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 O trabalho infantil ainda é uma 
realidade no Brasil.



Vejamos uma introdução

Na música Pivete, Chico Buarque escreveu: “no 
sinal fechado, ele vende chiclete, capricha na 
flanela e se chama Pelé”. Embora escrita em 1978, 
essa é ainda a realidade de muitas crianças 
brasileiras, exploradas pelo trabalho infantil. Esse 
grave problema social é causado principalmente …
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Assista





Texto 1
https://www.geledes.org.br/precisa-se-de-
meninas-para-trabalho-infantil-e-escravo/







Crianças pobres, negras e indígenas, as vítimas de 
sempre. 
  

O Brasil é reconhecido internacionalmente como 
um país que se utiliza de mão-de-obra infantil, 
tanto no comércio interno, como em atividades 
relacionadas aos setores exportadores e, claro, na 
prestação de serviços domésticos. Nenhuma 
novidade, já que se trata de um fenômeno que nos 
acompanha desde o período colonial.



Os motivos da permanência dessa herança 
escravagista na cultura e na prática social são 
complexos e diversos. Mas, com certeza, a pobreza e 
o racismo são as principais. Além, é claro, da lógica 
do deus “Mercado”, em sua busca pelo lucro acima de 
todas as coisas, que faz das crianças alvo 
preferencial, justamente por estas trabalharem por 
menos dinheiro, além de serem mais facilmente 
disciplinadas e distantes de sindicatos ou outras 
formas de organização. 



Paradoxalmente, o Brasil é também reconhecido 
como um dos países com as mais modernas e 
significativas normas de proteção à criança e ao 
adolescente, presentes na Constituição Federal, no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e na Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS). 
Ou poderia dizer: Um país que avançou na 
instituição de direitos formais e legislações, mas que 
não as pratica.



Nos casos de prestação de serviços domésticos, 
p e r c e b e m o s q u e a c o n j u n ç ã o 
pobreza+meninas+trabalho escravo+discurso do 
cuidado e ajuda propiciam um ambiente 
adequado ao desenvolvimento do capítulo 
seguinte: a exploração e a violência sexual de 
crianças e adolescentes. 



Para combater a utilização da mão-de-obra infantil 
é importante jamais ignorar fatos como os 
anúncios que solicitam menores para quaisquer 
serviços. É preciso denunciar e impedir. Afinal, se 
imaginamos um país diferente e melhor para se 
viver, nossa resistência deve e precisa ser 
permanente e pedagógica. O tempo todo.



Texto 2



Em 2015, uma campanha denunciou 
o trabalho infantil em anúncios de 
moda. 
N a s f o t o s , c r i a n ç a s s u r g e m 
escondidas nos detalhes de roupas 
de grife. 
A ação foi feita para a Fundação 
Abrinq/Save The Children. 
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Ciente de que a conscientização é caminho a ser percorrido para extirpar 
do Brasil a chaga do trabalho infantil, a Comissão para Erradicação do 
Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho (CETI) - preparou 50 perguntas e 
respostas com o intuito de elucidar as dúvidas mais frequentes acerca do 
tema, bem como conferir maior visibilidade às normas jurídicas de 
proteção ao trabalho permitido do adolescente, com enfoque especial 
para o contrato de aprendizagem. 
Esperamos, com esta e outras ações em curso, contribuir para a 
consecução do propósito do Brasil de, até 2015, erradicar as piores 
formas de trabalho infantil e, até 2020, todas as formas, bem com a 
construção de um País melhor. Eventuais críticas e/ou sugestões serão 
bem recebidas. 
Comissão para Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
www.tst.jus.br/trabalhoinfantil/ 
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