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País tem 1 milhão de crianças e adolescentes que trabalham e não freqüentam a escola; outros 
4,4 milhões fazem jornada dupla, estudando e exercendo algum ofício  
 
  

Epitácio Pessoa/AE 
Alexandre, de 6 anos, limpa os vidros de carros em São Paulo: quando conseguem algum dinheiro, muitas crianças o 
entregam para os pais ou outro adulto   
   
Na primeira pesquisa que cruzou informações sobre trabalho infantil e escolarização, o IBGE 
concluiu que há no Brasil 1 milhão de crianças e adolescentes que trabalham e não estudam e 
outros 4,4 milhões que fazem jornada dupla, trabalhando e freqüentando a escola.  
   
São 5,4 milhões de pessoas com idades entre 5 e 17 anos que trabalham, com destaque para um 
dado impressionante: 296 mil são crianças muito pequenas, com idades de 5 a 9 anos. E quase 
190 mil delas estão no Nordeste.  
   
Há ainda 1,9 milhão de trabalhadores de 10 a 14 anos; 862 mil de 15 anos e 2,3 milhões de 16 e 
17 anos. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2001, em 
parceria com a Organização Internacional do Trabalho, o que permitiu um questionário mais 
detalhado. Do total de mão-de-obra ocupada brasileira, formada por 75,7 milhões de pessoas em 
2001, 7,2% eram crianças e adolescentes.  
   
O trabalho de pessoas com menos de 16 anos é ilegal no Brasil. A lei brasileira mudou em 2000, 
para que o governo assinasse a convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e 
aumentou as idades permitidas para o trabalho. Com isso, a idade mínima para o trabalhador 
brasileiro atualmente é de 16 anos - até então era 14. A categoria aprendiz aceita trabalhadores 
de 14 anos ou mais e, para trabalhos perigosos, insalubres e noturnos, a lei exige ter no mínimo 
18 anos.  
   
Escolarização - Ao longo da década, o aumento da escolarização e a queda no trabalho infantil 
foram significativos. O porcentual de crianças fora da escola caiu de 24,2% em 1992 para 10,3% 
em 2001 e o de crianças e adolescentes que trabalham passou de 19,6% para 12,7%. Na 
apresentação dos números, o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, considerou "um 
contingente bastante grande" de trabalhadores com idades entre 5 e 17 anos. "Crianças e 
adolescentes inseridos no mercado de trabalho não estão brincando nem estudando", disse o 
economista.  
   
Outras revelações preocupantes são de que quase metade dos pequenos trabalhadores não tem 
remuneração e 51,2% utilizam produtos químicos, máquinas, ferramentas ou outro instrumento 
no trabalho, o que, segundo os pesquisadores, aumenta o risco dessa população que, em tese, 
deveria apenas estudar, dedicar-se ao lazer e "se preparar para a vida adulta", como diz a chefe 
do Departamento de Emprego e Rendimento do IBGE, Ângela Filgueira Jorge.  
   



O levantamento mostra que o trabalho das crianças e adolescentes é muitas vezes um entrave 
para que eles estudem. Na população de 5 a 17 anos que não trabalha, 91,1% estudam. Já na 
população da mesma idade ocupada, a escolarização cai para 80,3%. Quase um quinto (19,7%) 
da população de 5 a 17 anos que trabalha não freqüenta a escola. Para essas crianças e jovens, a 
atenção do poder público passa a ser dobrada, pois os programas sociais precisam cumprir a 
dupla tarefa de tirá-las do trabalho e, ao mesmo tempo, garantir o acesso à escola.  
 
"O trabalho infantil é complicado, porque é ruim para a criança, mas também há o fator cultural 
dos pais, que acham que o filho deve aprender cedo com eles. O trabalho no Sul é diferente, por 
exemplo, da criança que vai para o corte da cana. Em geral, no Sul, o trabalho infantil é nos 
empreendimentos agrícolas, em melhores condições", diz a economista Ângela Jorge.  
   
A referência aos Estados do Sul se justifica porque a região, rica e desenvolvida, tem o segundo 
maior porcentual de trabalho infantil e a maior proporção de crianças fora da escola. É importante 
ressaltar, porém, que a Pnad não inclui o Norte rural, o que torna os índices da região 
subavaliadas, pois há uma presença muito forte do trabalho infantil em atividades agrícolas.  
   
No campo - Enquanto no total da população que trabalha apenas um quinto está em atividades 
agrícolas, no universo das crianças e adolescentes ocupados o porcentual é mais de duas vezes 
maior:  
   
43,4%. Este fator contribui para os altos índices das regiões mais agrícolas do País, o Nordeste e 
o Sul. O Nordeste é o campeão do trabalho infantil, com 16,6% do total de crianças e adolescente 
trabalhando. Em seguida, vem o Sul, com 15,1%. Sessenta por cento dos nordestinos que estão 
no trabalho infantil fazem atividades agrícolas e, no Sul, a proporção é de 47,1%.  
   
Na análise por Estados, o Maranhão é o que tem a maior proporção de trabalho infantil, com 
22,2% das crianças e adolescentes exercendo alguma atividade.  
   
O mais baixo índice está no Distrito Federal, com apenas 4,5%. Excluindo a região Norte, Alagoas 
tem o maior porcentual de crianças fora da escola, com 13,6%, e São Paulo tem o menor, com 
7,5%.  
  



 

 
 
 O Estado de São Paulo - 17/04/2003 


