
Trabalho infantil teve redução de 61% no Brasil, aponta OIT  
 
O número de crianças 5 e 9 anos trabalhando no Brasil caiu 61% entre 1992 e 2004, uma das 
reduções mais expressivas registradas pelo relatório da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) sobre o trabalho infantil no mundo, divulgado ontem. Em 1992, um total de 636,2 mil 
crianças nessa faixa etária trabalhavam no Brasil, em comparação com 248,6 mil, em 2004.  
 
De acordo com o documento, entre 10 e 17 anos, o total de crianças ocupadas caiu, no mesmo 
período, de 7,5 milhões para 4,8 milhões, redução de 36%.  
 
O documento "Fim do trabalho infantil: Um objetivo ao nosso alcance", mostra que, entre 2000 
e 2004, o trabalho infantil recuou 11% em todo o mundo, passando de 246 milhões para 218 
milhões o número de meninas e meninos ocupados.  
 
É a primeira vez que a OIT registra redução do trabalho infantil no mundo. Entre as crianças 
de 5 a 14 anos, a queda foi mais significativa: 33%. O envolvimento em atividades perigosas 
diminuiu 26% na faixa etária de 5 a 17 anos. No ano 2000, a estimativa era de que 179 
milhões de crianças e jovens estavam em trabalhos perigosos ou insalubres, diante de 126 
milhões em 2004.  
 
O diretor-geral da OIT, Juan Somavia, destacou as ações brasileiras de combate ao trabalho 
infantil, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), ligado ao Bolsa-Família, 
que destina uma bolsa mensal às famílias para compensar recursos que antes eram obtidos 
por meio do trabalho das crianças da casa. O valor da bolsa é de R$ 25 para a área rural e, R$ 
40, para a área urbana.  
 
Segundo o diretor-geral da OIT o combate ao desemprego, o aumento no trabalho formal e do 
salário mínimo no Brasil também contribuem para afastar as crianças de atividades 
inadequadas para essa faixa etária. "Teremos pais e mães com acesso a trabalho decente e 
crianças com acesso à educação. Quando os pais trabalham, as crianças não precisam 
trabalhar." O Brasil foi um dos primeiros seis países a aderir ao Programa Internacional para 
Eliminação do Trabalho Infantil (Ipec), iniciado no ano de 1992.  
 
Apesar de citar o Brasil como exemplo de lugar onde os índices de ocupação de crianças têm 
caído significativamente, o relatório alerta que a redução não acontece de forma contínua e 
estável em todos os Estados brasileiros. Em alguns deles, houve inclusive elevação no número 
de crianças ocupadas, como Santa Catarina, por exemplo.  
 
Segundo o coordenador da OIT, Pedro Américo, programas de transferência de renda, como o 
Bolsa-Família, não são suficientes para erradicar o problema. Além de melhorar a gestão e 
melhorar o ensino público de forma a manter a criança na escola, é preciso unir outros atores 
para combater as piores formas de trabalho infantil, como a exploração sexual.  
 
Além de elogiar o Peti como o programa mais concreto e efetivo para acabar com o trabalho 
infantil, o documento cita o trabalho de ONGs, como a Fundação Abrinq, maior conscientização 
dos empresários e o aumento do número de crianças matriculadas na escola, a partir de 1992. 
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