
O Brasil, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015, do Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), ainda tem 2,672 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos sendo 
explorados pelo trabalho infantil. Desse total, 412 mil tem apenas de 5 a 13 anos de idade, em que é totalmente 
proibido qualquer tipo de trabalho, sendo que 267 mil deles em atividades agrícolas, muitas das quais relaciona-
das entre as piores formas de trabalho infantil.

São pequenos e vulneráveis seres humanos, em peculiar condição de formação e desenvolvimento, tendo a 
infância brutalmente ceifada. Na faixa etária dos 14 aos 17 anos, são 2,260 milhões, que até poderiam aliar edu-
cação e formação profi ssional, em cursos protegidos de aprendizagem, nos quais preponderem o aspecto edu-
cacional sobre o produtivo, mas que permanecem na informalidade, aumentando um contingente de pessoas 
vitimadas pelo trabalho precoce.

Elevadas taxas de evasão escolar, mutilações por acidentes, perda de qualquer perspectiva de futuro, quando 
não da própria vida, constituem realidade cruel a ser diuturnamente combatida.

A Igreja Católica tem tradição no combate ao trabalho infantil, ao menos desde o Século XIX. Quando o San-
tuário Nacional comemora o jubileu dos 300 anos do encontro de Nossa Senhora da Conceição Aparecida – pa-
droeira do Brasil conforme Lei n. 6.802, de 30.6.1980 –, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo 
à Aprendizagem do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (TST-CSJT), o 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP), por seu Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil, 
o Ministério Público do Trabalho, por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região – (Campinas-SP) 
e da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região – (São Paulo-SP) e da Coordenadoria Nacional de Combate 
à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente – COORDINFÂNCIA, e o Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), aliados à Basílica e com o indispensável apoio de outros órgãos e enti-
dades parceiros, realizam, juntos, a Semana da Criança.

Ao conceder-lhes a Benção Apostólica, em telegrama enviado aos 10 de outubro de 2016, o Papa Francisco fez 
uma saudação aos organizadores da primeira edição conjunta do evento, destacando a luta pela erradicação do 
trabalho infantil e o objetivo de proporcionar às crianças uma educação de qualidade que lhes garanta um futuro 
melhor, acentuando que “as crianças são um sinal. Sinal de esperança, sinal de vida, mas também sinal de ‘diagnósti-
co’ para compreender o estado de saúde duma família, duma sociedade, do mundo inteiro. Quando as crianças são 
acolhidas, amadas, protegidas, tuteladas, a família é sadia, a sociedade melhora, o mundo é mais humano”.

Em audiência geral na Praça de São Pedro, aos 11 de junho de 2014, levantando o Cartão Vermelho contra o 
Trabalho Infantil, já lembrava o Papa que dezenas de milhões de crianças são obrigadas a trabalhar em condições 
degradantes, expostas a formas de escravidão e exploração, assim como a abusos, maus-tratos e discriminações. 
Manifestava então seu fi rme desejo de que a Comunidade Internacional ampliasse a tutela social para debelar o 
fl agelo da exploração das crianças, augurando que cada menino e menina tenham salvaguardadas a sua digni-
dade e a possibilidade de um crescimento sadio.



O Estado, a família, a sociedade e a comunidade tem o dever de conferir proteção integral e absolutamente 
prioritária às crianças, adolescentes e jovens. O que já está assegurado no papel, deve se materializar em fatos 
que modifiquem a perversa realidade que aí está, traduzindo respeito à idade mínima para o trabalho e obser-
vância estrita dos direitos trabalhistas e previdenciários.

Não podemos nos esquecer de que tal proteção, incrustrada no artigo 227 da Constituição Federal, é fruto da 
Emenda Popular Criança Prioridade Nacional, que reuniu cerca de 1 milhão e meio de assinaturas, a partir de um 
movimento social pela infância, liderado pelo Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) e 
Pastoral da Criança, com apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Sociedade Brasileira de Pediatria e Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, dentre outros.

Se hoje temos o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, no plano trabalhista, a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) que, em capítulo especial, trata da proteção ao adolescente trabalhador, marcos legais que se 
destacam dentre os melhores do mundo, tudo isto se deve à incansável luta desenvolvida para, antes mesmo de 
sua edição, em 1989, absorver os valores da Convenção dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Uni-
das (ONU), positivando, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o princípio – não mais apenas 
doutrina! – da proteção integral e absolutamente prioritária de crianças e adolescentes.

Não percamos de vista que a luta é global. Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a meta 
8.7 exorta o mundo a erradicar imediatamente o trabalho forçado, a escravidão moderna e o trabalho infantil em 
suas piores formas e, no máximo até 2025, varrer do planeta todas as formas de trabalho infantil.

Com as lentes da proteção integral, precisamos de vez enxergar que a única saída é a educação. Não uma 
educação qualquer, mas de qualidade, gratuita, universalizada, atrativa, integral (completa, a que prepara para a 
cidadania), de preferência em tempo também integral, dos quatro aos dezessete anos, como asseguram a Cons-
tituição da República Federativa do Brasil e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Educação que as crianças e adolescentes brasileiros, ricos ou pobres, merecem!

Só assim teremos uma Nação justa, formada por adultos saudáveis, felizes e realizados, pessoal e profissionalmente.

A erradicação da chaga do trabalho infantil deve ser uma luta permanente de toda a sociedade brasileira – 
governantes, instituições, entidades e cidadãos.

Romeiros de Aparecida e brasileiras e brasileiros de todos os rincões do País, não percamos esse momento 
histórico. Brademos com a força dos nossos pulmões:

Chega de trabalho infantil! – Todos contra o trabalho infantil e a favor da educação.

Aparecida-SP, 12 de outubro de 2017.


