, quase 70% dessas crianças e adolescentes 

que trabalhavam estavam em atividades consideradas degradantes, o que corresponde a 

9,4 milhões de pessoas (6,7% do total de jovens de 5 a 17 anos da América Latina e 

Caribe).  

Nesta seção, expomos as informações, mais recentes possíveis, sobre o trabalho infantil 

no Brasil e nos países do Cone Sul.   

4.1. Brasil 

No início dos anos 1990, houve uma série de medidas de enfrentamento ao trabalho 

infantil que contribuíram significativamente para a redução do problema no Brasil. De 

1999 a 2011 o número de crianças e adolescentes ocupados diminuiu 44,6%. Apesar de 

relevante, ainda existem no país 3,67 milhões de crianças tralhando, muitas delas em 

condições de trabalho degradantes.
2
  

Figura 9. Evolução do número de crianças e adolescentes  
de 5 a 17 anos de idade ocupadas no Brasil (milhões) 

 
Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração: Tendências. 

A partir das informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

realizada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

apresentamos um panorama do trabalho infantil no Brasil.  

Atualmente, 3,67 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos no 

Brasil estão ocupadas, exercendo algum tipo de trabalho, o que representa 8,6% da 

população nessa faixa etária. A taxa de ocupação dos meninos é de 11,24% e das 

                                                 
2
 Os dados da PNAD 2011 apontam 3,67 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos e 3,58 

milhões entre 10 e 17 anos ocupados, enquanto o Censo 2010 indica 3,4 milhões de pessoas na faixa 

etária entre 10 e 17 anos trabalhando. A principal diferença entre as bases é que a PNAD é uma pesquisa 

amostral (utilizamos um expansor, peso amostral, para torná-la universal), enquanto o Censo 

Demográfico é universal. Porém, acreditamos que a diferença de resultados ocorre porque a PNAD se 

refere ao ano de 2011, enquanto que o Censo ao ano de 2010.  
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meninas de 5,87%. Na zona urbana o percentual de crianças e adolescentes que 

trabalham é de 6,6% enquanto que na zona rural sobe para 17,5%.  

Desses 3,67 milhões de crianças e adolescentes ocupados, 37,2% estão na zona rural 

(1,37 milhão) e 62,8% em áreas urbanas (2,3 milhões). Na região Nordeste vive a maior 

parte dos trabalhadores infantis e adolescente brasileiros, 35%, o que representa 1,28 

milhão de crianças e adolescentes. Em seguida aparece a região Sudeste com quase 30% 

das crianças e adolescentes ocupados no Brasil (1,08 milhão). Na região Centro Oeste 

estão pouco mais de 230 mil jovens que trabalham, sendo a menos representativa. No 

Norte quase 500 mil crianças e adolescentes estão ocupados e no Sul quase 600 mil.  

Figura 10. Distribuição do trabalho infantil segundo as regiões do Brasil 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

A região Nordeste ainda se destaca por ter mais de 50% dos jovens brasileiros ocupados 

na zona rural. Dos 1,37 milhão de crianças e adolescentes trabalhadores, 721 mil estão 

na região Nordeste. Em seguida aparece a região Norte com quase 20% de jovens 

ocupados em áreas rurais. Nas regiões Sul e Sudeste encontram-se em torno de 160 e 

170 mil crianças e adolescentes, respectivamente, trabalhando na zona rural.  

Por outro lado, a região Sudeste se destaca por ter 38,9% dos jovens brasileiros que 

trabalham na zona urbana, o que representa quase 900 mil crianças e adolescentes. Na 

região Nordeste e Sul, estão 24,4% e 18,6%, respectivamente das crianças e 

adolescentes ocupados na região urbana do Brasil. A área urbana das regiões Norte e 

Centro Oeste contam com cerca de 200 mil crianças e adolescentes ocupados cada uma.  
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Figura 11. Distribuição do trabalho infantil segundo as regiões do Brasil  
por área geoeconômica 

Área Rural Área Urbana 

  
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Em 2011, 0,6% das crianças com idade entre 5 e 9 anos estavam trabalhando no Brasil 

(89 mil), assim como 4,5% daquelas com idade entre 10 e 13 anos. Os maiores 

percentuais de jovens ocupados ocorrem entre pessoas com idade entre 14 e 15 anos e 

16 e 17 anos, faixas em que 13,5% e quase 30% estão trabalhando, respectivamente. 

A zona rural se destaca pelo maior percentual de crianças e adolescentes que trabalham 

em todas as faixas etárias. Nessa área, onde as crianças começam a trabalhar mais cedo, 

o percentual de crianças com 5 a 9 anos ocupadas chega a 2,5%, valor bem acima dos 

0,2% da área urbana. Ainda, mais de 40% dos adolescentes com 16 e 17 anos de idade 

que vivem na zona rural trabalham, assim como quase 30% dos jovens entre 14 e 15 

anos. Na zona urbana a realidade é diferente, esses percentuais são de 25,5% e menos de 

10%, respectivamente.  

Figura 12. Percentual de crianças e adolescentes que trabalham por faixa etária  
no Brasil, total e nas zonas urbana e rural 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 
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As maiores taxas de ocupação de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade 

ocorrem nas regiões Norte, Sul e Nordeste, em torno de 10%. Na região Centro Oeste 

7,4% dos jovens estão ocupados e na região Sudeste 6,6%.  

As áreas rurais das regiões Norte e Nordeste se destacam pelos maiores percentuais de 

crianças e adolescentes trabalhando. A área rural da região Sul também apresenta 

índices elevados de trabalho infantil. 

Destacamos que na área rural da região Norte, 5,4% das crianças com idade entre 5 a 9 

anos trabalham, quase 20% das crianças entre 10 e 13 anos e quase 40% dos jovens 

entre 14 e 15 anos de idade estão ocupados. Ainda, quase metade dos adolescentes de 

16 e 17 anos que vivem na área rural do Sul brasileiro estão ocupados. 

Tabela 2. Percentual de crianças e adolescentes que trabalham por faixa etária  
nas áreas geoeconômicas, total e nas zonas urbana e rural 

Idade 5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 e 15 anos 16 e 17 anos 5 a 17 anos 

Região/Área Número % Número % Número % Número % Número % 

Norte   30.645  1,8% 117.944  8,4% 131.093  18,3% 209.045  29,1%   488.727  10,8% 

Rural   26.545  5,4%  79.131  19,6%  74.126  37,7%  90.610  46,8%   270.412  21,0% 

Urbana  4.100  0,3%  38.813  3,9%  56.967  10,9%  118.435  22,5%   218.315  6,8% 

Nordeste   38.885  0,8% 296.618  7,1% 366.753  16,4%  581.867  26,8% 1.284.123  9,7% 

Rural   30.560  2,1% 203.922  15,4% 211.861  29,9%  274.965  42,4%   721.308  17,6% 

Urbana  8.325  0,3%  92.696  3,2% 154.892  10,1%  306.902  20,2%   562.815  6,1% 

Sudeste   12.316  0,2% 103.339  2,0% 262.511  9,7%  699.807  26,5% 1.077.973  6,6% 

Rural  6.293  1,5%  37.122  9,1%  55.098  28,4%  81.365  40,5%   179.878  14,6% 

Urbana  6.023  0,1%  66.217  1,4% 207.413  8,2%  618.442  25,3%   898.095  6,0% 

Sul  6.087  0,3%  73.743  4,2% 140.316  14,2%  371.906  38,3%   592.052  10,6% 

Rural  4.999  1,8%  40.603  15,2%  36.984  24,6%  80.990  48,5%   163.576  18,9% 

Urbana  1.088  0,1%  33.140  2,2% 103.332  12,4%  290.916  36,1%   428.476  9,1% 

Centro Oeste 1.139  0,1%  23.188  2,3%  62.173  12,2%  144.523  28,8%   231.023  7,4% 

Rural 416  0,3% 7.541  6,7%  9.150  17,8%  14.510  31,3%   31.617  9,6% 

Urbana  723  0,1%  15.647  1,8%  53.023  11,6%  130.013  28,5%   199.406  7,2% 

Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Mais de 50% dos jovens brasileiros de 5 a 17 anos de idade que trabalham têm entre 16 

e 17 anos. Na zona urbana esse percentual é de 63,5% e na zona rural é de 39,7%. A 

composição etária do trabalho infantil na área rural é mais baixa. A região se destaca 

por ter 5% de crianças e adolescentes trabalhando com idade entre 5 e 9 anos e 27% 

entre 10 e 13 anos de idade.  

Figura 13. Distribuição do trabalho infantil por faixa etária no Brasil,  
total e nas zonas urbana e rural 

Brasil Área Rural Área Urbana 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 
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Em 2011 quase 15% dos jovens brasileiros de 5 a 17 anos trabalhavam sem 

remuneração. Na zona rural essa situação atingia quase 30% das crianças e adolescentes 

ocupadas. O percentual de crianças e adolescentes que trabalham e não recebem um 

salário é maior na zona rural do que na zona urbana em todas as faixas etárias. Ainda, 

quanto mais novos, maior o percentual de trabalhadores sem renda. 

Na faixa etária entre 5 e 9 anos, mais de 90% das crianças brasileiras que trabalham não 

tem remuneração. Entre as crianças de 10 a 13 anos ocupadas, quase 35% não são 

remuneradas e entre os jovens de 14 e 15 anos o percentual de trabalhadores sem 

remuneração é de 15,5%. Dos adolescentes de 16 e 17 anos que trabalham, 6,7% não 

recebem salário. Destacamos que na zona rural quase metade das crianças entre 10 e 13 

anos ocupadas estão em atividades não remuneradas, e entre as mais novas esse 

percentual chega a 96%.   

Figura 14. Percentual de crianças e adolescentes que trabalham sem remuneração  
no Brasil, total e nas zonas urbana e rural, por faixa etária 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

O maior percentual de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade ocupados em 

atividades não remuneradas ocorre na área rural da região Norte, onde mais da metade 

trabalha sem ganhos em dinheiro.  
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Figura 15. Percentual de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que trabalham sem 
remuneração nas áreas geoeconômicas, total e nas zonas urbana e rural 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Em relação ao rendimento do trabalho, o diferencial entre as faixas etárias é 

absurdamente grande. Em média, os mais jovens ganham muito menos que os mais 

velhos. Isso acontece mesmo quando controlamos pela área, pela atividade e pelo nível 

educacional como mostram os gráficos a seguir. Essa realidade mostra as distorções 

causadas pelo trabalho infantil: crianças e adolescentes com nível educacional 

semelhante ao de adultos na mesma atividade tem remuneração, em média, muito 

inferior. Isso serve de estímulo à contratação de jovens em detrimento dos adultos. 

Figura 16. Diferencial de rendimento mensal médio do trabalho (R$) entre as faixas 
etárias no Brasil, total e nas zonas urbana e rural 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Adultos com 18 anos ou mais de idade que não completaram os primeiros anos do 

ensino fundamental ganham, em média, 86,3% mais que adolescentes de 16 e 17 anos 

de idade com mesma instrução. Para os dois níveis educacionais seguintes essa 

diferença ultrapassa 100% e no último, 200%.  

31,2%

52,8%

20,9% 20,7%

27,3%

17,9%

8,7%

16,6%

8,1% 9,1%

13,1%

8,5% 7,8%

11,4%

7,5%

T
o

ta
l

R
u

ra
l

U
rb

a
n

a

T
o

ta
l

R
u

ra
l

U
rb

a
n

a

T
o

ta
l

R
u

ra
l

U
rb

a
n

a

T
o

ta
l

R
u

ra
l

U
rb

a
n
a

T
o

ta
l

R
u

ra
l

U
rb

a
n

a

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste

177 
132 185 271 202 283 452 357 467 1.330 736 1.407 

Total Rural Urbana

10 a 13 anos 14 e 15 anos 16 e 17 anos 18 anos ou  mais

53,1%

66,9%

194,4%

53,4%

64,8%

53,4%

76,5%

106,1%

201,3%



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

29 

Figura 17. Diferencial de rendimento mensal médio do trabalho (R$)  
entre as faixas etárias no Brasil por nível educacional 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Figura 18. Diferencial de rendimento mensal médio do trabalho (R$) 
entre as faixas etárias na Agricultura por nível educacional 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

 

 

 

Figura 19. Diferencial de rendimento mensal médio do trabalho (R$)  
entre as faixas etárias na Indústria brasileira por nível educacional 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 
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Figura 20. Diferencial de rendimento mensal médio do trabalho (R$) entre as faixas 
etárias no Comércio brasileiro por nível educacional 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Figura 21. Diferencial rendimento mensal médio do trabalho (R$) entre as faixas etárias  
no Setor de Serviços brasileiro por nível educacional 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Segundo a legislação brasileira, os adolescentes entre 14 e 17 anos só podem exercer 

atividades remuneradas na condição de aprendiz, com formação técnico profissional, 

frequência à escola, carteira de trabalho assinada e direitos trabalhistas garantidos. 

Porém, não é essa realidade que constatamos no Brasil: grande parte das crianças e 

adolescentes que trabalham não tem carteira de trabalho assinada, muitos jovens não são 

remunerados e ainda, o trabalho prejudica o rendimento escolar. 
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trabalham sem carteira assinada. Na zona rural, o percentual 

de jovens nessas faixas etárias que não tem carteira de 

trabalho assinada sobe para 81,3% entre aqueles com 16 e 

17 anos e atinge quase a totalidade entre os jovens 14 e 15 

anos de idade. 
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Na área rural, em quatro das cinco regiões brasileiras todos os jovens de 14 e 15 anos 

que trabalham não têm carteira de trabalho assinada. Apenas na zona rural da região 

Sudeste alguns jovens nessa faixa etária têm registro em carteira. Entretanto esse 

percentual é muito baixo, inferior a 10%. 

Nas regiões Norte e Nordeste mesmo na área urbana o índice de ocupados com carteira 

é quase nulo, menos de 1%. Já nas áreas urbanas do Sul e Centro Oeste o registro em 

carteira atinge em torno de 13% dos jovens trabalhadores de 14 e 15 anos.  

Figura 22. Percentual de jovens de 14 e 15 anos que trabalham sem carteira de trabalho 
assinada nas áreas geoeconômicas, total e nas zonas urbana e rural 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Entre os adolescentes de 16 e 17 anos ocupados, cerca de 60% trabalham sem registro 

nas regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste. Porém nas regiões Norte e Nordeste esse 

percentual é maior, fica próximo a 90%.  

Figura 23. Percentual de jovens de 16 e 17 anos que trabalham sem carteira de trabalho 
assinada nas áreas geoeconômicas, total e nas zonas urbana e rural 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 
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O setor agrícola absorve 35,6% dos jovens entre 5 e 17 anos de 

idade que trabalham no Brasil. Nesse setor as crianças 

começam a trabalhar mais cedo, o que fica explícito quando 

notamos que 81,2% das crianças com idade entre 5 e 9 anos 

ocupados estão em atividades agrícolas, assim como 61% das 

crianças da faixa etária seguinte, entre 10 e 13 anos.  

Brasil  
% no setor agrícola 

5 a 9 anos 81,2% 

10 a 13 anos 61,0% 

14 e 15 anos 38,8% 

16 e 17 anos 24,3% 

5 a 17 anos 35,6% 

Fonte: PNAD 2011/IBGE. 
Elaboração: Tendências. 

Nas regiões Norte e Nordeste mais da metade das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

que trabalham estão envolvidos em atividades agrícolas. Em todas as regiões, quanto 

maior a faixa etária, menor o percentual de crianças e adolescentes que trabalham na 

agricultura. Os maiores percentuais de crianças de 5 a 9 anos ocupadas em atividades 

agrícolas estão nas regiões Sul e Norte, 92,5% e 88,6%, respectivamente. Nas regiões 

Nordeste e Sudeste, em torno de 78% a 73%, respectivamente, das crianças ocupadas 

dessa faixa estão no setor agrícola.  

Ainda, nas regiões Norte e Nordeste mais de 65% das crianças entre 10 e 13 anos de 

idade ocupadas e pouco mais da metade dos jovens de 14 e 15 anos que trabalham estão 

no setor agrícola. Na região Sul o percentual de envolvimento em atividades agrícolas 

para a faixa etária de 10 a 13 anos também é elevado, quase 60%.  

Figura 24. Percentual de crianças e adolescentes que trabalham que se dedicam a 
atividades no setor agrícola nas áreas geoeconômicas por faixa etária 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Depois da atividade agrícola, as crianças e adolescentes de 10 a 15 anos de idade que 

trabalham, estão em sua maior parte em atividades ligadas ao comércio e ao setor de 

serviços. Em torno de 15% das crianças com idade entre 10 e 13 anos estão nessas 

atividades, enquanto 22% dos adolescentes de 14 e 15 anos estão em cada um desses 

setores. O setor de serviços emprega muitos jovens, principalmente mulheres, em 

serviços domésticos, considerados uma das piores formas de trabalho infantil. A quarta 

e a quinta atividades que mais empregam esses jovens são as relacionadas à indústria e à 

construção.  
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Entre os adolescentes de 16 e 17 anos, os setores de comércio e serviços empregam 

mais que o agrícola, que aparece em terceiro lugar. Os serviços relacionados à 

administração pública são os que menos empregam crianças e adolescentes. Isso pode 

ocorrer porque nesse setor muitas das vagas são conquistadas via concursos públicos 

que requerem uma idade mínima para participar, assim como um nível de qualificação 

dos candidatos. Ainda, nesse setor o maior rigor burocrático para a contratação serve de 

empecilho ao trabalho infantil.  

Figura 25. Distribuição do trabalho infantil por setor de atividade no Brasil  
por faixa etária 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

As crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade deveriam estar nas creches e 

escolas. Porém, uma das características danosas do trabalho infantil é o fato de muitas 

crianças substituírem seu tempo na escola pelo trabalho. Ainda, mesmo que frequente a 

escola, a dedicação dos jovens aos estudos é prejudicada pelo trabalho, gerando altos 

índices de abandono e repetência, além do baixo nível de aprendizado.  

No Brasil, 20% das crianças e adolescentes que 

trabalham não frequentam creches ou escolas, 

percentual que cai para 5% entre os que não 

trabalham. O problema de não frequência escolar 

entre crianças e adolescentes ocupados é mais grave 

na área urbana. 
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Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: 

Tendências. 

Em todas as regiões, a disparidade de frequência escolar entre os que trabalham e os que 

não trabalham é maior na área urbana. Na região Sudeste, 22% das crianças e 

adolescentes que trabalham não frequentam creche ou escola, entre os que não 

trabalham apenas 4% na zona urbana e 6% na zona rural não vão para a escola. Na área 

urbana da região Sul o percentual de jovens ocupados que não frequentam escola é de 

quase 25%, a maior do país, enquanto entre as crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

que não trabalham apenas 5,3% não vão à escola nessa região.  
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Figura 26. Percentual de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que não frequentam a 
escola nas áreas geoeconômicas, total e nas zonas urbana e rural, se trabalha ou não 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Ainda, a quantidade de horas trabalhadas por semana é inversamente proporcional à 

frequência escolar. Quase 40% das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade 

que trabalham 36 horas semanais ou mais não frequentam escola. Esse percentual é de 

15,2% entre aqueles que trabalham de 25 a 36 horas. Na área rural o percentual de 

crianças que trabalham semanalmente mais que 25 horas e não frequentam a escola é 

maior que na área urbana. Por outro lado, o percentual de crianças que trabalham até 25 

horas sem ir à escola é maior na área urbana. 

Figura 27. Percentual de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que trabalham e não 
frequentam a escola por jornada de trabalho no Brasil, total e nas zonas urbanas e rural 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 
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trabalham, enquanto que as crianças com 9 anos de idade sem ocupação têm 25% mais 

educação do que as ocupadas. Ainda, para as crianças de 10, 12 e 13 anos de idade essa 

diferença supera os 10%.    

Figura 28. Diferença educacional média entre os jovens que trabalham e  
os que não trabalham por idade no Brasil 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Predominam no trabalho infantil brasileiro crianças de raça negra e parda. Mais de 60% 

das crianças e adolescentes de 5 a 15 anos de idade que trabalhavam em 2011 eram 

afrodescendentes. Entre os jovens de 16 e 17 anos esse percentual era de 55,8%.  

Em relação ao gênero, a predominância no trabalho infantil é de crianças e adolescentes 

do sexo masculino, principalmente entre os mais jovens. Em 2011, quase 70% das 

crianças ocupadas com idade entre 5 e 13 anos eram meninos, e cerca de 65% dos 

jovens trabalhadores entre 14 e 17 anos eram do sexo masculino. 

Figura 29. Distribuição do trabalho infantil por raça e gênero no Brasil nas faixas etárias 

Raça Gênero 

  
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 
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Observamos que os alunos que realizam qualquer uma dessas atividades obtêm notas, 

em média, menores do que os alunos que não as fazem. Isso indica que, mesmo que 

frequente a escola, os alunos que trabalham fora de casa ou realizam atividades 

domésticas no lar têm nível de aprendizado inferior. Ainda, o tempo gasto com tais 

atividades é inversamente proporcional ao desempenho escolar. Isto é, quanto maior o 

tempo gasto em cada uma dessas atividades, pior o desempenho dos alunos, em média, 

nos exames de proficiência.  

Com relação às atividades domésticas realizadas em casa, os jovens que gastam menos 

de 1 hora nelas conseguem desempenho médio acima da média da série/matéria, sendo 

que apesar de terem nota média inferior àqueles que não fazem trabalhos domésticos em 

casa, tal diferença é pequena.  

Figura 30. Proficiência média dos alunos brasileiros da 4
a
 série do Ensino Fundamental 

por tempo gasto no trabalho doméstico em casa 

Matemática Português 

 
Fonte: SAEB 2003/MEC. Elaboração: Tendências. 

Figura 31. Proficiência média dos alunos brasileiros da 8
a
 série do Ensino Fundamental 

por tempo gasto no trabalho doméstico em casa 

Matemática Português 

 
Fonte: SAEB 2003/MEC. Elaboração: Tendências. 

 

O trabalho fora de casa, por sua vez, parece 

mais prejudicial, dado que, em média, o 

desempenho dos alunos ocupados em 

atividades fora do lar, para todas as jornadas 

de trabalho, é muito inferior ao desempenho 

dos que não trabalham.  

Diferença de desempenho médio entre 
ocupados e não ocupados 

  
Jornada de trabalho 

Série Matéria até 4 h de 5 a 6 h mais de 6 h 

4
a
 EF Matem. -11,2% -13,4% -13,0% 

 
Port. -14,5% -18,1% -18,1% 

8
a
 EF Matem. -6,1% -5,2% -8,7% 

  Port. -7,3% -9,7% -13,9% 

3
a
 EM Matem. -7,3% -7,7% -10,0% 

  Port. -6,5% -8,0% -10,6% 

Fonte: SAEB 2003/MEC. Elaboração: Tendências. 
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Figura 32. Proficiência média dos alunos brasileiros da 4
a
 série do Ensino Fundamental 

por tempo gasto no trabalho fora de casa 

Matemática Português 

 
Fonte: SAEB 2003/MEC. Elaboração: Tendências. 

Figura 33. Proficiência média dos alunos brasileiros da 8
a
 série do Ensino Fundamental 

por tempo gasto no trabalho fora de casa 

Matemática Português 

 
Fonte: SAEB 2003/MEC. Elaboração: Tendências 

Figura 34. Proficiência média dos alunos brasileiros da 3
a
 série do Ensino Médio por 

tempo gasto no trabalho fora de casa 
Matemática Português 

 
Fonte: SAEB 2003/MEC. Elaboração: Tendências. 

Trabalho infantil nas condições de aprendiz 

A Constituição Federal estabelece que a execução de qualquer forma de trabalho 

somente é permitida a partir dos 16 anos. Entretanto, estabelece uma exceção aos 

adolescentes entre 14 e 15 anos que trabalham sob a condição de aprendiz.  

Os adolescentes que trabalham como aprendizes estão sujeitos a contrato de trabalho 

especial com direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. O seu tempo deve ser 

alocado minimamente entre o trabalho e os cursos profissionalizantes, que segundo os 

art. 429 e 430 da CLT, podem ser ministrados pelo SENAI, SENAC, SENAR, SENAT 

e SESCOOP, e caso os Serviços Nacionais de Aprendizagem não atendam a demanda, 
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podem ser substituídos por outros em Escolas Técnicas de Educação e Entidades sem 

fins lucrativos validados pelo MTE. 

Ademais, segundo o art. 432, a jornada de trabalho legalmente permitida é de no 

máximo 6 horas diárias para aqueles que não concluíram o ensino fundamental e de 8 

horas diárias para os que já concluíram. Esse período inclui o tempo em que o jovem 

deve se dedicar às atividades teóricas e práticas, e deverá ser previamente estabelecido 

no contrato.  

Com base nisso, a partir dos dados da PNAD 2011, definimos como aprendiz os jovens 

que trabalham nas seguintes condições:  

 Idade entre 14 e 17 anos; 

 Carteira de trabalho assinada; 

 Jornada de trabalho de no máximo 30 horas semanais; 

 Trabalho remunerado; 

 Frequência escolar. 

Os resultados mostram que somente 4,1% do pessoal ocupado nessa faixa etária se 

enquadravam nas condições de aprendiz que estabelecemos, ou seja, aproximadamente 

2,85 milhões de adolescentes entre 14 e 17 anos exercem alguma forma de trabalho 

não constitucional. 

Figura 35. Percentual de trabalho infantil na condição de aprendiz 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

4.1.1 Formas degradantes de trabalho infantil no Brasil 

Trabalho infantil doméstico 

O trabalho infantil doméstico atingia 258 mil brasileiros dos 10 aos 17 anos em 2011 

segundo dados da PNAD. A dificuldade de sua erradicação está no princípio da 

inviolabilidade do lar, que dificulta os fiscais de entrarem nas residências sem mandado 

judicial. Desses jovens ocupados em trabalhos domésticos, quase 40% estão na região 

Nordeste e 26% no Sudeste.  
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Ainda, 17,7% das crianças de 5 a 9 anos de idade realizavam afazeres domésticos. 

Dessas, as regiões Nordeste e Sudeste têm 30% cada e as regiões Sul e Norte em torno 

de 15% cada.  

Figura 36. Distribuição do trabalho infantil doméstico segundo as regiões do Brasil 
Afazeres domésticos 

Crianças de 5 a 9 anos 
Trabalho doméstico 

Jovens de 10 a 17 anos 

  
 Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

 

O percentual de crianças que realizam 

afazeres domésticos é maior quanto 

maior a idade, atingindo quase 30% 

das crianças de 9 anos. Predominam 

as crianças do sexo feminino, que 

representam 62% das que realizam tal 

atividade.   

Figura 37. Percentual de crianças (5 a 9 anos) que 
realizam afazeres domésticos no Brasil 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Com relação à composição etária, 7,5% das crianças que realizam atividades domésticas 

no Brasil tem apenas 5 anos de idade.  

O trabalho doméstico de crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade, caracteriza-se 

por ser composto por 93,7% de mulheres, e mais da metade tem entre 16 e 17 anos.  
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Figura 38. Distribuição do trabalho infantil doméstico por faixa etária no Brasil 
Afazeres domésticos 

Crianças de 5 a 9 anos 
Trabalho doméstico 

Jovens de 10 a 17 anos 

  
 Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Destacamos ainda, o grande diferencial de rendimento médio mensal do trabalho entre 

as faixas etárias. Quanto maior a idade, maior o rendimento, fato que, certamente, serve 

de estimulo para a contratação de crianças e adolescentes. Os jovens de 14 e 15 anos 

recebem 58% mais, em média, que as crianças de 10 a 13 anos. Os jovens de 16 e 17 

anos, por sua vez, recebem quase 30% mais que os de 14 e 15 anos. Por fim, os adultos 

recebem 147% mais que os adolescentes de 16 e 17 anos.  

Figura 39. Diferencial de rendimento mensal médio do trabalho entre as faixas etárias  
no trabalho doméstico no Brasil 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Trabalho infantil urbano em atividades informais 

Em 2011, segundo a PNAD, o contingente total de adolescentes ocupados de 16 e 17 

anos de idade era de 2,0 milhões. A inserção dos mesmos no mercado era marcada pela 

precariedade. Com efeito, 41,5% trabalhavam na condição de empregado sem carteira 

de trabalho assinada, 16,4% como não remunerado, 6,2% na condição de trabalhador na 

produção para o próprio consumo e 7,0% por conta própria. Observava-se ainda 6,5% 

de adolescentes inseridos na condição de trabalhador doméstico sem carteira, situação 

não permitida para pessoas abaixo dos 18 anos. Apenas 21,8% trabalhavam com 

carteira. Diante desse quadro de precariedade, apenas 23,7% desses adolescentes de 16 

e 17 anos contribuíam para a previdência social e, portanto, 76,7% trabalhavam sem 
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proteção social. Entre os trabalhadores de 18 anos ou mais de idade, a proporção sem 

proteção social era menor: 40%. 

Trabalho infantil no campo 

Atualmente, 1,31 milhão de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos no 

Brasil estão ocupadas em atividades agrícolas, o que representa 35,6% da população 

nessa faixa etária ocupada. Dessas, mais da metade está na região Nordeste e quase 20% 

na região Norte.  

A atividade é predominante de jovens do sexo masculino, quase 80%, e se destaca por 

ser composta por 5,5% de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 9 anos, o que 

representa mais de 72 mil crianças.   

Figura 40. Distribuição do trabalho infantil (5 a 17 anos) no setor agrícola  
segundo as regiões do Brasil 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Figura 41. Distribuição do trabalho infantil no 
setor agrícola brasileiro por faixa etária 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Tabela 3. Distribuição do trabalho 
infantil no setor agrícola brasileiro  

por gênero 

Gênero 

Masculino 79,77% 

Feminino 20,23% 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: 

Tendências. 
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faixas etárias é ainda maior do que no trabalho doméstico. Isso sem contar a grande 
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quantidade de trabalhadores não remunerados. Nesse setor, os jovens de 10 e 13 anos 

recebem o dobro, em média, que as crianças com menos de 9 anos. Os adolescentes da 

faixa etária seguinte, 14 e 15 anos, tem remuneração mensal média 38% maior que dos 

jovens de 10 e 13 anos. Ainda, aqueles de 16 e 17 anos, por sua vez, recebem quase 

52% mais que os de 14 e 15 anos. Por fim, os adultos recebem 120% mais que os 

adolescentes de 16 e 17 anos. Também nesse setor, o diferencial de remuneração 

estimula a contratação de crianças e adolescentes em detrimento dos adultos. 

Figura 42. Diferencial de rendimento mensal médio do trabalho  
entre as faixas etárias na Agricultura brasileira 

 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Elaboração: Tendências. 

Exploração sexual de crianças e adolescentes 

As recentes preocupações sobre o tema no Brasil se voltam para a Copa do Mundo de 

2014 que deve atrair muitos turistas. Diversas campanhas de combate à exploração 

sexual de crianças e adolescentes estão sendo lançadas no país incentivando a denúncia 

por parte da população.  

 

4.2. Países do Cone Sul 

4.2.1 Chile 

Entre fevereiro e abril de 2003 foi realizado o Levantamento Nacional sobre Atividades 

de Crianças e Adolescentes no Chile, implantado pelo Instituto Nacional de Estatística 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social. A pesquisa abrangeu toda a população 

chilena (aproximadamente 16 milhões de habitantes).  

No país existem aproximadamente 3,6 milhões de pessoas entre 5 e 17 anos de idade, 

destas 51,2% são homens, 77,5% estão na faixa etária de 5 a 14 anos e 86,4% estão na 

área urbana. Ainda, 90,9% delas frequentam a escola.  
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Tabela 4. Distribuição de crianças e adolescentes chilenos  
de acordo com gênero, idade e área  

Características de crianças e adolescentes 
chilenos de 5 a 17 anos de idade 

Número Part. % 

Total 3.612.723 100,0% 

Gênero     
Homem 1.851.046 51,2% 
Mulher 1.761.677 48,8% 

Idade     
5 a 14 anos 2.800.255 77,5% 
15 a 17 anos 812.468 22,5% 

Área     
Urbana 3.121.142 86,4% 
Rural 491.581 13,6% 

Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 
 

No Chile, considera-se trabalho infantil qualquer trabalho ou atividade exercida por um 

indivíduo de 5 a 17 anos de idade, mediante o pagamento em dinheiro ou em espécie ou 

para o ganho da família como trabalhador não remunerado.  

No país existem aproximadamente 196 mil jovens entre 5 e 17 anos ocupados. Destes, 

aproximadamente 93 mil têm entre 5 e 14 anos de idade e aproximadamente 102 mil 

têm entre 15 e 17 anos. Predomina no trabalho infantil pessoas do sexo masculino, que 

representam 67% desses jovens. A taxa de ocupação dos homens é de 7,1% e das 

mulheres é de apenas 3,7%. 

Tabela 5. Distribuição do trabalho infantil por gênero e idade no Chile 

Características de crianças e adolescentes chilenos  
de 5 a 17 anos de idade ocupados 

Número Part. % 

Total 196.104 100,0% 
5 a 14 anos 93.433 47,6% 
15 a 17 anos 102.671 52,4% 

Homem 131.672 67,1% 
5 a 14 anos 60.096 45,6% 
15 a 17 anos 71.576 54,4% 

Mulher 64.432 32,9% 
5 a 14 anos 33.337 51,7% 
15 a 17 anos 31.095 48,3% 

Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 

A maioria das crianças e adolescentes que trabalham se encontra na área urbana 

(79,1%), enquanto que 20,9% estão na área rural. A taxa de ocupação rural (8,3%) é 

maior do que nas áreas urbanas (5,0%). Isso ocorre porque a pobreza na área rural é 

mais concentrada. Nessa área persiste o trabalho sazonal agrícola, em que participam 

todos os membros da família, incluindo crianças menores de 18 anos. Mas, em termos 

absolutos, o maior número de crianças trabalhadoras está concentrada nas cidades. 

Segundo a distribuição por zona geográfica, temos que 37,4% estão localizados na 

região central e 33,8% se encontram na região metropolitana.  
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Figura 43. Distribuição geográfica do trabalho infantil no Chile 

 
Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 

As crianças e adolescentes trabalham, principalmente, em atividade ligadas ao 

comércio, atacado e varejo, que representam 40% do emprego infantil. Em segundo 

lugar, estão atividades ligadas à agricultura, caça, silvicultura e pesca, que empregam 

quase 25% das crianças ocupadas. As atividades relacionadas à comunidade e aos 

serviços sociais empregam 18,4% dos jovens. Esses setores tendem a apresentar uma 

menor produtividade e baixa tecnologia, gerando, portanto, remunerações baixas.  

A ocupação mais frequente responde a vendedores, que inclui tanto empregados em um 

comércio estável quanto vendedores ambulantes e feirantes. Depois segue o grupo de 

agricultores, fazendeiros, pescadores, operários e, por fim, os assistentes em construção 

ou na indústria de mineração. 

Figura 44. Distribuição do trabalho infantil por setor de atividade no Chile 

 
Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 

Mais da metade das crianças menores de 15 anos que trabalham, tem jornada de menos 

de 14 horas por semana. Porém, 25,2% dessas crianças trabalham de 21 a 48 horas, e 

alguns trabalham 49 horas ou mais em uma semana, o que é incompatível com a vida de 

uma criança de 5 a 14 anos. 

11,8%

37,4%

17,1%

33,8%

Norte Centro Sul Região Metropolitana

40,3% 40,1% 40,2%

24,7% 24,2% 24,4%

21,2%

15,8%
18,4%

8,5% 7,7% 8,1%

2,5%
4,3% 3,5%

1,5%

6,5%
4,1%

5 a 14 15 a 17 5 a 17

Comércio (atacado e varejo) Agricultura, caça, silvicultura e pesca

Comunidade, social e pessoal Industrial

Transporte, armazenagem e comunicações Construção



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

45 

Enquanto isso, quase 40% dos adolescentes chilenos de 15 a 17 anos de idade que 

trabalham tem jornada semanal de 21 a 48 horas, e 14,5% trabalham 49 horas ou mais 

por semana. Essas atividades, que exigem mais da metade de um dia ou até mesmo mais 

do que o tempo integral (48 horas por semana), podem constituir a razão para o 

abandono ou deixá-los com pouco tempo para o lazer e relaxamento, o que os impede 

de desenvolver plenamente seu potencial intelectual e humano. 

Figura 45. Distribuição do trabalho infantil por jornada de trabalho no Chile 

 
Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 

 

4.2.1.1 Formas degradantes de trabalho infantil no Chile 

No Chile, o conceito de trabalho inaceitável visa identificar grupos de crianças e 

adolescentes em atividades de risco no país, sendo foco de políticas mais urgentes de 

erradicação. Corresponde a crianças e adolescentes que participam de atividades de 

trabalho que violam seus direitos essenciais, tais como: educação, lazer, recreação e 

integridade física. Desta forma, o trabalho inaceitável é entendido como: 

 Todas as crianças com menos de 12 anos de idade que trabalham. 

 Crianças entre 12 e 14 anos de idade, trabalhando 14 horas ou mais por semana 

sem estudo. 

 Adolescentes entre 15 e 17 anos, que trabalham 21 horas ou mais por semana e 

não frequentam a escola. Além disso, aqueles que excedem as horas 

estabelecidas como jornada completa legal (49 horas). 

 Todas as crianças e adolescentes que trabalham na rua ou de noite. 

No Chile, 107.676 crianças e adolescentes entre os 5 a 17 anos de idade realizam 

trabalho considerado inaceitável (55% do trabalho infantil no país), o que corresponde a 

3,0% dos jovens nessa faixa etária. 

A maior parte das crianças e adolescentes que trabalham em condições consideradas 

inaceitáveis são homens (68,4%). Apesar de os homens de 5 a 14 anos serem maioria, 

41%, proporcionalmente, em relação ao total de crianças da mesma faixa etária, os 

homens de 15 a 17 anos trabalham em condições inaceitáveis com maior frequência 
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(taxa de ocupação em trabalhos inaceitáveis de 7,1% dos homens de 15 a 17 anos contra 

3,1% dos homens de 5 a 14 anos). 

Figura 46. Distribuição do trabalho infantil inaceitável  
por gênero e idade no Chile 

 
Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 

Ainda que a população de crianças que trabalham em condições inaceitáveis seja maior 

na região urbana (76%) do que na área rural, é nesta última que é mais frequente o 

trabalho sob condições inaceitáveis, tal fato é explicado pela maior pobreza nessa região 

(taxa de ocupação de 5,3% na área rural contra 2,6% na área urbana). 

As ocupações mais frequentes de crianças e adolescentes que trabalham sob condições 

inaceitáveis são as de vendedor e empacotador de supermercado. Em segundo lugar se 

encontram as crianças e adolescentes que trabalham com os pais, cuidam de carros ou 

na construção. Nas zonas rurais o trabalho se concentra nas atividades ligadas à 

agropecuária como plantação, venda de produtos agrícolas ou cuidando de animais. 

Alguns ainda operam máquinas pesadas e tratores.  

As crianças que trabalham em condições inaceitáveis costumam trabalhar em média 

18,5 horas por semana, enquanto que os adolescentes tendem a trabalhar 39,3 horas 

semanais sob condições desgastantes. 

Figura 47. Distribuição das atividades inaceitáveis de trabalho infantil  
por jornada de trabalho no Chile 

 
Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 
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No Chile, 12,4% das crianças e adolescentes envolvidos em atividades consideradas 

inaceitáveis trabalham na rua. A maioria deles são menores de 15 anos, o que os coloca 

em risco. Esses números apontam a necessidade de proteção e integração social deste 

grupo, expostos a riscos sociais que ameaçam o seu desenvolvimento. 

Com relação ao trabalho noturno, das crianças de 5 a 14 anos envolvidas no trabalho 

inaceitável, 16,0% (10.924) trabalham à noite, assim como, 29,6% dos adolescentes 

(11.719). O trabalho noturno é considerado de alto risco para este grupo, que se 

desenvolve em ambientes que podem ser prejudiciais à sua saúde e afetar o seu ciclo de 

vida, impedindo-os de estudar ou conviver com a família. 

Figura 48. Percentual de crianças e adolescentes envolvidos em 
 atividades inaceitáveis no Chile 

 
Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 

Outra forma de trabalho inaceitável, o trabalho infantil doméstico se caracteriza por 

crianças e adolescentes com idades entre 5 a 17 anos que relatam o trabalho doméstico 

de vários tipos em sua própria casa, por mais de metade de um dia (21 horas ou mais 

por semana). 

No Chile 42.083 crianças e adolescentes ficam em casa, fazendo tarefas domésticas, o 

que representa, 1,2% de todas as crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade. A 

grande maioria são mulheres (84,8%). Destes, 24,1% são mães adolescentes solteiras ou 

casadas ou em coabitação sem filhos. 

Aqueles que se empenham nas tarefas de casa vivem principalmente nas áreas urbanas 

(76,6%), mas esse fenômeno é mais comum em áreas rurais: 2,5% das crianças e 

adolescentes que vivem na zona rural estão envolvidos nas tarefas da casa, em contraste 

com 1,3% da população urbana. 

No caso chileno, assim como em diversas outras regiões, a pobreza é o principal motivo 

que leva as crianças a trabalharem. A pesquisa divide os lares em cinco estratos 

socioeconômicos: baixo, médio baixo, médio, médio alto e alto. Crianças que pertencem 

a famílias cuja renda é menor, isto é, aos estratos inferiores (baixo, médio baixo e 

médio), estão mais propensas a realizarem trabalho sob condições inaceitáveis ou 

realizarem afazeres do lar.  
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Figura 49. Distribuição dos tipos de trabalho infantil por nível socioeconômico no Chile 

 
Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 

A educação dos chefes do lar mostra-se como um agravante ao trabalho infantil, 

principalmente no que diz respeito ao trabalho sob condições inaceitáveis ou afazeres 

para o lar. Quanto menor o nível de educação do chefe do lar, mais crianças trabalham 

em condições inaceitáveis ou realizam afazeres para o lar. Mais da metade das crianças 

e adolescentes envolvidos no trabalho inaceitável ou trabalho doméstico pertencem a 

famílias em que o chefe não terminou o ensino médio. Por outro lado, quanto maior o 

nível de educação do chefe menor é a incidência de crianças e adolescentes que 

realizam tais atividades.  

Figura 50. Distribuição dos tipos de trabalho infantil por nível educacional  
do chefe do lar no Chile 

 
Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 

As crianças e adolescentes que realizam atividades inaceitáveis assim como os que se 

dedicam a afazeres domésticos deixam de dedicar o seu tempo e energia para a escola, e 

como consequência, deixam de assistir as aulas, o cansaço não as permite assimilar 

conhecimentos e muitas acabam abandonando a escola. A pesquisa revela que crianças 

e adolescentes que fazem trabalho doméstico são aqueles com os maiores problemas de 
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evasão, uma vez que 33,2% (13.697 crianças e adolescentes) não frequentam escola. 

Ainda, 21% dos jovens que realizam trabalho inaceitável também deixam de ir à escola. 

Figura 51. Relação entre os tipos de trabalho infantil e frequência escolar no Chile 

 
Fonte: Ministerio del Trabajo y Previsión Social/Chile. Elaboração: Tendências. 

4.2.2 Paraguai 

No Paraguai foi realizada em 2011 a Pesquisa Nacional de Atividades de Crianças e 

Adolescentes (Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2011 - 

EANA). Segundo esta pesquisa, no país existe em torno de 1,8 milhão de crianças e 

adolescentes entre 5 e 17 anos de idade que correspondem a 40,8% da população total.  

A maioria das crianças e adolescentes residem em áreas urbanas (55,1%), 

correspondendo a mais de um milhão de crianças, enquanto que na área rural há pouco 

mais de 843 mil crianças e adolescentes. A proporção de meninos e meninas é 

semelhante. A faixa etária dos 5 aos 9 anos de idade predomina, representando 37,6% 

das crianças e adolescente. Em relação à renda, observa-se que quase um quarto das 

crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão entre os 20% mais pobres (1
o
 quintil). 

Ainda, a maioria dos jovens nessa faixa etária (67,5%) se encontram nos três quintis 

mais pobres e apenas 15% dessa população se encontra no quintil mais rico. 

Tabela 6. Distribuição de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no Paraguai 

Características Total Meninos Meninas 

Total 1.880.109 936.590 943.519 

Grupo de Idade             

5 a 9 anos 706.725 37,6% 354.355 37,8% 352.370 37,3% 

10 a 13 anos 604.481 32,2% 299.106 31,9% 305.375 32,4% 

14 a 17 568.903 30,3% 283.129 30,2% 285.774 30,3% 

Área de Residência             

Urbana 1.036.839 55,1% 514.766 55,0% 522.073 55,3% 

Rural 843.270 44,9% 421.824 45,0% 421.446 44,7% 

Quintil de Renda             

1 (mais pobre) 462.124 24,6% 228.244 24,4% 233.880 24,8% 

2 430.686 22,9% 213.368 22,8% 217.317 23,0% 

3 375.519 20,0% 187.977 20,1% 187.542 19,9% 

4 329.415 17,5% 165.475 17,7% 163.941 17,4% 

5 (mais rico) 282.365 15,0% 141.527 15,1% 140.838 14,9% 
Fonte: EANA 2011/DGEEC. Elaboração: Tendências. 
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No Paraguai, apenas 1 a cada 4 crianças ou 

adolescentes se dedica exclusivamente aos 

estudos, enquanto que 65,5% realizam 

atividades combinadas aos estudos. Dentre 

essas atividades, a que mais se destaca está 

relacionada a atividades domésticas. Ainda, 

6,4% trabalham e/ou realizam tarefas 

domésticas, mas não frequentam escola, 

além dos 2,2% que declararam não realizar 

nenhuma das atividades.   

Figura 52. Atividades realizadas por 
crianças e adolescentes no Paraguai 

 
Fonte: EANA 2011/DGEEC. Elaboração: Tendências. 

Estudar e realizar tarefas domésticas são as atividades predominantes entre as meninas, 

visto que 56,1% delas realizam ambas as atividades, enquanto que 34,8% dos meninos 

realizam essas atividades conjuntamente. Além disso, observa-se que a proporção de 

meninos que apenas estuda é superior à de meninas (29,3% contra 22,6%). Destacamos 

também, que 20% dos meninos realizam as três atividades, estuda, trabalha e realiza 

tarefas domésticas, percentual que para as meninas é inferior a 12%. 

Figura 53. Distribuição de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos por atividade realizada 
de acordo com o gênero no Paraguai 

Fonte: EANA 2011/DGEEC. Elaboração: Tendências. 

Segundo as informações da EANA, 23,5% das crianças e adolescentes no Paraguai 

exercem alguma atividade econômica, destes 95,4% estão na condição de trabalho 

infantil. A taxa de ocupação dos meninos é o dobro da das meninas. Assim como, na 

zona rural é o dobro da área urbana. Ainda, a taxa de ocupação é crescente com a idade. 

Figura 54. Porcentagem de jovens em condição de trabalho infantil por gênero, idade e 
área de residência no Paraguai 

 
Fonte: EANA 2011/DGEEC. Elaboração: Tendências. 
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Assim, no Paraguai o trabalho infantil é majoritariamente masculino (67%), composto 

principalmente por adolescentes de 14 a 17 anos de idade (49,2%) e por jovens 

residentes da área rural (62,5%).  

Figura 55. Distribuição do trabalho infantil por gênero, idade e área de residência no 
Paraguai 

Gênero Idade Área de residência 

 
Fonte: EANA 2011/DGEEC. Elaboração: Tendências. 

Das crianças que estão sob a condição de trabalho infantil no país, quase a metade 

desenvolve suas atividades no setor agrícola (49,2%) – realizando atividades voltadas ao 

cultivo e a criação de animais. Essa atividade é predominante entre crianças e 

adolescentes em todos os grupos de idade. A segunda atividade que mais absorve o 

trabalho infantil é o comércio (19,2%) onde a proporção de meninas trabalhando é 

superior à de meninos.  

Quando indagadas acerca das principais causas pelas quais as crianças e adolescentes de 

10 a 17 anos trabalham, a EANA apurou que 34,1% trabalham porque desejam, 

enquanto que 27,3% responderam que trabalham para ajudar os pais. Entre as crianças 

que estão em trabalho infantil e fora do sistema escolar é muito comum que realizem 

não só o trabalho, mas também atividades domésticas. Segundo a EANA, 66,2% das 

crianças nessa situação realizam ambas as atividades. Crianças e adolescentes do sexo 

feminino combinam o trabalho com as tarefas domésticas em maior proporção que as 

crianças e adolescentes do sexo masculino.  

Aproximadamente 33,8% das crianças e adolescentes que abandonaram o sistema de 

educação ou que nunca o aderiram apenas trabalham.  

Há também aqueles que não trabalham e realizam tarefas domésticas. Comparando entre 

os sexos, temos que 66% das meninas que não trabalham realizam tarefas domésticas, 

enquanto que 42% dos meninos que não trabalham realizam tais atividades. 
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Figura 56. Atividades realizadas por crianças e adolescentes no Paraguai  
Trabalham Não Trabalham 

 
Fonte: EANA 2011/DGEEC. Elaboração: Tendências. 

Dentre as principais causas que motivam as crianças e adolescentes a abandonarem a 

escola estão: a falta de recursos econômicos (24,6%) falta de interesse nos estudos 

(17,2%) e a necessidade de trabalhar (16,9%). Das crianças em condição de trabalho 

infantil, 16,8% mencionaram que deixaram de ir à escola por falta de interesse, que 

segundo a EANA, pode ser resultado das longas jornadas de trabalho, cansaço ou 

porque encontram no trabalho melhores perspectivas no curto prazo.  

Observa-se que quanto maior a jornada de trabalho por semana das crianças e 

adolescentes menor é porcentagem de crianças que frequentam a escola, 

independentemente do sexo.  

Figura 57. Relação entre jornada de trabalho e frequência escolar no Paraguai  

 
Fonte: EANA 2011/DGEEC. Elaboração: Tendências. 

Para mensurar quais são os fatores que determinam o trabalho infantil, foi realizado um 

estudo econométrico com estimação de um modelo probit multivariado. Todas as 

variáveis que explicam a probabilidade de uma criança ou adolescente estar na condição 

de trabalho infantil apresentaram o sinal esperado.  

Contribuem para aumentar a participação no trabalho infantil: a idade (a probabilidade 

de estar no trabalho infantil aumenta com a idade), a residência em áreas rurais e a 

experiência de situações adversas no lar (que envolvem a perda de emprego de um 

membro do lar e acidentes) e no setor agrícola (como influencia do mau tempo, queda 

dos preços agrícolas, entre outros). 
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Um ano a mais de educação das crianças e adolescentes contribuí em reduzir a 

probabilidade de estar na condição de trabalho infantil, da mesma forma que falar outro 

idioma também contribuí no mesmo sentido, isto é, crianças e adolescentes que falam 

apenas o guarani estão mais propensas de estar no trabalho infantil. 

Por fim, um maior nível de instrução dos pais também contribuí para reduzir a 

probabilidade de crianças ou adolescentes estarem no trabalho infantil 

Tabela 7. Resultados do Modelo Probit sobre os determinantes  
do trabalho infantil no Paraguai 

Variáveis Independentes 

Probabilidade de estar em trabalho 
infantil 

Significância estatística 
Sinal do efeito 

Sexo Significante - 

Idade Significante + 

Escolaridade alcançada Significante - 

Idioma falado Significante - 

Nível de instrução da mãe Significante - 

Nível de instrução do pai Significante - 

Situações adversas do lar Significante - 

Acesso ao mercado de crédito Insignificante - 

Área de residência Significante + 

Quintis de renda Insignificante + 

Estrutura do lar Significante + 

Fonte: EANA 2011/DGEEC. Elaboração: Tendências. 

 

4.2.2.1 Formas degradantes de trabalho infantil no Paraguai 

Parte do trabalho infantil é composto pelo trabalho perigoso. Se observa que 21,3% das 

crianças e adolescentes do país exercem suas atividades sob condições perigosas, isto 

quer dizer que 95,1% das crianças na condição de trabalho infantil se encontram em 

atividades que colocam sua vida em risco, seja pela natureza do trabalho ou pelas 

condições em que ele é realizado. 

Figura 58. Porcentagem de jovens em condição de trabalho infantil perigoso por gênero, 
idade e área de residência no Paraguai 

 
Fonte: EANA 2011/DGEEC. Elaboração: Tendências. 
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Figura 59. Distribuição do trabalho infantil perigoso por gênero, idade e área de 
residência no Paraguai 

Gênero Idade Área de residência 

 
Fonte: EANA 2011/DGEEC. Elaboração: Tendências. 

 

No Paraguai existem 1.233.303 de crianças e adolescentes que realizam atividades 

domésticas, isso representa 66,5% do total de crianças e adolescentes do país. Ao 

contrário do apresentado nas demais atividades economicas, são as meninas que 

realizam a maior parte das atividades domésticas (73,6% contra 59,3% para os 

meninos), tal tendência se mantém entre os grupos de idade e a área de residência. 

Crianças e adolescentes que realizam trabalhos domésticos no Paraguai estão sujeitos a 

uma série de lesões ou doenças como: dores nas costas ou musculares, febre ou dor de 

cabeça, ferimentos, problemas respiratórios e queimaduras. Dados da EANA apontam 

que 18,9% das crianças que desenvolvem tarefas domésticas apresentam pelo menos 

uma das lesões ou doenças descritas acima. 

Para 13,9% das crianças e adolescentes, as atividades domésticas causaram esgotamento 

ou cansaço, 6,8% apontaram dores nas costas ou musculares e 5,9% apontaram que o 

trabalho doméstico causou febre ou dor de cabeça. Em relação ao sexo, as meninas são 

mais afetadas pelas lesões e pelos sintomas descritos do que os meninos. 

4.2.3 Uruguai 

Os dados a seguir são baseados na Pesquisa Nacional de 

Trabalho Infantil (Encuesta Nacional de Trabajo Infantil - 

ENTI) realizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) 

entre setembro de 2009 e maio de 2010 no Uruguai.  

Os jovens entre 5 e 17 anos representam 21% da população 

total do país, o que equivale a 685,1 mil pessoas. Destes, 59% 

se concentram no quintis mais pobres da população, 

porcentagem que aumenta para 70% entre os que habitam a 

zona rural. 

 

 

Os dados mostram que 85,3% das crianças e adolescentes (584.500 pessoas) não 

realizavam qualquer atividade econômica nos 12 meses anteriores à pesquisa, enquanto 

11,6% deles desenvolviam alguma atividade econômica na época da pesquisa e 3,1% 

relataram ter se engajado em atividades desta natureza nos últimos 12 meses, mas não 

as realizavam no momento da pesquisa. Ainda, nas áreas rurais, o percentual de crianças 
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e adolescentes envolvidos em atividades econômicas em 2009/2010 atingiu 21,1%, 

enquanto nas áreas urbanas respondiam por apenas 10,9%. 

A taxa de ocupação entre os homens é maior do que entre as meninas e mulheres jovens 

(15,2% contra 7,7%), assim como a taxa de ocupação entre os adolescentes de 15 a 17 

anos é maior do que entre as crianças entre 5 e 14 anos (29,3% contra 6,1%). 

Crianças e adolescentes ficavam envolvidos em atividades econômicas, em média, 16,7 

horas por semana, enquanto essa média aumenta para 17,2 horas por semana para 

aqueles que vivem em áreas rurais. 

Tabela 8. Jovens uruguaios de 5 a 17 anos 

Jovens de 5 a 17 anos de idade (mil) % 

Total 685,1 100% 

Não ocupados últimos 12 meses 584,5 85,3% 

Ocupados  100,6 14,7% 

Ocupados atualmente 79,5 11,6% 

Ocupados últimos 12 meses 21,2 3,1% 

Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

Figura 60. Taxa de ocupação de crianças e 
adolescentes no Uruguai 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

Figura 61. Taxa de trabalho infantil por gênero e idade no Uruguai 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

 

Ainda, 84,6% das crianças e adolescentes realizavam tarefas em casa, o equivalente a 

579.500 pessoas. A taxa de ocupação em tarefas domésticas é maior para as meninas do 

que para os meninos, na área urbana em comparação à rural e para a faixa etária de 15 a 

17 anos em relação às crianças de 5 a 14 anos. Em média, eles gastam 2,3 horas nessas 

atividades que incluem organizar o quarto e lavar pratos, pisos e roupas.  

21,1%

10,9%

15,2%

7,7%

29,3%

6,1%

Rural Urbana Homens Mulheres 15 e 17
anos

5 a 14
anos

Área Gênero Idade

7,9%

38,8%

4,2%

19,4%

2,3%

8,8%

1,0%

7,0%

5 a 14 anos 15 a 17 anos 5 a 14 anos 15 a 17 anos

Meninos Meninas

Realizam atividade econômica atualmente

Realizaram  atividade econômica nos últimos 12 meses mas não atualmente



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

56 

Figura 62. Taxa de ocupação de crianças e adolescentes em tarefas domésticas por 
gênero e idade no Uruguai 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

Em relação às atividades, o setor em que as crianças mais trabalham é o de vendas no 

varejo (23,7%). O segundo setor em que as crianças mais atuam é a agropecuária, com 

aproximadamente 17 mil crianças ocupadas nessa atividade (22%). Para os mais novos, 

entre 5 e 14 anos, esses percentuais são maiores, 29,1% e 27,8%, respectivamente. 

Ainda, 9,4% das crianças e adolescentes ocupadas realizam serviços domésticos (seja 

como doméstica, jardineiro, babá, entre outros) e 7,8% estão no setor de construção, em 

que predominam os mais velhos de 15 a 17 anos. 

Figura 63. Distribuição do trabalho infantil por atividade econômica no Uruguai 

 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 
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A respeito das categorias ocupacionais, no total da população ocupada, crianças e 

adolescentes na posição de trabalhadores empregados representam a maior proporção 

(56,3%), seguido dos jovens que realizam trabalhados familiares e não remunerados 

(29,6%), enquanto que jovens que desempenham trabalho por conta própria representam 

apenas 14%.  

Separando por faixa etária e gênero, a maior proporção de meninos e meninas de 5 a 14 

anos é de trabalhadores não remunerados (em torno de 47%), enquanto que os 

adolescentes ocupados são majoritariamente (70,2% dos meninos e 62,5% das meninas) 

trabalhadores remunerados. 

Figura 64. Distribuição do trabalho infantil por tipo de ocupação no Uruguai 

 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

 

Em relação à contribuição percentual da renda das crianças e adolescentes na renda 

familiar, 57,2% dos ocupados contribuem com até 9% da renda total do lar. Nessa 

proporção, as meninas tendem a contribuir mais que os meninos. No entanto, quando a 

proporção aumenta essa tendência se inverte, e os meninos passam a contribuir mais que 

as meninas. 
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Figura 65. Contribuição do trabalho infantil para a renda familiar no Uruguai 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

Em relação ao destino da renda oriunda do trabalho realizado pelas crianças e 

adolescentes, apesar de uma parte considerável deles destinarem a renda em sua 

totalidade para seus pais, a maioria deles, sem distinção por sexo ou idade, utiliza parte 

da renda para comprar utensílios para si ou economizam. Isso demonstra que o trabalho 

infantil se configura não para suprir as necessidades básicas, mas sim, como uma fonte 

de renda para que os jovens adquiram bens para uso próprio. 

Figura 66. Destino da renda obtida no trabalho infantil por idade no Uruguai 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

Tal fato é corroborado quando perguntado para as crianças e os adolescentes o motivo 

que os levou a realizarem alguma atividade econômica. A maioria, independentemente 

da região de moradia, do sexo ou da idade, relata que o motivo pelo qual são 

economicamente ativos é para atingir interesses pessoais.  
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Tabela 9. Motivações ao trabalho infantil no Uruguai 
por gênero, idade e área da residência 

  

Para 
complementar  

a renda 
familiar 

Para ajudar 
nos 

negócios 
familiares 

Não há 
unidade 

de ensino 
próxima 

Não tem 
interesse 
na escola 

Para 
substituir 

alguém que 
não pode 
trabalhar 

Porque teve 
ou terá um 
filho para 
sustentar 

Por 
interesses 
pessoais 

Rural 9,1% 51,7% 4,8% 15,6% 1,7%  n.a.  60,2% 

5 a 14 anos  4,6% 58,1% 6,9% 7,3%  n.a.   n.a.  54,0% 

15 a 17 anos  14,2% 44,6% 2,5% 25,0%  n.a.   n.a.  67,1% 

Urbana 18,7% 35,0% 1,1% 12,8% 5,2% 2,5% 73,9% 

5 a 14 anos  15,2% 50,7% 0,7% 3,8% 6,3% 0,3% 64,1% 

15 a 17 anos  21,0% 25,2% 1,4% 18,4% 4,6% 3,9% 80,1% 

Meninos 20,2% 34,9% 2,1% 16,5% 4,8% 1,9% 73,0% 

5 a 14 anos  15,5% 49,2% 2,6% 5,4% 4,9% 0,4% 63,6% 

15 a 17 anos  23,3% 25,4% 1,7% 23,9% 4,7% 2,9% 79,2% 

Meninas 12,2% 41,5% 0,6% 6,1% 4,9% 3,1% 70,7% 

5 a 14 anos  9,4% 57,3%  n.a.  2,2% 6,2%  n.a.  60,1% 

15 a 17 anos  14,1% 30,6% 1,0% 8,9% 3,9% 5,3% 78,1% 

Total 17,5% 37,1% 1,6% 13,1% 4,8% 2,3% 72,2% 

5 a 14 anos  13,4% 51,9%  n.a.  4,3% 5,4%  n.a.  62,4% 

15 a 17 anos  20,3% 27,1%  n.a.  19,0% 4,4% 3,7% 78,8% 

Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

Para saber a importância das variáveis que determinam o trabalho infantil no país foi 

estimado um modelo logit. As variáveis que se apresentaram mais significativas para 

explicar o trabalho infantil foram: o grupo de idade a qual a criança pertence, o sexo, se 

está matriculado ou não em uma rede de ensino, a área de residência, a renda familiar e 

o nível de educação do chefe de família. Todas elas apresentaram o sinal esperados. 

Tabela 10. Resultado do modelo logit sobre os determinantes  
do trabalho infantil no Uruguai 

Variáveis explicativas 

Probabilidade do trabalho infantil 

Significância 
estatística 

Sinal do efeito 

Sexo (Mulher) Significante - 

Idade Significante + 

Área de residência (Urbana) Significante - 

Acesso ao ensino Significante - 

Condição de atividade - Ocupado por conta própria Significante + 

Condição de atividade - Ocupado (outro) Insignificante + 

Condição de atividade - Desocupado Insignificante - 

Condição de atividade - Inativo Insignificante - 

Cor - Branca Insignificante - 

Cor - Outra Significante + 

Nível Educacional do Chefe do Lar - segundo grau completo Significante - 

Nível Educacional do Chefe do Lar - Terceiro grau completo Significante - 

Renda do lar Significante - 

Quantidade de pessoas no lar Significante + 

Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

 

Um dos principais prejuízos do trabalho infantil está relacionado com o 

desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes. Mesmo quando matriculados, 

os jovens trabalhadores apresentam níveis de aprendizado baixo, altas taxas de 

reprovação e muitas faltas.  
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O percentual médio de faltas escolares das crianças que residem na área rural ocupadas 

em atividades econômicas é de 15,6% e dos adolescentes de 56%, valores superiores 

aos dos jovens que residem nas áreas urbanas (9,7% e 50%, respectivamente). 

Discriminando por sexo, observa-se que os jovens de 15 a 17 anos do sexo masculino 

que exercem atividades econômicas na região rural faltam mais do que as mulheres do 

mesmo grupo de idade e que residem na mesma região (69,1% contra 30,6%). 

Figura 67. Percentual de faltas escolares de crianças e adolescentes ocupados em 
atividades econômicas no Uruguai por idade e área 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

Quando analisamos o percentual de repetência de crianças e adolescentes ocupados em 

atividades econômicas, observamos que mais de 60% dos adolescentes e 45% das 

crianças de 5 a 14 anos de idade foram reprovadas. Índices altíssimos.  

Os resultados mostram que os adolescentes têm taxa de repetência superior à das 

crianças de 5 a 14 anos, e os meninos têm taxas superiores de repetência quando 

comparados às meninas do mesmo grupo de idade e região. Destacamos que a taxa de 

repetência dos meninos que residem na capital são as maiores do país entre os ocupados 

(70,1% para meninos de 15 a 17 anos e 58,3% para meninos de 5 a 14 anos). 

Figura 68. Taxa de repetência de crianças e adolescentes ocupados em atividades 
econômicas no Uruguai por região de moradia 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 
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4.2.3.1 Formas degradantes de trabalho infantil no Uruguai 

Segundo dados do INE-ENTI (2009), 8,5% das crianças e adolescentes exercem 

atividades perigosas durante o trabalho. Se discriminado pelo sexo do jovem, observa-se 

que o trabalho perigoso incide em 12,5% dos meninos e 4,3% das meninas.  

Os trabalhos perigosos são aqueles que, por sua natureza ou suas condições, são 

susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral de crianças e adolescentes. 

Exemplos de trabalho inerentemente perigoso são aqueles relacionados à construção, à 

fundição e ao processamento de metais, à mineração e às pedreiras, etc. Dentre as 

principais atividades desenvolvidas pelos jovens e adolescentes na condição de trabalho 

perigoso estão as realizadas na agricultura (22,1%), no comércio varejista (21,4%) e na 

construção (10,4%). 

Figura 69. Principais atividades de crianças e adolescentes na condição de trabalho 
perigoso no Uruguai 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

Quase 30% dos meninos e 26% das meninas apontaram esgotamento ou cansaço como 

problemas decorrentes do trabalho. Ainda, 14,5% dos meninos e 9,3% das meninas 

apresentaram machucados ou ferimentos. Problemas de pele, queimaduras ou 

congelamento de partes do corpo atingiu 5,4% dos jovens ocupados do sexo masculino 

e 3,1% dos do sexo feminino.  
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Figura 70. Problemas de crianças e adolescentes decorrentes do trabalho no Uruguai 

 
Fonte: ENTI/INE. Elaboração: Tendências. 

4.2.4 Argentina 

No ano de 2004 foi feita uma pesquisa a respeito das atividades de 

crianças e adolescentes na Argentina (Encuesta de Actividades de 

Niños, Niñas y Adolescentes - EANNA).
3
 A EANNA é a primeira 

pesquisa específica sobre o trabalho infantil na Argentina, sua 

cobertura abrange a zona rural e urbana e a amostra foi de 14 mil 

moradias, abrangendo aproximadamente 50% da população.  

Os resultados da pesquisa mostram que o trabalho infantil atinge 

6,5% das crianças e 20% dos adolescentes, sendo que o seu 

impacto é superior em crianças e adolescentes do sexo masculino. 

A porcentagem de crianças e adolescentes que trabalham, 

impendentemente do sexo, é maior na área rural do que na urbana 

e a diferença se torna maior no caso dos adolescentes. 

 

Figura 71. Taxa de ocupação de crianças e adolescentes por  
idade, gênero e área de moradia na Argentina 

 
Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. Elaboração: Tendências 

                                                 
3
 Foi utilizado como base o estudo mais recente: Infancia y adolescência: trabajo y otras atividades 

económicas (2006), desenvolvido pelo Ministério do Trabalho conjuntamente com a OIT. 
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Com relação às atividades desenvolvidas por crianças e adolescentes, a EANNA mostra 

que quatro atividades concentram 63% das crianças e 56% dos adolescentes. Entre elas 

estão atividades que se enquadram nas piores formas de trabalho infantil como 

catadores de papel ou vendedores nas vias públicas. 

Figura 72. Distribuição do trabalho infantil por atividade realizada na Argentina 

 
Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. Elaboração: Tendências 

A pesquisa mostra também que a forma preponderante de trabalho se concentra nas 

atividades para ajudar os pais ou outros familiares. Ainda, 30% das crianças e 

adolescentes ocupadas estão trabalhando por conta própria, o que evidencia uma 

situação de trabalho desprotegido para tais grupos de idade. 

Observa-se que para o grupo de crianças de 5 a 13 anos as formas de trabalho familiar e 

por conta própria são superiores se comparado aos adolescentes de 14 a 17 anos em que 

a proporção de trabalho para um patrão é superior a 25%. 

Figura 73. Distribuição do trabalho infantil por situação no emprego na Argentina 

 
Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. Elaboração: Tendências 
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Em relação à quantidade de horas que as 

crianças e adolescentes destinam ao trabalho, 

20% das crianças de 5 a 13 anos de idade 

trabalham de 10 a 35 horas semanais, 

enquanto quase metade dos adolescentes 

trabalha de 10 a 35 horas por semana e 15,3% 

tem jornada de 36 horas ou mais.  

Figura 74. Jornada de trabalho infantil 

 
Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. 

Elaboração: Tendências 

Na Argentina, as crianças que residem na urbana têm uma jornada de trabalho superior 

quando comparadas àquelas que residem na zona rural. No entanto, na faixa de etária de 

14 a 17 anos observa-se que essa relação se inverte e a quantidade de horas trabalhadas 

na zona rural passa a ser bastante superior, em média. 

Figura 75. Média de horas semanais trabalhadas por crianças e adolescente 
 por gênero e área na Argentina 

 
Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. Elaboração: Tendências 

Uma longa jornada de trabalho está relacionada a uma menor taxa de frequência escolar. 

Nesse sentido, a pesquisa revela que a exclusão do sistema educacional é agravada entre 

os adolescentes (14 a 17 anos) e aqueles que trabalham são consideravelmente afetados. 

Ainda, como se observou, a jornada de trabalho na área rural é bastante superior para os 

jovens de 14 a 17 anos e, com isso, a exclusão desses indivíduos do sistema escolar 

chega a atingir 62%. Independentemente da idade ou da região, a condição de trabalho 

afeta negativamente a frequência escolar. 

19,5%

48,8%

0,9%

15,3%

5 a 13 anos 14 a 17 anos

10 a 35 horas 36 ou mais

7,0

16,7

13

16,7
15,6

26,3

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

5 a 13 anos 14 a 17 anos



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

65 

Figura 76. Relação entre não frequência escolar e trabalho infantil na Argentina 

 
Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. Elaboração: Tendências 

A reprovação é um indicador relevante para medir o rendimento escolar. De acordo com 

os dados da pesquisa, os níveis de repetência são mais elevados entre aqueles que 

trabalham: 29,7% das crianças que trabalharam na semana da pesquisa revelaram que já 

repetiram algum ano, enquanto que a proporção para aqueles que não trabalham é a 

metade. Entre os adolescentes esse problema é maior ainda, de acordo com a EANNA, 

43,3% dos jovens que trabalham já repetiram algum ano. 

Figura 77. Relação entre aprovação escolar e trabalho infantil na Argentina 

 
Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. Elaboração: Tendências 

Em relação à renda familiar, observou-se que crianças e adolescentes que pertencem aos 

quartis mais pobres apresentam uma maior taxa de ocupação. Nos dois quartiis mais 

pobres, as taxas de ocupação são de 6,9% e 6,2%, respectivamente; enquanto no quartil 

de maior renda essa taxa é inferior a 2%. 
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Figura 78. Taxa de ocupação de crianças e adolescentes por quartil  
de renda familiar na Argentina 

 
Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. Elaboração: Tendências 

Ainda, aqueles que se encontram na condição de pobreza tem uma proporção maior de 

indivíduos que trabalham sem receber benefício algum, o que representa quase a 

totalidade dos indigentes e mais de 90% dos pobres. 

Figura 79. Percentual de crianças e adolescente que trabalham sem benefícios 
trabalhistas de acordo com a classe de renda familiar na Argentina 

 
Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. Elaboração: Tendências 

Os indivíduos indigentes não são apenas os que menos recebem benefícios, mas 

também aqueles cuja proporção de crianças realizando jornada de trabalho superior a 36 

horas é maior. 

Figura 80. Distribuição do trabalho infantil por jornada de trabalho  
de acordo com a renda familiar na Argentina 
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Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. Elaboração: Tendências 
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Sendo assim, a pobreza se mostra como um fator que expõe crianças e adolescentes ao 

trabalho infantil. Além disso, quanto menor a renda, piores são as condições de 

trabalho, isto é, menor é a remuneração e maior é a jornada de trabalho. 

A partir da EANNA foi construído um indicativo de periculosidade ou riscos relativos 

ao trabalho desenvolvido por crianças e adolescentes. Foi considerada a probabilidade 

de que um jovem sofra um acidente no local de trabalho. 

As atividades foram classificadas de acordo com o seu grau de risco de acordo com a 

seguinte escala relativa, sendo a primeira a mais perigosa e a última a menos perigosa:  

1. Trabalho desenvolvido na rua ou em meios de transporte 

2. Trabalho em outros lares 

3. Trabalho em um negócio (granja, fazenda, fábrica ou escritório) 

4. Na própria casa 

Observa-se que dos meninos de 5 a 13 anos que realizam trabalho perigoso, 32,4% 

desenvolvem suas atividades na rua ou em meios de transporte, atividade considerada 

como a mais perigosa. Na segunda pior atividade, em termos de periculosidade, estão 

26% das crianças nessa faixa etária.  

Entre os adolescentes de 14 a 17 anos, estes tendem a trabalhar em lugares mais seguros 

que as crianças de 5 a 13 anos como em um negócio (40%). Porém, 20% estão em cada 

uma das duas atividades consideradas as mais perigosas. 

Em relação ao sexo, os meninos tem uma concentração em atividades perigosas superior 

à das mulheres, independentemente do grupo de idade. 

Tabela 11. Distribuição de crianças e adolescentes ocupados por periculosidade do 
local de trabalho na Argentina 

  Grupo de idade 

Local de trabalho 5 a 13 anos 14 a 17 anos 

Meninos 
  

Na rua ou em meios de transporte 32,40% 20,20% 

Em outros lares 26,00% 20,40% 

Em um negócio 20,30% 40,10% 

No próprio lar 20,00% 12,30% 

Outro lugar 1,20% 6,90% 

Meninas     

Na rua ou em meios de transporte 23,10% 13,50% 

Em outros lares 27,30% 32,20% 

Em um negócio 19,50% 26,00% 

No próprio lar 26,40% 26,60% 

Outro lugar 3,70% 1,80% 

Fonte: EANNA (2004)/MTEySS_INDEC. Elaboração: Tendências 

Ainda, na Argentina, o trabalho noturno atinge 11,9% das crianças entre 5 e 13 anos de 

idade ocupadas e 20,6% dos adolescentes de 14 a 17 anos.  
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4.3. Comparativo entre os países 

Nessa seção comparamos algumas informações sobre o trabalho infantil no Brasil e nos 

países do Cone Sul que apresentamos anteriormente.  

O Paraguai apresenta a maior taxa de ocupação infantil (22,4%) entre os países 

considerados; enquanto o Chile tem a menor taxa (5,4%).   

Tabela 12. Comparativo entre os indicadores dos países do Cone Sul 

 
Fonte: EANNA 2004, PNAD 2011, MTPS/Chile, EANA 2004, ENTI.  Elaboração: Tendências 

Comparando as taxas de ocupação por zona e idade, observamos que o Paraguai 

apresenta as maiores taxas de ocupação, superando os 30% na zona rural e quase 37% 

entre os jovens de 14 a 17 anos. 

Em relação à taxa de ocupação por zona, entre os países analisados, o Chile apresenta as 

menores taxas de ocupação tanto na zona urbana quanto na zona rural.  

Figura 81. Taxa de ocupação por zona entre os países do Cone Sul 

 
Fonte: EANNA 2004, PNAD 2011, MTPS/Chile, EANA 2004, ENTI.  

Elaboração: Tendências 
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Levando em conta a taxa de ocupação por idade, o Brasil tem a menor taxa de crianças 

entre 5 e 13 anos ocupadas (apenas 2,5%); enquanto o Chile, tem a menor taxa de 

ocupação de adolescentes entre 14 e 17 anos (12,6%).  

Figura 82. Taxa de ocupação por idade entre os países do Cone Sul 

 
Fonte: EANNA 2004, PNAD 2011, MTPS/Chile, EANA 2004, ENTI.  

Elaboração: Tendências 
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5. Políticas de erradicação no Brasil e no Cone Sul 

A literatura econômica sobre políticas de erradicação do trabalho infantil é vasta e 

normalmente busca analisar os custos e os benefícios que programas desse caráter 

introduzem na economia e na sociedade. Majoritariamente se observa que os benefícios 

de eliminar 100% do trabalho na infância são maiores do que os seus custos, de modo 

que promover melhorias na educação e desincentivar a demanda por mão de obra nessa 

faixa etária não só beneficiariam a própria criança, mas também promoveriam 

desenvolvimento no agregado econômico. 

Acerca do trabalho infantil no Brasil, Kassouf e Dorman (2003) realizam um estudo em 

que mensuram os custos, pelo lado da oferta e da demanda, e os benefícios em termos 

monetários de se realizar políticas de eliminação do trabalho infantil considerando um 

período de vinte anos (2001-2020). Em termos de custos de erradicar essa forma de 

trabalho são considerados: (i) manter 100% das crianças frequentando as escolas, (ii) 

gastos com educação não relacionados a salários, (iv) custo de capital, (v) custo de 

demanda educacional, (vi) custos de oportunidade do trabalho infantil e (vii) custo de 

eliminar as piores formas de trabalho infantil. Percebe-se que pela oferta, os custos 

estão normalmente relacionados a melhorias na educação. Já pelo lado da demanda, são 

considerados os custos de expandir a demanda por educação, custos de oportunidade do 

trabalho infantil e os custos de implementar políticas de eliminação das formas mais 

degradantes de trabalho. Os autores calculam por fim, que o custo total para erradicar o 

trabalho infantil durante os vintes anos é de 6,63 bilhões de dólares. Ademais, por 

pobreza ser identificada como uma das principais razões para o trabalho infantil, eles 

estimam também que sejam necessárias políticas de transferência de renda, resultando 

em gastos adicionais de 9,45 bilhões de dólares.  

Apesar de os custos serem elevados, os benefícios obtidos com a eliminação do trabalho 

infantil são ainda maiores, de aproximadamente 35,5 bilhões de dólares para o período 

de análise. Dentre esses, os autores destacam principalmente as melhorias em termos de 

salário na vida adulta decorrente do acesso à educação de alta qualidade e a garantia de 

frequência escolar. Eles estimam que durante os anos de 2001 a 2020 os ganhos 

monetários somam cerca de US$ 35,3 bilhões em paridade de poder de compra. Apesar 

de a saúde representar uma proporção menos significativa que a educação, seus 

benefícios econômicos se aproximam de US$ 165 milhões em paridade de poder de 

compra, sendo calculados pela renda adicional obtida com a redução do tempo de vida 

em que o indivíduo é incapaz de exercer atividades econômicas (considerando o 

aumento da educação e a eliminação das piores formas de trabalho infantil).  

Para os países do Cone Sul (Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile) e também para o 

Brasil, Sauma (2006) realizou um estudo semelhante (conjuntamente com a OIT) no 

qual a proposta consiste em eliminar o trabalho infantil em 20 anos (partindo de 2006) 

por meio de intervenções pelo lado da oferta de educação e por intervenções diretas nas 

situações de piores formas de trabalho infantil.  
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A respeito da educação, se propõe que todas as crianças de 6 a 14 anos frequentem a 

escola, de modo que, ao completarem 15 anos sejam incorporadas ao mercado de 

trabalho, realizando atividades permitidas para sua idade, ou continuem estudando. Tal 

medida requer investimentos tanto na capacidade quanto na qualidade da rede de ensino 

pública dos países. Nesse sentido, foram estimados os custos do aumento da qualidade e 

da capacidade da rede de ensino. Para esses cinco países como um todo, o custo total de 

ampliação e de melhoria da oferta educativa somam 12,97 bilhões de dólares ao longo 

dos vinte anos.  

Além disso, para manter os filhos na rede de ensino, os pais têm os custos diretos da 

educação - como uniformes, livros, e utensílios escolares - e o custo de oportunidade, 

que é representado pelo valor do trabalho que as crianças deixam de realizar. O estudo 

estima que o custo de oportunidade total é de 7,26 bilhões de dólares ao longo do 

período.  

Para compensar os custos que incidem sobre os lares, tanto os diretos quanto o de 

oportunidade, é sugerido um programa de transferência cujo custo é estimado em 39,42 

bilhões de dólares, considera-se também um custo de administração do programa que 

corresponde a 5% do montante transferido. 

Além de garantir o acesso à educação, tanto pelo aumento da cobertura quanto pelo 

aumento da qualidade da educação, e promover um programa de transferência, existem 

outros motivos sociais e culturais que fazem com que o poder público deva atuar por 

meio de programas de intervenção direta para afetar tanto a oferta quanto a demanda de 

trabalho infantil, especialmente no que se refere à erradicação das piores formas de 

trabalho infantil. O estudo estima que as intervenções diretas tenham um custo total de 

7,23 bilhões de dólares ao longo de 10 anos - período considerado suficiente para 

eliminar as piores formas de trabalho infantil. 

Uma vez quantificados os custos, foram estimados os benefícios de se eliminar o 

trabalho infantil. Mensurar os benefícios significa mensurar os ganhos econômicos de 

uma população mais educada e as vantagens econômicas de uma população que goza de 

melhor saúde. No caso da educação, quantificou-se que o benefício associado ao ganho 

de salário devido um nível educacional maior é de 76,37 bilhões de dólares para esses 

países. 

Em relação à saúde, o estudo busca mensurar os benefícios oriundos da erradicação das 

piores formas de trabalho infantil – se trata de quantificar o dano que acidentes no 

ambiente de trabalho geram na vida de crianças e adolescentes, atribuindo um valor 

econômico a isso. O benefício é dado pelo que se deixa de perder no caso da ocorrência 

de acidentes no ambiente de trabalho. Sendo assim, o benefício alcançou 787 milhões 

de dólares. 

Uma vez mensurados os custos e os benefícios é possível estimar o benefício líquido de 

se eliminar o trabalho infantil, tanto econômico (sem ser considerado o programa de 

transferências) quanto financeiro (considerando o programa de transferências). 
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O principal resultado do estudo é que há um benefício líquido significante em se 

eliminar o trabalho infantil de crianças de 5 a 14 anos, em se eliminar as piores 

formas de trabalho infantil para todos os jovens abaixo de 18 anos e em se realizar 

um programa de fomento a frequência escolar.  

Tabela 13. Benefício líquido em se erradicar o trabalho infantil 

Milhões de dólares (PPP) Cone Sul Argentina Brasil Chile Paraguai Uruguai 

Custos Totais 29.433 4.108 21.784 839 2.459 243 

Oferta de educação 12.974 1.976 9.709 330 811 149 

Administração de programa de      
transferências 

1.971 139 1.442 43 342 5 

Intervenções diretas 7.228 1000 5.567 199 424 37 

Custo de oportunidade 7.259 993 5.066 267 882 52 

Benefícios totais 77.158 7.119 59.590 1.493 7.934 1.022 

Educação 76.371 7.035 58.961 1.460 7.897 1.018 

Saúde 787 84 629 33 37 4 

Benefício econômico líquido 47.725 3.011 37.806 654 5.475 779 

Transferências 39.419 2.775 28.836 867 6.839 102 

Benefício financeiro líquido 8.306 236 8.970 -213 -1.364 677 

Fonte: Sauma (2006). Elaboração: Tendências  

Com base nos estudos de Kassouf e Dorman (2003) e Sauma (2006) é possível perceber 

que, tanto para o Brasil quanto para os países do Cone Sul, os benefícios de eliminar o 

trabalho infantil são superiores aos seus custos. Assim, os governos deveriam criar 

políticas para erradicar qualquer forma de trabalho infantil existente.  

Os custos dessas medidas em geral envolvem mudanças na estrutura do sistema 

educacional, visto que melhorias na educação tendem a ampliar os ganhos futuros e 

desincentivar o trabalho na infância, como também políticas para diminuir a demanda 

por mão de obra infantil e eliminar as piores formas de trabalho na infância. Os 

benefícios observados são de cunho monetário, verificando um aumento na renda da 

família decorrente de melhor educação e saúde. No entanto, também existem os 

ganhos em termos sociais, como melhoria na qualidade de vida dessas crianças.  

Dada a análise a respeito das políticas econômicas, essa seção visa destacar as principais 

políticas adotadas pelo Brasil e pelos países do Cone Sul para erradicar o trabalho 

infantil.  

 

5.1. Brasil 

No Brasil, as políticas de combate ao trabalho infantil estão a cargo do Ministério do 

Desenvolvimento e Combate à Fome (MDS), responsável pelo Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). 

Em relação à legislação, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990, asseguraram a proteção integral à população infanto-juvenil e a 

prioridade absoluta dessa faixa etária. Em 1998, foi aprovada uma proposta de emenda 

constitucional que aumentou a idade mínima para a entrada no mercado de trabalho. 

Com ela passou a ser proibido qualquer tipo de trabalho até os 16 anos. Entre 14 e 16 

anos os adolescentes só podem exercer atividades remuneradas na condição de aprendiz, 

com formação técnico profissional, frequência à escola, carteira de trabalho assinada e 



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

73 

direitos trabalhistas garantidos. Até os 18 anos são proibidos os trabalhos insalubres, 

perigosos ou noturnos.  

Em 1994, foi criado o Fórum Nacional para a Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil (FNPeti), que reúne representantes do poder público, dos trabalhadores, dos 

empregadores, de entidades da sociedade civil e de organizações internacionais.  

A principal política pública do governo federal é o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (Peti), criado em 1996, baseado no tripé: transferência de renda para 

as famílias de crianças e adolescentes em situação de trabalho; atividades de lazer, 

esportivas, culturais e de reforço escolar para meninos e meninas no cotraturno escolar; 

e ações socioeducativas e de geração de renda para as famílias.  

Famílias com crianças e adolescentes de até 16 anos que atuam em carvoarias, olarias, 

plantações de fumo, lixões, na cultura da cana-de-açúcar, entre outras atividades, 

recebem bolsas que substituem a renda gerada pelo trabalho irregular. Em contrapartida, 

devem matricular a criança ou o adolescente na escola e comprovar frequência mínima 

de 85% da carga horária escolar mensal.  

O Peti também monitora situações de trabalho infantil nas famílias do Cadastro Único, 

instrumento coordenado pelo MDS que caracteriza famílias com renda mensal de até 

três salários mínimos. Até maio de 2011, o programa identificou 817,2 mil crianças e 

adolescentes em situação de trabalho, distribuídos por 3.534 municípios de todos os 

estados brasileiros. 

A partir de dezembro de 2005, iniciou-se uma integração entre o Peti e o Programa 

Bolsa Família. Tal integração vem sendo muito criticada. Além disso, a transferência de 

renda tem se mostrado insuficiente para eliminar a prática.  

A parceria entre a Organização Internacional do Trabalho (OIT), governo federal e 

Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) é outra 

importante iniciativa, que mobiliza anualmente ONGs, sociedade civil, entidades 

representativas dos empregadores e trabalhadores na Campanha Nacional Contra o 

Trabalho Infantil. 

A campanha foca o combate às quatro piores formas de trabalho infantil: o doméstico; o 

urbano (praticado nas ruas); na agricultura, especialmente com agrotóxicos; e o trabalho 

infantil no lixo. Perante a comunidade internacional, o Brasil assumiu o compromisso 

de erradicar essas formas de trabalho infantil até 2015. 

Assim, nas duas últimas décadas o Brasil apresentou redução significativa no trabalho 

infantil. Passado um primeiro momento de grandes efeitos na prevenção e eliminação 

do trabalho infantil, do início dos anos 1990 a meados dos anos 2000, houve uma 

diminuição de ritmo. A primeira fase foi marcada principalmente pela retirada de 

crianças e adolescentes das cadeias formais, em especial meninos e meninas de famílias 

de baixa renda que trabalhavam para ajudar no orçamento familiar.  

Porém, o país ainda apresenta índices altos e está longe de erradicar o trabalho infantil 

num curto espaço de tempo. Um fator preocupante é que, de 2005 em diante, houve uma 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico


                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

74 

desaceleração no ritmo da diminuição do número de crianças e adolescentes no mercado 

de trabalho. O novo desafio são as formas mais invisíveis de trabalho infantil, aquelas 

com as quais o poder público tem mais dificuldade de entrar em contato.  

Se antes a pobreza era um dos determinantes do trabalho infantil, hoje essa relação ficou 

menos direta. Atualmente muitos adolescentes não trabalham para garantir a 

sobrevivência de suas famílias, mas para obterem bens de consumo, como tênis, roupas 

de marca, videogames, celulares, ou fazer atividades de cultura e lazer, como shows, 

cinema e viagens. São aspirações materiais que nem suas famílias nem os programas de 

transferência de renda podem satisfazer. Eles entram no mercado de trabalho, muitas 

vezes em empregos precários e informais, em busca de inclusão social, autonomia e 

independência econômica.  

5.2. Cone Sul 

5.2.1 Chile 

No Chile, em 1996, o Ministério do Trabalho e Previdência Social assumiu o 

compromisso de formular e coordenar o Plano Nacional de Ação dirigido a prevenir e 

erradicar o trabalho infantil. A estrutura do plano está enquadrada em cinco objetivos: 

a) Identificar organizações não governamentais com a finalidade de construir 

campanhas que potencializem a incorporação de conteúdos relacionados ao 

trabalho infantil e difundam dados de informação relevante na esfera política, 

judiciária e executiva, sensibilizando atores públicos e privados com a difusão 

do plano; 

b) Produção de dados sobre o trabalho infantil por meio de um sistema de coleta de 

informações, padronizando a informação estatística, identificando a falta de 

dados, simplificando a informação a ser coletada, realizando diagnósticos e 

desenvolvendo estudos estatísticos; 

c) Elaboração de planos regionais e nacionais de fiscalização do trabalho de 

crianças e a geração de mecanismos mais eficientes de aplicação de sanções; 

d) Traçar objetivos específicos para os diferentes grupos de idade por meio do 

desenvolvimento de ações concretas para menores de 18 anos nas piores formas 

de trabalho infantil, separadamente para crianças menores de 15 anos e para 

adolescentes entre 15 e 18 anos; 

e) Acompanhamento do progresso do plano por meio do monitoramento das metas 

a serem cumpridas, impulsionando a criação de mecanismos capazes de verificar 

avanços. 

5.2.2 Paraguai 

No ano de 2002 foi criada a Comissão Nacional para a Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil (CONAETI) no Paraguai. Instituída dentro do Ministério da Justiça e 

do Trabalho, a comissão surgiu com a responsabilidade de elaborar propostas e 

coordenar as políticas nacionais sobre a erradicação do trabalho infantil como o PNA 
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(Plano Nacional de Ação pelas Crianças e Adolescentes) e a Estratégia Nacional de 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho dos Adolescentes, entre 

diversas outras. Além disso, está em operação o programa Abrazo que conta com as 

seguintes estratégias: 

a) Abordagem na rua por meio do monitoramento dos espaços públicos e 

construção de confiança com as crianças que trabalham e suas famílias, 

promovendo a aprendizagem e o envolvimento com os serviços; 

b) Centros abertos como espaços alternativos às ruas, promovendo hábitos 

saudáveis de lazer e apoio educacional. Tipos de Centros: Centros de Defesa (0 a 

4 anos), Centros Abertos (6 a 14 anos), Centros Comunitários (bairros com 

maior risco de trabalho infantil); 

c) Trabalhar com as famílias através de uma assistente social (visitas de familiares, 

cestas de alimentos, transferência condicional de renda); 

d) Redes de proteção para ajudar a garantir o acesso aos serviços públicos de saúde, 

educação e de identificação. 

5.2.3 Uruguai 

No Uruguai, para combater e eliminar o trabalho infantil foi criado o CETI (Comitê 

Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil). A entidade é resultado de esforços 

mútuos tanto de organizações públicas quando privadas.  

Dentre os principais compromissos estão: 

a) Desenvolver e propor o Plano Nacional de Ação para a eliminação progressiva 

do trabalho infantil e proteção dos jovens trabalhadores. 

b) Reforçar a coordenação e a cooperação entre as atividades públicas e privadas, 

nacionais e internacionais relacionadas com as crianças, a fim de definir 

alternativas e estratégias para reduzir ou eliminar as causas que geram o trabalho 

infantil e promover a eficácia da legislação referente à idade mínima de 

admissão ao emprego. 

c) Para gerar uma ação descentralizada, incentivando o compromisso local com os 

objetivos. 

5.2.4 Argentina 

No ano 2000 foi criado o CONAETI (Comissão Nacional para a Erradicação do 

Trabalho Infantil) na Argentina. A comissão tem um caráter interministerial e é 

presidida pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social. Suas ações estão 

dirigidas a prevenir e erradicar o trabalho infantil no país por meio de planos nacionais. 

Cada plano é constituído por um conjunto de objetivos com a finalidade de cumprir uma 

política de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Dentre os principais objetivos 

do plano estão: 
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a) Garantir a divulgação contínua, informação e formação sobre a prevenção e 

erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalho do adolescente.    

b) Promover, sustentar e financiar um sistema integral de informação permanente a 

respeito do trabalho infantil e adolescente. 

c) Fortalecer integralmente o grupo familiar das crianças que trabalham e dos que 

estão em situação de risco no trabalho. A ação seria dirigida de modo a fornecer 

oportunidades de emprego aos pais, fomentar a criação de espaços de recreação, 

desenvolvendo atividades culturais e esportivas.   

d) Fortalecer os sistemas de inspeção e fiscalização do trabalho infantil. 

e) Impulsionar um sistema de educação que garanta a inclusão e/ou a permanência 

de todas as crianças e adolescentes no sistema de educação formal. 

f) Promover a informação sobre as consequências resultantes do trabalho infantil 

no crescimento e no desenvolvimento de crianças e adolescentes que trabalham. 

g) Difundir a divulgação e a proibição das piores formas de trabalho infantil. 
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6. Impactos socioeconômicos do trabalho infantil 

Os impactos perversos do trabalho infantil são amplamente divulgados nos estudos que 

tratam do tema. Além de questões físicas e psicológicas, se destacam questões como 

dificuldade de aprendizagem e abandono escolar, agravando a situação de pobreza.  

A partir de informações recentes para o Brasil, fazemos nessa seção quatro análises 

econométricas a fim de:  

(i) identificar as características socioeconômicas que determinam o trabalho 

infantil; 

(ii) relacionar trabalho infantil e rendimento do trabalho;  

(iii) relacionar trabalho infantil e frequência escolar de crianças e adolescentes; e  

(iv) relacionar trabalho infantil e desempenho escolar em exames de proficiência 

dos jovens brasileiros.  

Para as três primeiras análises, utilizamos os microdados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) realizada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e para a quarta, são utilizados os microdados do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) realizado em 2003 em todo o Brasil 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 

órgão do Ministério da Educação. 

6.1. Determinantes socioeconômicos do trabalho infantil 

No primeiro exercício a partir de um modelo logit de escolha discreta procuramos 

identificar os fatores socioeconômicos que determinam o trabalho infantil no Brasil. A 

variável dependente é uma variável binária que indica se o indivíduo trabalha ou não. 

Restringimos a amostras a crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.  

Inserimos ao modelo as variáveis que identificam raça, sexo, idade, educação alcançada, 

renda familiar per capita, número de filhos na família e a educação dos pais. A área e a 

região de moradia também foram consideradas no modelo. 

O primeiro conjunto de variáveis refere-se às características individuais. As variáveis 

sexo e raça controlam os modelos pelas diferenças existentes entre homens e mulheres, 

e entre as raças - brancos, afrodescendentes e amarelos. Com relação à idade, essa 

variável visa captar as diferenças entre as faixas etárias. Por fim, inserimos ao modelo 

uma variável que indica o nível educacional (medido em anos de estudo) do jovem. 

O segundo grupo de variáveis indica o background familiar e o ambiente familiar 

vivenciado pelo indivíduo. O background familiar é representado pela educação dos 

pais, que apresenta forte influência sobre o desenvolvimento futuro dos filhos. Filhos de 

pais mais educados são, em média, mais educados, se alimentam melhor, têm acesso a 

melhores condições de infraestrutura e saúde. Já o ambiente familiar indica quantos 

filhos tem na família e a renda familiar per capita. Assim, todas essas variáveis 
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caracterizam a infância dos indivíduos e vão ser importantes para determinar seu 

desenvolvimento educacional e profissional.   

Por fim, o último conjunto de variáveis indica a região e a área de moradia. Essas são 

importantes para captar os efeitos específicos de cada local.  

Pr(ytrabalhar=1|χ) = G(β0 + β1Raça + β2Sexo + β3Idade + β4Educação + 

β5Educação_mãe + β6Educação_pai + β7Renda_familiar_pc + β8Num_Filhos + 

β9Região + β10Área) 

Os efeitos marginais estimados estão expostos na Tabela 14. Os resultados indicam que 

crianças e adolescentes de raça amarela e afrodescendentes têm maior probabilidade de 

trabalhar que os de raça branca. Ainda, que jovens de 5 a 17 anos de idade do sexo 

masculino são mais propensos ao trabalho que os do sexo feminino nessa faixa etária.  

A idade é diretamente relacionada ao trabalho, enquanto o nível educacional é 

inversamente relacionado. Isto quer dizer que quanto mais velho o jovem, maior a 

probabilidade de ele trabalhar; porém quanto maior seu nível educacional, menor a 

probabilidade de trabalhar entre 5 e 17 anos.  

Com relação ao local de moradia, a região Sul apresenta a maior probabilidade de 

crianças e adolescentes trabalharem, seguida pela região Norte, Nordeste, Sudeste e por 

fim, Centro Oeste. Na área urbana a probabilidade de trabalho infantil é menor que na 

área rural.  

Por fim, com relação às características familiares, o nível educacional dos pais é 

inversamente relacionado à probabilidade de trabalho infantil enquanto o número de 

filhos e a renda familiar per capita são diretamente relacionados à ocupação de crianças 

e adolescentes. Isto é, quanto maior o nível educacional do pai e da mãe, menor a 

propensão à criança trabalhar. Porém, quando maior o número de filhos na família, 

maior a chance de trabalho infantil.  

Assim, os resultados indicam que as condições socioeconômicas desfavoráveis são 

determinantes na decisão de trabalhar de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.  



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

79 

Tabela 14. Determinantes do trabalho infantil entre jovens de 5 a 17 anos de idade 

Variáveis explicativas Efeito marginal p-valor 

Raça: afrodescendente 0,001315 (0,267) 

Raça: amarelo 0,037878 (0,000) 

Homens 0,024904 (0,000) 

Idade: 10 a 13 anos 0,080068 (0,000) 

Idade: 14 a 15 anos 0,252852 (0,000) 

Idade: 16 e 17 anos 0,427828 (0,000) 

Ensino Fundamental 1 Incompleto -0,025817 (0,000) 

Ensino Fundamental 1 Completo -0,016775 (0,000) 

Ensino Fundamental 2 Completo -0,013101 (0,000) 

Nordeste -0,009785 (0,000) 

Sudeste -0,007948 (0,000) 

Sul 0,002536 (0,175) 

Centro Oeste -0,007789 (0,000) 

Zona urbana -0,055899 (0,000) 

Renda familiar per capita (ln) 0,004311 (0,000) 

Número de filhos (ln) 0,004799 (0,000) 

Educação da mãe (ln) -0,005272 (0,000) 

Educação do pai (ln) -0,007178 (0,000) 

Número de observações   51.181 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Estimação: Tendências. 

6.2. Relação entre trabalho infantil e remuneração do trabalho 

Na segunda análise, fazemos duas regressões pelo método de Mínimos Quadrados, uma 

tendo como variável dependente o rendimento mensal do trabalho e outra tendo como 

variável dependente o salário por hora trabalhada, ambas variáveis contínuas. 

Restringimos a amostra aos trabalhadores remunerados.  

Como variáveis explicativas, além dos conjuntos de variáveis utilizadas no modelo 

anterior, que indicam as características individuais e o local de moradia, inserimos aos 

modelos de rendimento do trabalho, variáveis relacionadas às características do 

trabalho como: setor de atividade, horas trabalhadas e se tem carteira de trabalho 

assinada.  

Por fim, nossa variável de interesse “Criança”, foi definida de duas formas: na 

primeira, essa variável binária identifica se o indivíduo tem entre 5 e 17 anos de idade 

ou não; na segunda, criamos duas variáveis: “Criança1” que identifica se o indivíduo 

tem entre 5 e 13 anos e “Criança2” que identifica se o indivíduo tem entre 14 e 17 anos 

de idade. Ambas tem como grupo de controle o composto por adulto com 18 ou mais 

anos de idade. 

A ideia é verificar a relação entre salário e trabalho infantil, corroborando as 

informações de que as crianças e os adolescentes tem remuneração muito inferior aos 

adultos, sendo que quanto mais novas, menor o salário.   

Ysalário = α0 + α1Criança + α2Raça + α3Sexo + α4Educação + α5Freq.Escola 

+ α6HorasTrabalhadas + α7Atividade + α8Carteira_trabalho + α9Região + 

α10Área + ε 
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Os resultados estimados para os quatro modelos de rendimento do trabalho estão na 

Tabela 15 e na Tabela 16.  

Primeiramente, observamos que crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos recebem, 

em média, 42% menos mensalmente e 33,8% menos por hora trabalhada que os 

adultos, controlando por diversas outras características.  

Tabela 15. Relação entre trabalho infantil e rendimento do trabalho 

  
Rendimento mensal do 

trabalho (ln) 
Salário por hora trabalhada 

(ln) 

Variáveis explicativas Coeficiente Efeito % p-valor Coeficiente Efeito % p-valor 

Criança de 5 a 17 anos -0,547 -42,1% (0,000) -0,412 -33,8% (0,000) 

Horas trabalhadas (ln) 0,297  (0,000)    

Indústria 0,198 21,9% (0,000) 0,247 28,0% (0,000) 

Construção 0,196 21,6% (0,000) 0,238 26,9% (0,000) 

Comércio 0,067 6,9% (0,000) 0,085 8,8% (0,000) 

Serviços 0,125 13,3% (0,000) 0,229 25,8% (0,000) 

Adm. pública 0,427 53,3% (0,000) 0,517 67,7% (0,000) 

Carteira de trabalho 0,340 40,5% (0,000) 0,215 24,0% (0,000) 

Ensino Fundamental 1 0,089 9,3% (0,000) 0,074 7,7% (0,000) 

Ensino Fundamental 2 0,158 17,1% (0,000) 0,130 13,9% (0,000) 

Ensino Médio 0,345 41,2% (0,000) 0,327 38,6% (0,000) 

Ensino Superior 1,086 196,1% (0,000) 1,122 207,0% (0,000) 

Frequenta escola -0,043 -4,2% (0,000) 0,034 3,4% (0,000) 

Nordeste -0,199 -18,0% (0,000) -0,160 -14,8% (0,000) 

Sudeste 0,134 14,4% (0,000) 0,161 17,5% (0,000) 

Sul 0,111 11,7% (0,000) 0,133 14,2% (0,000) 

Centro Oeste 0,124 13,2% (0,000) 0,128 13,6% (0,000) 

Zona urbana 0,135 14,5% (0,000) 0,122 13,0% (0,000) 

Raça: afrodescendente -0,103 -9,8% (0,000) -0,097 -9,3% (0,000) 

Raça: amarelo 0,025 2,6% (0,349) 0,020 2,0% (0,508) 

Homens 0,335 39,8% (0,000) 0,266 30,5% (0,000) 

Constante 4,644  (0,000) 0,744  (0,000) 

Número de observações     84.202     84.202 

R
2
     0,494     0,329 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Estimações: Tendências. Nota: (*) Elasticidade estimada: indica o quanto uma variação de 10% na 

variável explicativa gera de impacto percentual no salário.  

No segundo exercício, os resultados indicam que crianças e adolescentes entre 5 e 13 

anos recebem, em média, 67% menos mensalmente e 52% menos por hora 

trabalhada que os adultos, e que os jovens de 14 a 17 anos recebem, em média, 

39,7% menos mensalmente e 32,2% menos por hora trabalhada que as pessoas de 

18 ou mais anos de idade, controlando por diversas outras características. Ainda, 

podemos dizer que crianças e adolescentes entre 5 e 13 anos recebem, em média, 

45,6% menos mensalmente e 29,4% menos por hora trabalhada que os jovens de 

14 a 17 anos, tudo mais constante. 
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Tabela 16. Relação entre trabalho infantil e rendimento do trabalho (2) 

  
Rendimento mensal do 

trabalho (ln) 
Salário por hora trabalhada 

(ln) 

Variáveis explicativas Coeficiente Efeito % p-valor Coeficiente Efeito % p-valor 

Criança de 5 a 13 anos -1,114 -67,2% (0,000) -0,736 -52,1% (0,000) 

Criança de 14 a 17 anos -0,505 -39,7% (0,000) -0,389 -32,2% (0,000) 

Horas trabalhadas (ln) 0,294  (0,000)    

Indústria 0,199 22,1% (0,000) 0,248 28,1% (0,000) 

Construção 0,196 21,7% (0,000) 0,238 26,9% (0,000) 

Comércio 0,069 7,1% (0,000) 0,086 9,0% (0,000) 

Serviços 0,126 13,5% (0,000) 0,230 25,9% (0,000) 

Adm. pública 0,427 53,2% (0,000) 0,517 67,7% (0,000) 

Carteira de trabalho 0,339 40,4% (0,000) 0,214 23,9% (0,000) 

Ensino Fundamental 1 0,088 9,2% (0,000) 0,073 7,6% (0,000) 

Ensino Fundamental 2 0,150 16,1% (0,000) 0,125 13,3% (0,000) 

Ensino Médio 0,341 40,6% (0,000) 0,324 38,3% (0,000) 

Ensino Superior 1,082 195,0% (0,000) 1,119 206,3% (0,000) 

Frequenta escola -0,038 -3,8% (0,000) 0,036 3,7% (0,000) 

Nordeste -0,199 -18,0% (0,000) -0,160 -14,8% (0,000) 

Sudeste 0,134 14,3% (0,000) 0,161 17,5% (0,000) 

Sul 0,110 11,6% (0,000) 0,133 14,2% (0,000) 

Centro Oeste 0,123 13,1% (0,000) 0,127 13,6% (0,000) 

Zona urbana 0,136 14,6% (0,000) 0,123 13,0% (0,000) 

Raça: afrodescendente -0,103 -9,8% (0,000) -0,097 -9,3% (0,000) 

Raça: amarelo 0,025 2,6% (0,349) 0,020 2,0% (0,509) 

Homens 0,336 39,9% (0,000) 0,267 30,6% (0,000) 

Constante 4,657  (0,000) 0,745  (0,000) 

Número de observações     84.202     84.202 

R
2
     0,496     0,330 

Fonte: PNAD 2011/IBGE. Estimações: Tendências. Nota: (*) Elasticidade estimada: indica o quanto uma variação de 10% na 
variável explicativa gera de impacto percentual no salário.  

Esses resultados mostram o quão precário é trabalho infantil no Brasil. Além de em 

muitos casos, como já mostramos, não ser remunerado, quando são, os valores pagos 

são muito inferiores ao trabalho adulto e na sua maioria sem benefícios trabalhistas.  

6.3. Relação entre trabalho infantil e frequência escolar 

Novamente a partir de um modelo logit de escolha discreta, procuramos identificar a 

relação entre trabalho infantil e frequência escolar no Brasil. Restringimos a amostras às 

crianças e aos adolescentes de 5 a 17 anos. A variável dependente é uma variável 

binária que indica se o indivíduo frequenta creche/escola ou não. 

Nossa variável de interesse “Trab_infantil” é uma variável binária que identifica se o 

jovem trabalha ou não. A ideia é verificar se o trabalho prejudica a frequência escolar de 

crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade. 

As demais variáveis explicativas do modelo são: raça, sexo, idade, renda familiar per 

capita, número de filhos na família e a educação dos pais. Ainda, consideramos a área e 

a região de moradia no modelo. 
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Pr(yfreq escola=1|χ) = G(γ0 + γ1Trab_infantil + γ2Raça+ γ3Sexo + γ4Idade + 

γ5Renda_familiar_pc + γ6Num_Filhos + γ7Educação_mãe + γ8Educação_pai + 

γ9Região + γ10Área) 

Os resultados expostos na Tabela 17 indicam que crianças e adolescentes que 

trabalham têm 3,1% menos probabilidade de frequentar a escola do que os jovens 

que não trabalham, tudo mais constante.  

Tabela 17. Relação entre trabalho infantil e frequência escolar  

Variáveis explicativas Efeito marginal p-valor 

Trabalho infantil (5 a 17 anos) -0,031312 (0,000) 

Raça: afrodescendente -0,004988 (0,001) 

Raça: amarelo -0,018291 (0,027) 

Homens 0,001810 (0,170) 

Idade: 10 a 13 anos 0,042685 (0,000) 

Idade: 14 a 15 anos 0,003455 (0,071) 

Idade: 16 e 17 anos -0,067878 (0,000) 

Nordeste 0,016596 (0,000) 

Sudeste 0,009050 (0,000) 

Sul -0,006216 (0,014) 

Centro Oeste 0,003376 (0,156) 

Zona urbana 0,001736 (0,333) 

Renda familiar per capita (ln) 0,009638 (0,000) 

Número de filhos (ln) 0,016700 (0,000) 

Educação da mãe (ln) 0,009106 (0,000) 

Educação do pai (ln) 0,002079 (0,035) 

Número de observações   51.350 
Fonte: PNAD 2011/IBGE. Estimação: Tendências. 

6.4. Relação entre trabalho infantil e desempenho escolar (proficiência) 

A partir dos dados do SAEB realizado em 2003, analisamos a relação entre trabalho 

infantil e desempenho escolar dos alunos, medido por exames de proficiência. Pelo 

método de Mínimos Quadrados Ordinários, estimamos as notas obtidas pelos alunos nos 

exames de proficiência em função de, se eles realizam atividades domésticas em casa, e 

por quantas horas, e se eles trabalham fora de casa, também considerando a jornada de 

trabalho. Ainda, usamos variáveis relacionadas às características individuais e às 

características dos professores, dos diretores e das escolas.  

Fizemos as estimações separadamente para os alunos da 4ª série e da 8ª série do ensino 

fundamental e da 3ª série do ensino médio que fizeram as provas de proficiência em 

matemática e em português.  

Log(Profic)i,s= θ0 + θ1Trabalho_dom + θ2Trabalha_fora + θ3A + θ4P + θ5D + 

θ6E+ θ7UF + ν   

Em que, i representa os indivíduos, s a série/matéria do aluno, A é o vetor de 

características dos alunos, P, D e E são os vetores de características dos professores, dos 

diretores, e das escolas, respectivamente.  
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A variável Trabalha_dom identifica em dia de aula quanto tempo o aluno gasta fazendo 

trabalhos domésticos em casa: menos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas ou mais ou 

não realiza essa atividade (grupo de comparação).  

A variável Trabalha_fora identifica em dia de aula quanto tempo o aluno trabalha fora 

de casa: até 4 horas, de 5 a 6 horas, mais de 6 horas ou mais ou não trabalha (grupo de 

comparação)
 4

. 

Além dessas características, também consideramos relevantes para determinar o 

desempenho dos alunos no exame de proficiência os hábitos de estudo e as 

características socioculturais dos mesmos. Inserimos nas estimações as variáveis de 

sexo, raça e idade dos alunos, quando começou os estudos, uma variável que identifica 

se o aluno tem computador com internet em casa e outra se ele tem computador sem 

internet em casa. Consideramos também se ele mora com a mãe, o nível educacional de 

seus pais e a Unidade da Federação onde fez a prova do SAEB. Por fim, explicamos o 

modelo pelo perfil escolar do aluno, isto é, se ele já foi reprovado alguma vez, sua 

postura diante das lições de casa, e o tipo de escola que frequenta (pública ou 

particular). Sobre os professores e os diretores julgamos relevantes as informações sobre 

o nível educacional, o tempo no magistério e os salários desses profissionais. Com 

relação às escolas, utilizamos as variáveis que indicam se as escolas possuem ou não 

computadores, internet, laboratórios, e se aplicam algum programa de redução das taxas 

de reprovação ou algum programa de redução das taxas de abandono.  

Os resultados expostos na Tabela 18 mostram a relação estimada entre proficiência 

escolar e trabalho infantil, separadamente para as três séries da Educação Básica 

avaliadas pelo SAEB e por matéria.  

O trabalho doméstico e o tempo gasto com ele são inversamente relacionados com o 

desempenho escolar, apresentando efeito negativo crescente. Isto é, realizar atividades 

domésticas prejudica, em média, o desempenho escolar dos alunos (comparação entre 

quem faz e quem não faz), ainda, quanto maior o tempo gasto nessa atividade, pior é o 

resultado médio dos alunos no exame de proficiência.  

Com relação ao trabalho fora de casa, esse também tem relação negativa com o 

desempenho escolar, apesar de o tempo gasto não ter um efeito crescente claro. 

Segundo os resultados estimados, quem trabalha fora de casa tem nota, em média, 

menor do que quem não trabalha. Na maioria dos casos, a jornada de trabalho de 5 e 6 

horas é a mais prejudicial das três consideradas.   

Por fim, destacamos outro resultado interessante: relação positiva e significante entre 

desempenho escolar desses alunos e o início dos estudos. Os resultados indicam que a 

pré-escola melhora o desempenho escolar dos alunos (em detrimento do inicio dos 

estudos no ensino fundamental), condicionados pelas características dos alunos, dos 

professores e das escolas.  

                                                 
4
 Não consideramos a interação entre essas duas variáveis, mas acreditamos que isso pode potencializar 

os resultados negativos encontrados. 
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Tabela 18. Relação entre trabalho infantil e desempenho escolar 
Desempenho em proficiência 4

a
 série do Ensino Fundamental 8

a
 série do Ensino Fundamental 3

a
 série do Ensino Médio 

  Matemática Português Matemática Português Matemática Português 

Variáveis explicativas Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor Coef. p-valor 

Tempo trab dom: até 1 hora -0,0004 (0,923) -0,0075 (0,069) 0,0010 (0,737) -0,0062 (0,072)         

Tempo trab dom: 2 horas -0,0317 (0,000) -0,0292 (0,000) -0,0143 (0,000) -0,0165 (0,000)         

Tempo trab dom: 3 horas -0,0607 (0,000) -0,0703 (0,000) -0,0377 (0,000) -0,0428 (0,000)         

Tempo trab dom: 4 horas ou mais -0,0631 (0,000) -0,0711 (0,000) -0,0413 (0,000) -0,0396 (0,000)         

Tempo trab fora de casa: até 4 horas -0,0742 (0,000) -0,0621 (0,000) -0,0147 (0,000) -0,0157 (0,000) -0,0177 (0,000) -0,0268 (0,000) 

Tempo trab fora de casa: de 5 a 6 horas -0,0593 (0,000) -0,1168 (0,000) -0,0178 (0,000) -0,0446 (0,000) -0,0228 (0,000) -0,0416 (0,000) 

Tempo trab fora de casa: mais de 6 horas -0,0616 (0,000) -0,0842 (0,000) -0,0076 (0,090) -0,0383 (0,000) -0,0198 (0,000) -0,0338 (0,000) 

Começou os estudos na pré-escola 0,0722 (0,000) 0,0744 (0,000) 0,0278 (0,000) 0,0337 (0,000) 0,0095 (0,002) 0,0122 (0,000) 

Homem 0,0188 (0,000) -0,0598 (0,000) 0,0333 (0,000) -0,0615 (0,000) 0,0568 (0,000) -0,0228 (0,000) 

Branco 0,0071 (0,017) 0,0080 (0,017) 0,0153 (0,000) 0,0139 (0,000) 0,0125 (0,000) 0,0108 (0,000) 

9 anos de idade / Ano Nascimento: 1985 0,1763 (0,000) 0,1189 (0,000) 0,0185 (0,016) 0,0266 (0,002) 0,0155 (0,021) 0,0320 (0,000) 

10 anos de idade/ Ano Nascimento: 1986 0,2007 (0,000) 0,1392 (0,000) 0,0488 (0,000) 0,0298 (0,000) 0,0087 (0,145) 0,0282 (0,000) 

11 anos de idade/ Ano Nascimento: 1987 0,1765 (0,000) 0,1075 (0,001) 0,0654 (0,000) 0,0526 (0,000) 0,0445 (0,000) 0,0675 (0,000) 

12 anos de idade/ Ano Nascimento: 1988 0,1606 (0,000) 0,0840 (0,008) 0,0951 (0,000) 0,1034 (0,000) 0,0776 (0,000) 0,0920 (0,000) 

13 anos de idade/ Ano Nascimento: 1989 0,1551 (0,000) 0,0808 (0,011) 0,1144 (0,000) 0,1173 (0,000) 0,1074 (0,000) 0,1177 (0,000) 

14 anos de idade/ Ano Nascimento: 1990 0,1750 (0,000) 0,1068 (0,001) 0,1325 (0,000) 0,1106 (0,000) 0,1466 (0,000) 0,1140 (0,000) 

15 ou mais anos de idade/ Ano 
Nascimento: 1991 ou depois 

0,2165 (0,000) 0,1557 (0,000) -0,0206 (0,433) -0,0378 (0,145) -0,0695 (0,000) -0,0052 (0,741) 

Computador em casa com internet 0,0122 (0,010) 0,0052 (0,329) 0,0354 (0,000) 0,0247 (0,000) 0,0381 (0,000) 0,0301 (0,000) 

Computador em casa sem internet 0,0069 (0,159) 0,0073 (0,200) 0,0201 (0,000) 0,0056 (0,149) 0,0139 (0,000) -0,0042 (0,235) 

Mora com a mãe 0,0278 (0,000) -0,0061 (0,306) 0,0031 (0,449) 0,0100 (0,023) -0,0020 (0,557) 0,0001 (0,987) 

Educação da mãe: não completou a 8
a
 

série 
0,0108 (0,013) 0,0131 (0,007) 0,0106 (0,002) -0,0022 (0,554) 0,0085 (0,014) 0,0124 (0,001) 

Educação da mãe: não completou o 
Ensino Médio  

0,0051 (0,333) 0,0252 (0,000) 0,0233 (0,000) 0,0062 (0,177) 0,0158 (0,000) 0,0111 (0,016) 

Educação da mãe: não completou a 
Faculdade 

0,0406 (0,000) 0,0498 (0,000) 0,0363 (0,000) 0,0116 (0,011) 0,0298 (0,000) 0,0308 (0,000) 

Educação da mãe: completou a 
Faculdade 

0,0365 (0,000) 0,0185 (0,011) 0,0686 (0,000) 0,0200 (0,001) 0,0606 (0,000) 0,0512 (0,000) 

Educação do pai: não completou a 8a 
série 

0,0060 (0,164) 0,0275 (0,000) 0,0113 (0,001) -0,0007 (0,856) 0,0105 (0,002) -0,0029 (0,439) 

Educação do pai: não completou o 
Ensino Médio  

-0,0006 (0,902) 0,0053 (0,356) 0,0129 (0,001) 0,0126 (0,004) 0,0031 (0,441) 0,0058 (0,198) 

Educação do pai: não completou a 
Faculdade 

0,0075 (0,163) 0,0263 (0,000) 0,0253 (0,000) 0,0478 (0,000) 0,0240 (0,000) 0,0156 (0,001) 

Educação do pai: completou a Faculdade 0,0044 (0,482) 0,0125 (0,070) 0,0313 (0,000) 0,0591 (0,000) 0,0565 (0,000) 0,0436 (0,000) 

Reprovado -0,0909 (0,000) -0,0925 (0,000) -0,0488 (0,000) -0,0425 (0,000) -0,0455 (0,000) -0,0510 (0,000) 

Faz lição: de vez em quando -0,0434 (0,000) -0,0325 (0,000) -0,0347 (0,000) -0,0336 (0,000) -0,0393 (0,000) -0,0206 (0,000) 

Faz lição: nunca ou quase nunca -0,1132 (0,000) -0,1713 (0,000) -0,0491 (0,000) -0,0253 (0,000) -0,0501 (0,000) -0,0122 (0,012) 

O professor não passa lição de casa -0,0339 (0,000) -0,0569 (0,000) -0,0304 (0,000) -0,0403 (0,000) -0,0460 (0,000) -0,0197 (0,000) 

Escola Pública -0,1482 (0,000) -0,1802 (0,000) -0,1153 (0,000) -0,0833 (0,000) -0,0915 (0,000) -0,0747 (0,000) 

Dummies de UF SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Escolaridade do Professor: Ensino 
Fundamental 

0,0065 (0,857) -0,0505 (0,123) 0,0417 (0,265) 0,0507 (0,317) 0,0839 (0,047) -0,0031 (0,985) 

Escolaridade do Professor: Ensino Médio 0,0178 (0,620) -0,0416 (0,205) 0,0477 (0,199) 0,0720 (0,153) 0,1018 (0,014) -0,0032 (0,985) 

Tempo lecionando: 1 a 2 anos 0,0301 (0,015) -0,0080 (0,542) -0,0163 (0,081) -0,0272 (0,031) -0,0106 (0,377) 0,0358 (0,017) 

Tempo lecionando: 3 a 5 anos -0,0058 (0,598) -0,0641 (0,000) -0,0219 (0,006) -0,0011 (0,921) -0,0214 (0,028) 0,0608 (0,000) 

Tempo lecionando: 6 a 9 anos -0,0008 (0,944) -0,0392 (0,001) -0,0171 (0,029) 0,0076 (0,478) -0,0135 (0,165) 0,0473 (0,000) 

Tempo lecionando: 10 anos ou mais 0,0017 (0,866) -0,0562 (0,000) -0,0015 (0,846) 0,0052 (0,618) -0,0153 (0,108) 0,0424 (0,001) 

Salário professor: de R$ 241,00 a R$ 
480,00 

-0,0100 (0,135) 0,0363 (0,000) 0,0220 (0,026) 0,0220 (0,068) 0,0039 (0,776) -0,0022 (0,946) 

Salário professor: de R$ 481,00 a R$ 
960,00 

0,0084 (0,231) 0,0639 (0,000) 0,0201 (0,033) 0,0145 (0,215) -0,0104 (0,433) 0,0120 (0,709) 

Salário professor: de R$ 961,00 a R$ 
1440,00 

0,0225 (0,004) 0,0833 (0,000) 0,0131 (0,171) 0,0117 (0,327) -0,0006 (0,963) 0,0130 (0,687) 

Salário professor: R$ 1441,00 ou mais 0,0149 (0,073) 0,0762 (0,000) 0,0268 (0,006) 0,0209 (0,082) 0,0248 (0,061) 0,0187 (0,563) 

Escolaridade do Diretor: Ensino 
Fundamental 

0,0998 (0,000) 0,1556 (0,000) -0,0844 (0,062) 0,0412 (0,431)   
   

Escolaridade do Diretor: Ensino Médio 0,0891 (0,000) 0,1470 (0,000) -0,1007 (0,025) 0,0301 (0,562) 0,0182 (0,053) -0,0011 (0,918) 

Tempo como diretor: 2 a 4 anos 0,0077 (0,076) 0,0093 (0,055) -0,0072 (0,035) 0,0009 (0,816) -0,0057 (0,139) 0,0019 (0,635) 

Tempo como diretor: 5 a 10 anos 0,0056 (0,182) 0,0118 (0,012) -0,0149 (0,000) 0,0007 (0,846) 0,0098 (0,005) 0,0198 (0,000) 

Tempo como diretor: 11 anos ou mais 0,0227 (0,000) 0,0315 (0,000) -0,0124 (0,001) -0,0055 (0,175) 0,0118 (0,002) 0,0231 (0,000) 

Salário diretor: de R$ 241,00 a R$ 480,00 -0,0344 (0,018) 0,0199 (0,199) 0,0278 (0,081) 0,0455 (0,006) -0,0599 (0,050) -0,0694 (0,031) 

Salário diretor: de R$ 481,00 a R$ 960,00 -0,0137 (0,326) 0,0075 (0,612) 0,0465 (0,001) 0,0626 (0,000) -0,0224 (0,433) -0,0203 (0,504) 

Salário diretor: de R$ 961,00 a R$ 
1440,00 

-0,0071 (0,619) 0,0381 (0,013) 0,0456 (0,001) 0,0702 (0,000) 0,0047 (0,869) -0,0063 (0,834) 

Salário diretor: R$ 1441,00 ou mais -0,0121 (0,401) 0,0139 (0,369) 0,0507 (0,000) 0,0710 (0,000) 0,0112 (0,694) -0,0025 (0,935) 

Computador -0,0279 (0,000) -0,0217 (0,000) -0,0039 (0,231) -0,0036 (0,308) 0,0204 (0,000) 0,0198 (0,000) 

Internet 0,0292 (0,000) 0,0196 (0,000) 0,0102 (0,002) 0,0106 (0,003) -0,0033 (0,304) 0,0038 (0,248) 
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Desempenho em proficiência 4
a
 série do Ensino Fundamental 8

a
 série do Ensino Fundamental 3

a
 série do Ensino Médio 

  Matemática Português Matemática Português Matemática Português 

Biblioteca 0,0142 (0,000) 0,0099 (0,024) 0,0228 (0,000) 0,0161 (0,000) 0,0280 (0,000) -0,0120 (0,042) 

Laboratorio 0,0199 (0,000) 0,0116 (0,017) 0,0037 (0,175) 0,0107 (0,000) 0,0073 (0,022) 0,0165 (0,000) 

Programa de redução das taxas de 
reprovação 

0,0056 (0,109) 0,0007 (0,864) 0,0000 (0,998) 0,0140 (0,000) -0,0134 (0,000) 0,0083 (0,011) 

Programa de redução das taxas de 
abandono 

-0,0063 (0,063) 0,0187 (0,000) -0,0122 (0,000) -0,0065 (0,042) -0,0061 (0,039) -0,0108 (0,001) 

Constante 4,9253 (0,000) 4,9707 (0,000) 5,4030 (0,000) 5,1901 (0,000) 5,4191 (0,000) 5,4707 (0,000) 

Número de Observações   22.201   22.241   23.758   23.962   20.002   20.426 

R
2
   0,358   0,339   0,363   0,292   0,415   0,319 

Fonte: SAEB 2003/MEC. Estimações: Tendências. 

Assim, esses resultados mostram que mesmo que frequente a escola, os jovens que 

trabalham apresentam níveis de aprendizado muito baixos, os quais são refletidos nos 

seus resultados em exames de proficiência.  

De acordo com os cálculos expostos na Tabela 19, trabalhar 4 horas ou mais em 

atividades domésticas reduz, em média, o desempenho escolar dos alunos da 4
a
 

série do ensino fundamental em mais de 6%, e para os alunos da 8
a
 série do ensino 

fundamental esse impacto negativo fica em torno de 4%, tudo mais constante.  

Ainda, o trabalho fora de casa é muito prejudicial, principalmente para os alunos da 4
a
 

série do ensino fundamental. Trabalhar fora de casa pode ser responsável por um 

desempenho até 11% inferior dos alunos dessa série, em detrimento dos que não 

trabalham.  

Tabela 19. Impacto do trabalho infantil no desempenho escolar 

Efeito % no desempenho dos alunos 
em proficiência 

4
a
 série do Ensino 
Fundamental 

8
a
 série do Ensino 
Fundamental 

3
a
 série do Ensino 

Médio 

Matemática Português Matemática Português Matemática Português 

Variáveis explicativas Efeito % Efeito % Efeito % Efeito % Efeito % Efeito % 

Tempo trab dom: até 1 hora -0,04%(*) -0,74% 0,10%(*) -0,62%     

Tempo trab dom: 2 horas -3,12% -2,87% -1,42% -1,64% 
  

Tempo trab dom: 3 horas -5,89% -6,79% -3,70% -4,19% 
  

Tempo trab dom: 4 horas ou mais -6,11% -6,86% -4,05% -3,88% 
  

Tempo trab fora de casa: até 4 horas -7,15% -6,02% -1,46% -1,56% -1,76% -2,64% 

Tempo trab fora de casa: de 5 a 6 horas -5,76% -11,02% -1,76% -4,36% -2,25% -4,08% 

Tempo trab fora de casa: mais de 6 horas -5,97% -8,07% -0,76% -3,76% -1,96% -3,32% 

Fonte: SAEB 2003/MEC. Estimações: Tendências. Nota: (*) Resultado não significante a 10%. 
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7. Síntese e conclusões  

A Convenção n
o 

182 da OIT de 1973 determina como idade mínima para começar a 

trabalhar 16 anos. Para os jovens de 13 a 15 anos o exercício de atividades econômicas 

pode ser permitido somente quando não prejudica a saúde e o desenvolvimento do 

jovem, destacando ainda que as autoridades devem especificar as atividades permitidas 

e o tempo máximo de trabalho diário. Existem países membros da organização, no 

entanto, que apresentam um nível de renda muito baixo. Nesses casos, a OIT admite que 

a idade mínima para trabalho seja de 14 anos.  

De acordo com a UNICEF, qualquer atividade econômica desenvolvida por crianças 

com menos de 12 anos ou qualquer atividade desenvolvida por indivíduos abaixo dos 18 

anos, que se enquadre na lista da OIT das piores formas de trabalho infantil, deve ser 

considerada como trabalho infantil. 

Entre as piores formas de trabalho infantil estão o trabalho doméstico, o trabalho na 

agricultura familiar, no comércio informal urbano, na agricultura familiar, nos lixões, na 

exploração sexual e outras atividades ilícitas como narcotráfico. Além de serem 

atividades que prejudicam o desenvolvimento de crianças e adolescentes, são atividades 

cuja erradicação é bastante complexa. 

De acordo com SIMPOC (Programa de Informações Estatísticas e Monitoramento do 

Trabalho Infantil), em 2008 havia no Mundo cerca de 305,7 milhões de indivíduos na 

faixa etária de 5 a 17 anos exercendo alguma atividade econômica (taxa de ocupação de 

19,3%), sendo que destes, 215,3 milhões se encontravam na condição de trabalho 

infantil (taxa de ocupação de 13,6%) e 115,3 trabalhavam em condições degradantes 

(taxa de ocupação de 7,3%, representando 53,6% do trabalho infantil).  

O trabalho infantil se concentra na Ásia e no Pacífico (52,5% do trabalho infantil do 

Mundo e 41,8% do trabalho infantil degradante). Entretanto, quando se trata de taxa de 

ocupação, a África Subsaariana apresenta a maior proporção de jovens trabalhando 

entre as regiões do Mundo (1 em cada 4, 25,3%). Nesta região, o trabalho degradante 

representa 60% do trabalho infantil. Destacamos que na região da América Latina e 

Caribe, aproximadamente 70% do trabalho infantil é caracterizado por atividades 

consideradas degradantes. 

Para analisar os fatores que determinam o trabalho infantil é necessário levar em conta 

tanto os determinantes da oferta quanto da demanda de mão de obra infantil. Do lado da 

oferta, a literatura aponta como principais determinantes os fatores relacionados às 

características da família (como o nível de renda, estrutura família e escolaridade dos 

pais), ao mercado de trabalho (como imperfeições que fazem com que crianças 

trabalhem cada vez mais cedo) e aos atributos das crianças (como idade, gênero e raça). 

Pelo lado da demanda, as principais razões que motivam o trabalho infantil estão 

associadas à redução de custos de produção (uma vez que a mão de obra infantil é mais 

barata que a de um adulto e, por vezes, desprovida de benefícios trabalhistas) e a 

questões tecnológicas (quanto menor o nível de sofisticação maior é a demanda por 

trabalho infantil). 
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Quando uma criança ou um adolescente está trabalhando, passa a dedicar parte do seu 

tempo a atividades que não são inerentes ao seu desenvolvimento, estando, muitas 

vezes, exposta a condições que envolvem algum tipo de risco ou desgaste. Sendo assim, 

o trabalho infantil passa a impactar negativamente a condição de vida desses jovens.  

No curto prazo, o efeito negativo se manifesta, principalmente, no desempenho escolar. 

Estudos apontam que muitas crianças que trabalham não frequentam a escola e, aquelas 

que frequentam, têm notas inferiores, em média, que as crianças que não trabalham, 

apresentando altas taxas de repetência e de evasão. 

No longo prazo, a literatura mostra que a frequência escolar está associada a um 

aumento de capital humano. Logo, quando uma criança passa a participar do mercado 

de trabalho ela tem o seu acesso ao acumulo de capital humano restringido. Porém, 

diversos estudos mostram que o aumento da escolaridade está associado a ganhos na 

vida adulta com o aumento de salário, redução da probabilidade de desemprego e 

melhora nas condições de saúde.  

Entre os países do Cone Sul e Brasil, o Paraguai apresenta a maior taxa de ocupação 

infantil, sendo a quase totalidade em atividades consideradas degradantes. O Chile, por 

sua vez, se destaca pela menor taxa de ocupação infantil na região. A Tabela 20 

apresenta um resumo da taxa de ocupação de crianças e adolescentes de acordo com a 

área de residência, o gênero e a faixa etária nos países do Cone Sul e no Brasil.  

Tabela 20. Trabalho infantil nos países do Cone Sul e Brasil 

Taxa de ocupação  Argentina Brasil Chile Paraguai Uruguai 

Rural 15,4% 17,5% 8,3% 31,5% 21,1% 

Urbana 10,3% 6,6% 5,0% 15,2% 10,9% 

Homens 12,4% 11,2% 7,1% 30,2% 15,2% 

Mulheres 8,7% 5,9% 3,7% 14,8% 7,7% 

14 a 17 anos* 20,1% 21,0% 12,6% 36,8% 29,3% 

5 a 13 anos* 6,5% 2,5% 3,3% 16,1% 6,1% 

Trabalho degradante   3,0% 21,3% 8,5% 

Fonte: EANNA 2004, PNAD 2011, MTPS/Chile, EANA 2004, ENTI. Elaboração: Tendências. Nota: 

(*) Para Chile e Uruguai as taxas de ocupação correspondem às faixas etárias de 5 a 14 e 15 a 17 anos 

Para a erradicação do trabalho infantil são necessários diversos programas e políticas. 

Considerando os países do Cone Sul (Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile) e também o 

Brasil, estudos comprovam que apesar dessas políticas terem um custo financeiro 

bastante elevado, no longo prazo, seus benefícios compensam. Majoritariamente se 

observa que os benefícios de eliminar 100% do trabalho na infância são maiores do 

que os seus custos, de modo que promover melhorias na educação e desincentivar a 

demanda por mão de obra nessa faixa etária não só beneficiariam a própria 

criança, mas também promoveriam desenvolvimento no agregado econômico. 

Os quatro exercícios econométricos que realizamos nesse trabalho com dados recentes 

para o Brasil evidenciam o “círculo vicioso” do trabalho infantil. Neste, crianças e 

adolescentes começam a trabalhar cedo em função das condições socioeconômicas 

desfavoráveis que enfrentam. Porém, no mercado de trabalho se defrontam com 

rendimentos baixos, muito aquém do obtido por adultos na mesma atividade e com 

mesmo nível de instrução. Ainda, o trabalho funciona como desestimulo a frequência 
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escolar, e mesmo aqueles que frequentam a escola apresentam desempenho fraco com 

baixo nível de aprendizado. Assim, essas crianças e adolescentes, quando adultos 

enfrentaram dificuldades de inserção no mercado de trabalho devido ao baixo acumulo 

de capital humano.  

Diversos estudos comprovam que o aumento da escolaridade gera benefícios na vida 

adulta, aumentando salário, reduzindo probabilidade de desemprego e ampliando as 

condições de saúde. Além desses resultados amplamente divulgados na literatura sobre 

a importância quantitativa da educação (medida em termos de anos de estudo) no 

desenvolvimento futuros dos indivíduos, Curi e Menezes-Filho (2007) analisaram a 

relação entre desempenho escolar e salários dos jovens brasileiros. Os autores buscaram 

mensurar a importância qualitativa da educação recebida por crianças e adolescentes. Os 

resultados mostraram que as notas obtidas por uma geração em testes de proficiência 

são significantes para explicar os salários futuros da mesma, sendo a relação entre nota 

e salário positiva. A elasticidade estimada indica que para um aumento de 10% na nota 

do teste de proficiência em matemática o salário aumenta, em média, 3%. Assim, o 

estudo destaca que não só a frequência escolar, mas o nível de aprendizado do aluno é 

importante para o sucesso futuro.  

Logo, a não frequência escolar bem como a frequência com baixo nível de aprendizado 

são prejudiciais ao futuro dos jovens. Esses jovens terão maior probabilidade de que 

seus filhos se deparem com as mesmas condições socioeconômicas desfavoráveis, indo 

logo cedo para o mercado de trabalho. 

Dessa forma, neste “círculo vicioso” que se forma, a situação de pobreza se 

perpetua por gerações.  

Figura 83. “Círculo vicioso” do trabalho infantil 

 
Elaboração: Tendências. 

Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade em 

condições socioeconômicas desfavoráveis 

Trabalho infantil

Baixa 

remuneração

Evasão

escola

Baixo nível de 

aprendizado 

escolar

Adultos em condições 

desfavoráveis no mercado 

de trabalho

Baixa 

remuneração

Famílias com crianças e adolescentes em condições 

socioeconômicas desfavoráveis 



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

89 

Referências 

AKABAYASHI, H. e PSACHAROUPOULOS, G. (1999). “The trade-off between child 

labor and human capital formation: A Tanzania case study”. The Journal of 

Development Studies, vol. 35, nº 5, pp. 120-140. 

BARROS, R.; MENDONÇA, R.; VELAZCO, T. (1996). “Is Poverty The Main Cause 

of Child Work in Brazil?”. Economia Brasileira em Perspectiva, Ipea, Rio de 

Janeiro, pp. 537-563, 1996.  

BASU, K. (1999). “Child Labor: cause, consequence, and cure, with remarks on 

international labor standards”. Journal of Economic Literature, vol. 35, nº 2, pp. 

1083-1119.   

BASU, K. e TZANNATOS, Z. (2003). “The Global Child Labor Problem: what do we 

know and what we can do?”. Wber, vol.17, nº2, pp.147-173. 

CACCIAMALI, M.C. e BRAGA, T. (2003). “Políticas e ações para o combate ao 

trabalho infantil”. In: CACCIAMALI, M.C. e CHAHAD, J.P. (Orgs.), “Mercado 

de trabalho no Brasil: novas práticas trabalhistas, negociações coletivas e direitos 

fundamentais do trabalho”. São Paulo, pp. 395-432.  

CAVALIERI, C.H. (2002). “O impacto do trabalho infantil sobre o desempenho 

escolar: Uma avaliação para o Brasil metropolitano”. Tese de Doutorado à 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, p. 109.  

CORSEUIL, C.H.; SANTOS, D.D. e FOGUEL, M.N. (2001). “Decisões críticas em 

idades críticas: A escolha dos jovens entre estudo e trabalho no Brasil e outros 

países da América Latina”. Texto para discussão, Ipea, nº 797, Junho. 

CURI, A. Z. & MENEZES-FILHO, N. A. (2007). “The Relationship between School 

Performance and Future Wages in Brazil”, In: 12
th

 Latin American Meeting of 

the Econometric Society (LAMES). 

DIAS, J.C. e ARUAÚJO, G. (2013). “O trabalho infantil no Brasil com foco na região 

Norte: Uma leitura a partir de microdados do censo demográfico de 2010”. 

Relatório Final à consultoria prestada ao IPETI, Brasília. 

DUREYA, S. e ARENDS-KUENNING, M. (2003). “Effects of economics shocks on 

children’s employment and schooling in Brazil”. Psc Research Report, vol.3, 

Population Studies Center, University of Michigan.  

EANA 2011. Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2011: 

Magnitud y características del trabajo infantil y adolescente en el Paraguay / 

Organización Internacional del Trabajo, Dirección General de Estadística, 

Encuestas y Censos (DGEEC) del Paraguay, Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). - Asunción: OIT, 2013. 

EANNA 2004. Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes. Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Argentina. 



                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

90 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 3ª Edição, 2001. Disponível em: 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/182.

pdf 

EMERSON, P.M. e SOUZA, A.P. (2006). “Is child labor harmful? The impact of 

working earlier in life on adults earning”. Economic Development and Cultural 

Change, vol. 59, nº 2, pp. 345-385.  

EMERSON, P.M. e SOUZA, A.P. (2007). “Child Labor, School Attendance, and 

Intrahousehold Gender Bias in Brazil”. The World Bank Economic Review, vol. 

21, nº 2, pp. 301-316.      

Encuesta Nacional sobre actividades de niños y adolescentes en Chile 2003. Instituto 

Nacional de Estadísticas. Miniterio del Trabajo y Previsión Social en el Chile. 

KASSOUF, A.L., Trabalho Infantil (2001). In: LISBOA, M. & MENEZES-FILHO, N. 

(Ed). “Microeconomia e a Sociedade no Brasil”, Editora Contra Capa e Fundação 

Getúlio Vargas.  

KASSOUF, A.L.; MCKEE, M. e MOSSIALOS, E. (2001) “Early entrance to the job 

market and its effect on adult health: evidence from Brazil”. Health Policy and 

Planning, vol. 16, nº 1, pp. 21-28.  

KASSOUF, A.L. (20 02). “Aspectos socioeconômicos do trabalho infantil no Brasil”. 

Ministério da Justiça, Secretaria do Estado dos Diretos Humanos. Brasília, pp. 

123-151. 

KASSOUF, A.L. & DORMAN, P. (2005). “Costs and Banefits of Eliminating Child 

Labor in Brazil”. Working Paper Series, ILO International Programme on the 

Elimination of Child Labour, p. 81.  

KASSOUF, A.L. (2007). “O que conhecemos sobre o trabalho infantil?”. Nova 

Economia, Belo Horizonte, vol. 17, nº 2, pp. 323-350.  

LEME, M.C. e WAJNMAN, S. (2000). “Só estudar, só trabalhar, fazer ambas as 

coisas ou não fazer nenhuma delas? Decisão de alocação do tempo dos 

brasileiros”. Anais do XXII Encontro Brasileiro de Econometria, Campinas. 

LEVISON, D.; HOEK, J.; LAM, D. e DUREYA, S. (2003). “Implications of 

intermittent employment for child labor estimates”. Psc Research Report, nº 03-

539, Population Studies Center, University of Michigan.  

MENEZES-FILHO, N.; FERNANDES, R.; PICCHETTI, P. e NARITA, R. (2000). 

“Explaining the time allocation decisions of adolescents in Latin America and 

Caribbean”. Texto para discussão, IPE-USP, nº 9. 

MENEZES-FILHO, N.; NUÑES, D.F. e RIBEIRO, F.P. (2009) “Comparando as 

escolas paulistas com melhor e pior desempenho no Saresp e na Prova Brasil”. 

São Paulo Perspectiva, São Paulo, vol. 23, nº 1, pp. 115-134. 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/182.pdf
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/182.pdf


                                   

Rua Estados Unidos, 498 Jardim Paulista 01427-000 – São Paulo – SP 
Tel: 5511 3052 3311 Fax: 5511 3884 9022 www.tendencias.com.br 

 

91 

PATRINOS, H, e PSACHAROPOULOS, G. (2007). “Educational performance and 

child labor in Paraguay”. International Journal of Educational Development, vol. 

15, nº 1, pp. 47-60.  

PONCZEK, V. e SOUZA, A.P. (2007). “The causal effect of family size on child labor 

and education”. Texto para Discussão, Fundação Getúlio Vargas. 

PNAD 2011. Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 

SAEB 2003. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) - Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão do 

Ministério da Educação, Brasil. 

SANTOS, F.C. (2006). “A redução do trabalho infantil e o aumento da frequência 

escolar na década de 90 no Brasil”. Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Departamento da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 130.  

SAUMA, Pablo (2006). “Construir futuro, Invertir en La Infancia: Estudio económico 

de los costos y beneficios de eliminar el trabajo infantil en los Países del Cono 

Sur”. Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/cb_iberoamerica.pdf. Acessado em: 

11/07/2013. 

SIMPOC (2010).  “Global Child Labour Developments: Measuring trends from 2004 to 

2008”. Disponível em: 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13313. Acessado em: 

11/07/2013. 

THOMAS, D. (1994). “Like Father, Like Son; Like Mother, Like Daughter: Parental 

Resource and Child Height”. Journal of Human Resources, vol. 24, nº 4, pp. 950-

984. 

UNICEF (2004). “A evolução do trabalho infantil no Brasil de 1999 a 2001”. 

Divulgado por: Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. 

Disponível em: http://www.fnpeti.org.br/publicacoes/fnpeti-1/arquivos-das-

publicacoes/evolucao_do_trabalho_infantil_-_1999-2001.pdf. Acessado em: 

02/07/2013. 

UNICEF (2012). “Crianças em um mundo urbano”. Disponível em: 

http://www.unicef.pt/18/Relatorio_SituacaoInfancia2012.pdf. Acessado em: 

02/07/2013. 

♦♦♦ 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/cb_iberoamerica.pdf
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13313

