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Resumo: O estudo do trabalho infantil no contexto latino-americano é o objeto deste artigo, 
que intenta explorar essa temática remetendo à compreensão da pobreza como propulsora 
do labor na infância. Apresenta-se a trajetória do continente latino-americano com suas 
contradições intrínsecas ao modo de produção capitalista e explicitam-se as condições 
degradantes nas quais as crianças se encontram no cenário do trabalho, ressaltando-se a 
persistência das formas mais danosas à infância livre, decorrente da exploração humana. A 
metodologia de base qualiquantitativa mesclou pesquisa documental e pesquisa 
bibliográfica, a fim de captar as expressões da exploração do trabalho infantil na América 
Latina, com o propósito de tecer uma crítica às formas de trabalho que contribuem para 
manter as relações de dependência dos povos latino-americanos e aos programas sociais 
compensatórios que buscam coibir o trabalho infantil nesse território.  
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Abstract: The study of child labor in the Latin American context is the object of this article 
that attempts to exploit this issue by referring to the understanding of poverty as a driver of 
labor in childhood. It shows the trajectory of the Latin American continent with its inherent 
contradictions of the capitalist mode of production and explain to the degrading conditions in 
which children are in the labor scenario, highlighting the persistence of the most harmful 
forms of free childhood caused by human exploitation. The basic methodology quali-
quantitative blended documentary research and literature in order to capture the expressions 
of the exploitation of child labor in Latin America, in order to make a critical forms of 
employment that contribute to maintaining the dependency relations of the peoples of Latin 
American and compensatory social programs that seek to curb child labor in that territory. 
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Introdução 

 

Este artigo mostra os dados da persistência do trabalho infantil4, mediante um estudo 

exploratório com vistas a compreender essa problemática como parte das relações de 

exploração construídas historicamente. O trabalho infantil contém em sua gênese 

complexidades que se mostram altamente rentáveis para a sociedade capitalista, desde o 

contexto das fábricas inglesas5, pois se trata de força de trabalho barata que permite a 

acumulação de capital em grande escala.  

Muito embora os organismos nacionais e até mesmo mundiais estimassem a erradicação 

das piores formas de Trabalho Infantil para 2016, vivencia-se uma realidade contraditória a 

esta estimativa, porquanto os indicadores comprovam que ainda está longe o dia de essas 

piores formas de trabalho infantil serem erradicadas neste modelo de sociabilidade 

mediante os programas sociais.  

Os dados contidos nos Relatórios da OIT (2013) expõem que permanecem 168 milhões de 

crianças em todo o mundo em situação de Trabalho Infantil, o que representa 11% da 

totalidade da população infantil mundial. No tocante às atividades perigosas que colocam 

em risco direto a saúde das crianças trabalhadoras, este mesmo relatório aponta para um 

número assustador: 85 milhões de crianças.  

A agricultura acha-se no topo da lista dos espaços de persistência do Trabalho Infantil, 

seguida pelo setor de serviços e indústria, persistindo ainda o trabalho doméstico, do qual 

não se têm dados mundiais exatos, já que é um tipo de trabalho relativamente invisível 

para grande parcela da sociedade. O índice de desenvolvimento humano (IDH), segundo 

dados colhidos no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), também 

tem influência direta dos índices de trabalho infantil. 

Entretanto, esses indicadores por si mesmos não explicam a complexidade da realidade 

social, da qual decorre e na qual persiste o trabalho infantil. As relações de dependência e 

de exploração do trabalho na sociedade de classe não são apresentadas como causas do 

fardo na infância. Mostram-se indicadores pontuais, como os que serão apresentados nos 

itens que seguem, que evidenciam que houve uma redução do trabalho infantil na América 

Latina em função da criação de programas sociais com foco na pobreza. Todavia, essa 

redução mostra que não foi suprimida a exploração de crianças e adolescentes pelo 

trabalho, uma vez que os programas sociais têm limites contundentes.  

                                                 
4
 Trata-se de um ano de pesquisa do projeto “As expressões do Trabalho infantil na América Latina”, 

do PIBIC. 
5
 Cf. Conferir os dados sobre a exploração do trabalho infantil nas indústrias inglesas, 

contextualizados por Marx e Engels. 
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1. A forma perversa de dependência pela exploração 

 

Para compreender as expressões do trabalho infantil na América Latina, recuperaram-se as 

relações desse continente com os países de capitalismo central. De acordo com Marini em 

Dialética da Dependência (1973), o processo de divisão internacional do trabalho alimenta 

as relações de dependência entre os países “subordinados” e os ditos “independentes”, 

visto que foi a partir do século XVI, em meio à dinâmica da expansão comercial, que a 

América Latina participou como colônia produtora de metais preciosos, assim como de 

gêneros exóticos, o que viabilizou o desenvolvimento do capital comercial e bancário do 

continente europeu, contribuindo com a Grande Indústria em sua gênese.  

Marini (1973), ao retomar o rigor do uso dialético do método marxista para compreender a 

realidade latino-americana e o desenvolvimento da economia mundial, explicou 

coerentemente o processo de acumulação de capital na América Latina e as relações de 

dependência com os países do centro do capitalismo. 

Galeano (2010) estuda as relações internacionais da América Latina e mostra a formação 

da economia capitalista mundial (principalmente com a produção de metais preciosos nos 

séculos XVI e XVII, mas sobretudo no  século XVIII, graças à coincidência entre o 

descobrimento do ouro brasileiro e o auge da manufatura inglesa). Especificamente depois 

de 1840, com o surgimento da Grande Indústria, são estabelecidas as bases sólidas para a 

divisão internacional do trabalho.   

Assim, a América Latina contribuiu para o processo de crescimento da Grande Indústria 

europeia, sobretudo com os produtos de origem agropecuária proporcionados por aquela, 

ao cumprir o objetivo de acumular capital para os países europeus. Marini (1973) explicita 

que há uma superexploração do trabalho na América Latina, que corrompeu a reprodução 

social dos trabalhadores.  

Além de facilitar o crescimento econômico das potências mundiais, a participação da 

América Latina no mercado mundial contribuiu para que o eixo da acumulação na economia 

industrial se deslocasse da produção de mais-valia absoluta para a de mais-valia relativa6, 

ou seja, para que a acumulação passasse a depender mais do aumento da capacidade 

produtiva do trabalho do que simplesmente da exploração do trabalhador. No entanto, o 

desenvolvimento da produção latino-americana, que permite à região ser coadjuvante dessa 

mudança qualitativa nos países centrais, dar-se-á fundamentalmente com base em uma 

                                                 
6
 Sobre mais-valia e sua forma de extração, cf. Marx (2013). 
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maior exploração do trabalhador. É esse caráter contraditório da dependência latino-

americana que reforça as relações de dominação dos trabalhadores no conjunto do sistema 

capitalista (MARINI, 1973, p. 3).  

Em vista dos argumentos apresentados e com o alicerce teórico dos autores acima 

mencionados, compreende-se que a temática do trabalho infantil está atrelada ao processo 

de dominação do continente latino-americano, mas não se reduz a ele porque decorre das 

relações entre capital x trabalho. A pobreza é o fator determinante para manter as crianças 

inseridas em atividades laborais, sendo a América Latina uma das regiões que apresentam 

de modo expressivo o legado histórico do fardo do labor precoce, como verifica-se o item a 

seguir.  

  

2. A relação entre pobreza e trabalho infantil no continente latino-americano 

 

A América Latina é um continente que, em virtude do processo de dominação e 

dependência ocorrido em sua trajetória histórica, como já assinalado nas argumentações 

anteriores, apresenta altos índices de pobreza infantil relacionada ao labor na infância, visto 

que a incidência de trabalho infantil acontece em famílias que estão em estado de 

vulnerabilidade social. É o fenômeno do pauperismo7, do qual decorre o trabalho infantil.  

O relatório da OIT (2013) Medir o progresso na Luta contra o Trabalho Infantil – Estimativas 

e tendências mundiais 2000-2012 demonstra que na região da América Latina e Caribe há 

uma concentração de 12,5 milhões de meninos e meninas adolescentes em situação de 

trabalho infantil, representando 8,6% desse tipo de trabalho no mundo.  

Um dos maiores desafios é a redução do labor na infância, porém é observável que os 

dados quantitativos mantiveram-se estagnados. Por exemplo, a incidência de trabalho 

infantil não apresentou grande variação; em 2011, o índice atingido foi de 8,2% (- 0,4%). No 

que diz respeito ao trabalho perigoso, torna-se evidente que não aconteceu um avanço 

significativo, ocorrendo tão só uma diminuição de (-0,3%) nos últimos quatro anos. O 

trabalho infantil perigoso é ainda mais severo, visto que impede crianças e adolescentes de 

frequentarem regularmente a escola, assim como impulsiona esses segmentos a 

trabalharem em uma jornada exaustiva e extenuante (Idem).  

A Iniciativa Regional (2014) apresenta os setores produtivos dos países da América Latina 

que concentram um maior número de crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil. A agricultura é o setor que absorve uma grande quantidade de meninos, meninas, 

                                                 
7
 Cf. Marx, 2013. 
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crianças e adolescentes na faixa etária de 5-14 anos, especialmente no regime de 

agricultura familiar. O comércio também ostenta um significativo quantitativo de crianças: de 

2004-2008, 23,8% das crianças trabalhavam neste setor (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2014). 

Por conseguinte, há na América Latina, de acordo com a Iniciativa Regional, a persistência 

das piores formas de trabalho infantil, nas quais estão incluídas atividades relacionadas à 

exploração sexual e comercial de crianças, bem como à escravidão. A erradicação desse 

tipo de atividade não é uma tarefa simples, pois os indicadores não são capazes de 

identificar todas as formas de trabalhos perigosos que afetam diretamente a saúde e a 

integridade das crianças.  

O Relatório Medir o progresso na Luta contra o Trabalho Infantil – Estimativas e tendências 

mundiais 2000-2012 descreve o trabalho perigoso na América Latina e revela que há 9,6 

milhões de crianças inseridas neste tipo de atividade, correspondendo a 7% do total no 

mundo. Este tipo de trabalho é alvo de eliminação para a comunidade internacional, 

porquanto esta atividade expõe às crianças a condições perigosas e insalubres, 

predispondo-as a lesões, doenças ou morte. No que tange ao trabalho perigoso na faixa 

etária de 15-17 anos, os meninos se apresentam de forma preponderante, representando 

81% de todas as crianças envolvidas neste tipo de atividade. Já no grupo etário de 5-11 

anos, as meninas representam 58% de todas as crianças inseridas neste tipo de trabalho. 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2013). 

No Panorama Social da América Latina (2013), observa-se a persistência da pobreza 

monetária na América Latina e Caribe, fazendo com que os maiores afetados sejam as 

crianças e os adolescentes. Em regiões com grandes índices de pessoas nessa faixa etária, 

percebe-se que as adversidades provocadas por esta escassez de rendimentos econômicos 

afetam não apenas a trajetória atual dessas crianças e adolescentes, mas influem 

diretamente em etapas posteriores da vida destes indivíduos.   

O referido relatório abrange um período de 12 anos (2000-2012). Constata que mesmo 

diante da continuidade do trabalho na infância, houve uma diminuição do trabalho infantil em 

cerca de 1/3, o que representa 78 milhões de crianças trabalhadoras a menos em todo o 

mundo em relação ao período inicial. Nesta estimativa percebe-se que a redução foi 

expressivamente maior entre crianças do sexo feminino, chegando à média de 40% de 

redução entre as crianças trabalhadoras do sexo feminino em comparação com apenas 25% 

de crianças trabalhadoras do sexo masculino. Esta redução pôde ser evidenciada mormente 

entre os anos de 2008 a 2012, mas há controvérsias em relação à expressiva diminuição do 

trabalho infantil entre meninas, já que os números relacionados às atividades domésticas, 
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nas quais se concentra um grande número de meninas na execução dessas tarefas, não 

são divulgados em relatórios mundiais. Em termos absolutos, o relatório indica a região da 

Ásia-Pacífico como a que apresentou maior redução nesses quatro anos, na faixa etária de 

5 a 17 anos. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2013). 

Em termos globais, as crianças e adolescentes do sexo masculino de 5 a 17 anos 

apresentam um maior envolvimento em práticas de trabalho, o que é perceptível nos dados 

da OIT (2013): observa-se uma participação de 99,8 milhões de meninos para 68,2 milhões 

de meninas. Nos anos 2000, as meninas representavam 46,2%, decrescendo em 2012 para 

40,6%. Esses números não incluem atividades domésticas, o que contribui para tamanha 

diferenciação nos indicadores de trabalho de meninas e meninos. Os dados da OIT indicam, 

também, que as meninas costumam estar mais presentes em formas menos visíveis 

estatisticamente, como, por exemplo, o trabalho doméstico em residências de terceiros ou 

da família.  

No relatório PNUD do ano de 2011, encontram-se países da América Latina dispostos em 

diferentes grupos com relação ao IDH; por exemplo, o Chile no grupo de Desenvolvimento 

Humano muito elevado, em 44ª posição, com IDH equivalente a 0,805; o México, por sua 

vez, enquadra-se no grupo com Desenvolvimento Humano elevado, ocupando a 57ª 

posição, com IDH equivalente a 0.770; ainda neste grupo, em 84ª posição, acha-se o Brasil, 

com IDH equivalente a 0,718; seguido pela Colômbia, em 87ª posição e IDH equivalente a 

0,707; Honduras enquadra-se no grupo com Desenvolvimento Humano médio, ocupando a 

121ª posição, com IDH equivalente a 0,625.  

Entende-se, portanto, que há uma relação direta entre o baixo IDH dos países em questão e 

a persistência do Trabalho infantil. Sendo esse o principal elemento para a proposição de 

programas sociais com objetivos dirigidos ao enfrentamento do trabalho infantil. 

 

3.As políticas sociais no enfrentamento ao trabalho infantil na América Latina 

 

No final da década de 1970 e início da década de 1980, ocorre uma série de modificações 

estruturais e ideológicas que dão lugar a uma fase de acumulação de capital e liberalização 

da economia. Na América Latina o projeto neoliberal foi iniciado por Augusto Pinochet no 

Chile, em 1973, sendo posteriormente adotado, nos anos de 1980, pela Inglaterra e pelos 

EUA, nos governos Thatcher e Reagan, respectivamente (ANTUNES, 2011).  De forma 

particular, os países latino-americanos vivenciaram a adoção das medidas neoliberais de 

contenção de gastos com políticas sociais, intensificando as formas de focalização dessas 
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políticas neste continente, que não experimentou as políticas sociais universais nos moldes 

europeus de um Estado de Bem-Estar Social.  

Para Branco (2000), o objetivo da política neoliberal era se contrapor ao modelo de Estado 

keynesiano e dar lugar a um Estado mínimo para os direitos sociais e máximo para o capital 

financeiro e especulativo, o que implicou a reformulação política das formas de intervenção 

do aparato estatal. A partir desse contexto, disponibilizou-se um receituário de medidas, 

entre elas: a privatização de empresas públicas, a liberalização financeira e comercial dos 

mercados e a redução dos gastos com políticas sociais se fizeram presentes na agenda 

neoliberal. Esse modelo de integração reforçou os laços de subordinação da América Latina 

ao capital imperialista global. Por mais de vinte anos, a política neoliberal representou a 

promessa de integração da América Latina ao capitalismo financeiro desenvolvido.  

Todavia, essa integração aconteceu de forma subordinada e dependente ao capital 

imperialista contemporâneo.  Nesse ínterim, já no final da década de 1990, o neoliberalismo 

demonstrou seus primeiros sinais de esgotamento. As promessas não foram cumpridas, e a 

América Latina continuou imersa na dependência e no subdesenvolvimento. As 

contrarreformas propostas pelo Consenso de Washington resultaram no aumento das 

desigualdades econômicas, sociais, culturais e regionais entre classes, povos e países da 

região9.  Esse contexto de mundialização do capital, que combinou no desenvolvimento 

tecnológico com concentração de renda, impôs aos países de capitalismo periférico um 

conjunto de condições para se inserir no modelo de desenvolvimento dos organismos 

multilaterais, a exemplo do Consenso de Washington, do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e do Banco Mundial.  

Dessa forma, advoga-se um Estado marginal, orientado para intervir nas expressões mais 

agudas da pobreza como o trabalho infantil no contexto latino-americano, que pode ser 

atribuído ao modelo de desenvolvimento assumido no decorrer da história, com base no 

capitalismo e numa economia periférica e dependente que, inevitavelmente, cria um 

repetitivo ciclo de desigualdades sociais, assentada na não repartição das riquezas 

socialmente produzidas, mas mediante políticas sociais focais.  Essas condições 

contemporâneas tornam cada vez mais problemáticas as possibilidades de quaisquer 

reformas do Estado e de o capital intervir nas refrações da questão social, entendida nesse 

contexto como uma “nova” modalidade de pobreza para os representantes do pensamento 

liberal/conservador.  

Sendo assim a pobreza latinoamericana fez com que mais de 15 países buscassem 

formular uma agenda de políticas sociais para amenizar as expressões mais agudas da 

questão social, constitutivas de “[...] uma mescla sui generis entre medidas do social-
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liberalismo e do novo desenvolvimentismo” (BRANCO, 2009, p. 23). Essa mescla promoveu 

a expansão de políticas neoliberais com viés econômico-social, tendo em vista um padrão 

de relações nacionais e internacionais imbricadas entre si, que não lograram romper com as 

relações de dominação impostas pelo imperialismo estadunidense.   

É nesse marco que se institucionalizam os Programas de Transferência Condicionada no 

continente latino-americano, sob a orientação dos países centrais, com vistas a somarem-se 

aos ajustes sociais promovidos pelo processo de reforma do Estado depois da crise dos 

anos 1980, a conhecida década perdida.  Na América Latina, há muitos anos os programas 

de transferência monetária são executados, como os programas de pensões não 

contributivas, apoio familiar etc., assim como os programas de bolsas escolares. Entretanto, 

nos últimos anos têm se popularizado programas com condicionalidades mais amplas 

(cuidados com a saúde, nutrição e educação, especialmente de crianças e adolescentes) e 

com ênfase para o desenvolvimento do capital humano (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO, 2007, tradução nossa). 

Contudo, a redução do trabalho infantil não é uma meta explícita na maioria desses 

programas.  Na América Latina foi adotado um conjunto de programas sociais direcionados 

à área de educação com o objetivo de melhorar o acesso de crianças e adolescentes à 

escola e, consequentemente, coibir as piores formas de trabalho infantil. Esses programas 

são dirigidos às populações mais vulneráveis, geralmente as que estão abaixo da linha de 

pobreza. A metodologia por esses programas adotada requer das famílias certo 

compromisso com a educação dos filhos e a erradicação do trabalho infantil, com vistas ao 

pagamento de benefícios sociais. São programas desenvolvidos pelos ministérios e 

secretarias de Educação dos países, e também por alguns ministérios e secretarias ligados 

à área do desenvolvimento social (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 

2007). Tais Programas de Transferência Condicionada, caracterizados por repasse 

monetário localizado na população mais pobre e na exigência de condicionalidades por 

parte dos beneficiários, disseminaram-se na América Latina a partir de 1990. 

No que se refere às políticas sociais, especificamente aos programas que vêm sendo 

desenvolvidos como estratégia de transferência de renda para erradicar o trabalho infantil, 

constata-se que esses programas preveem o repasse monetário atrelado a determinadas 

condicionalidades aos seus beneficiários, tanto para a inserção como para a permanência 

no programa. Para Coggiola ([2010], p. 1), “os chamados „programas sociais 

compensatórios‟ são mais que seculares, se incluída a histórica caridade pública e privada. 

A sua dimensão, funções e financiamento atuais, no entanto, são diferenciadas em relação 

a períodos históricos precedentes.  
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Assim, no final do século passado, diversos países da América Latina começaram a 

desenvolver os programas de transferência condicionada. Identificam-se mais de 18 

programas de transferência condicionada no continente latino-americano, que foram 

implantados com significativa concentração de 1990 a 2010, conforme o quadro abaixo.  

País Ano Programa 

Honduras 
 
 
 
 
México 
 
 
 
 
 
Equador 
 
 
Nicarágua 
 
 
Costa 
Rica 
 
 
Colômbia 
 
 
Brasil 
 
 
 
Argentina 
 
 
 
Chile 
 
El 
Salvador 
 
 
Peru 
 
 
Paraguai 
 
 
Uruguai 
 
 
 
 
Panamá 
 
 

1990 
1998 
2006 
2010 

 
1997 

 
2001 

 
 
 

1998 
2003 

 
2000 
2005 

 
2000 
2006 
 
2001 
2007 

 
2001 
2001 
2003 
2003 
2006 
2002 
2005 
2009 

 
2002 

 
2005 
2009 

 
 
2005 

 
 

2005 
2005 

 
2005 
2006 
2008 

 
2005 

 
2006 
 

Programa de Asignación Familiar (PRAF) (1990 – )  
PRAF/BID Fase II (1998-2005)  
PRAF/BID fase III (2006-2009)   
Bono 10.000 Educación, Salud y Nutrición (2010 – )  
 
Programa de Educación, Salud y Alimentación – Progresa [atendia somente 
zona rural] (1997-2001)  
Oportunidades (Programa de Desarrollo Humano, ex Progresa) – [em 2001 
troca-se o nome do programa, que passa a beneficiar também a zona urbana] 
(2001 – )  
 
Bono Solidário (1998-2003)  
Bono de Desarrollo Humano (2003 – ) 
 
Red de Protección Social (2000-2006)  
Sistema de Atención a Crisis (2005-2006) 
 
Superémonos (2000-2002)  
Avancemos (2006 – ) 
 
Família em Acción (2001 – ) 
Red Unidos [ex. Red Juntos] (2007 – ) 
 
Bolsa Escola (2001-2003)  
Bolsa Alimentação (2001-2003) 
Cartão Alimentação (2003-2003)  
Bolsa Família (2003 – ) 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI  
Jefas e Jefes de Hogar Desocupados (2002-2005)  
Familias por la Inclusión Social (2005 – )   
Asignación Universal por Hijo para Protección Social (2009 – ) 
 
Chile Solidário (2002 - ) 
 
Red Solidaria (2005-2009)  
Comunidades Solidarias Rurales [ex Red Solidaria] (2009 – ) 
 
 
Programa Juntos (Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres). 
(2005 – ) 
 
Tekoporã [na língua guarani significa bem-estar]. (2005 – )  
Abrazo (2005 – ) 
 
Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social - PANES (20052007) 
Tarjeta Alimentaria (2006 – )  
Asignaciones Familiares (2008 – ) 
 
Bonos Familiares para la Compra de Alimentos [Componente especial para 
zonas rurais e indígenas. Integra a Red de Oportunidades desde 2006] (2005 –) 
Red de Oportunidades (2006 –) 
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República 
Dominica
na 
 
Bolívia 
 
Guatemala 

 

2005 
 

 
2006 
2009 

 
2008 

Programa Solidariedad (2005 – ) 
 
  
Bolívia 2006 Bono Juancito Pinto (2006 – )  
Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy (2009 – )  
  
Mi Familia Progresa (2008 – ) 

Quadro 1 – Programas de Transferência de Renda da América Latina e Caribe – 1990-2010. Fonte 
de dados brutos: Base de Dados de Programas de Proteção Social não-contributiva da CEPAL, 2011. 
(apud MAGRO; REIS, 2011).  
Nota: Com supressão dos programas sociais da Jamaica e Trinidad e Tabajo e inclusão do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil do Brasil para este artigo. 

 

Cada um desses programas possui especificidades próprias no que se refere ao território, 

às condicionalidades e aos benefícios concedidos aos usuários, que podem ser monetários 

ou não monetários. Todos esses programas são dirigidos à população mais pobre, com 

vistas a diminuir os impactos da crise econômica e do ajuste fiscal aos grupos sociais mais 

vulneráveis e “evitar” o ciclo intergeracional da pobreza. As condicionalidades são 

específicas aos programas, todavia o objetivo delas é “promover” o desenvolvimento do 

capital humano, com ênfase na educação.  

Trata-se de uma modalidade de programas sociais inscritos nas políticas sociais dirigidas a 

segmentos específicos da sociedade, idealmente inscritos no domínio dos direitos sociais, 

enquanto estratégia do capitalismo contemporâneo, dos quais fazem parte crianças e 

adolescentes que estão em situação de risco social para o trabalho ou mesmo que estão 

inseridos em atividades de trabalho.  

 

Conclusão 

 

Diante do que foi exposto, constata-se que a América Latina vivenciou um longo processo 

de exploração que resultou na riqueza dos povos europeus e norte-americanos, na mesma 

medida em que trouxe a miséria para o povo latino-americano. Foi demonstrado, ainda no 

decorrer da pesquisa, que esta miséria influi diretamente no surgimento e na manutenção do 

Trabalho Infantil, pois é a partir da pauperização dos indivíduos que tanto as mulheres 

quanto as crianças são inseridas como força de trabalho a ser explorada.  

Muito embora os indicadores sociais constatem a diminuição dos índices de trabalho infantil 

na América Latina, observa-se ainda uma persistência significativa desse tipo de trabalho na 

contemporaneidade: 168 milhões de crianças acham-se envolvidas nesta forma de trabalho 

em todo o mundo, o que desmente as estimativas mundiais de que em 2016 essa 

problemática poderia ser erradicada em suas piores formas.  
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Os indicadores das piores formas de trabalho infantil também são alarmantes, pois dados da 

OIT (2013) apontam para 85 milhões de crianças inseridas nesse tipo de trabalho em todo o 

mundo. Comprova-se que essa exploração está pulverizada em todo o mundo, todavia em 

regiões cujo IDH é baixo há uma maior persistência do trabalho infantil.  

Ressalta-se, ainda, que a diminuição ocorreu em maior escala entre crianças do sexo 

feminino (trabalho infantil invisível), e sua persistência prossegue em espaços como 

agricultura, setor de serviços, indústria e unidades de produção.  

Finalmente, é possível compreender, à luz dos autores e documentos estudados, que o 

trabalho infantil em suas piores formas segue presente como “combustível” para a 

manutenção das relações de dependência entre as nações. As relações de dominação e 

dependência que se configuram no continente latino-americano corporificam-se por meio da 

exploração intensa dos trabalhadores, com destaque para a mão de obra infantil.  

Em um sistema no qual predomina a relação capital/trabalho, a pobreza, em especial a 

infantil, evidencia-se por meio da privação, exclusão e vulnerabilidade. Há uma nítida 

relação entre o pauperismo infantil e o labor na infância, visto que famílias que se encontram 

em situação de extrema pobreza recorrem a outras soluções que ao menos reduzam seu 

estado de carência. Para tanto, “permitem” que seus filhos ingressem cada vez mais cedo 

nas fileiras do trabalho, submetendo-os à exploração e ao processo de degradação do ser 

humano.  

Logo, nota-se que a realidade perversa do trabalho infantil está conectada à pobreza. Isto 

significa que a erradicação do trabalho infantil acha-se atrelada à eliminação do pauperismo; 

em outras palavras, o labor na infância somente deixaria de existir em sua essência, se e 

somente se a pobreza também fosse erradicada. Assim, a análise desses programas de 

transferência condicionada, não prescinde da análise da teoria econômica neoliberal 

mediada pelas estratégias de programas sociais compensatórios que em tempo complexos, 

demandam o controle da pobreza e do trabalho infantil, em suas expressões de trabalho 

sujo e degradante, que dela decorre.  
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