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PREFÁCIO 

 

Diante de fenômenos complexos e desafiadores como erradicar o Trabalho Infantil, 

faz-se necessário construirmos estratégias completas e intersetoriais capazes de nos trazer 

resultados e objetivos traçados. Em uma sociedade onde temos como mitos a noção de que 

o trabalho seria a melhor opção para os meninos e meninas moradores de comunidades 

com alto índice de vulnerabilidade social ou que a lógica de dignidade implicada no trabalho 

seria compensatória às crianças e aos  dolescentes, já em risco, diante das ofertas do mundo 

do crime apresentam-se como desafios para a rede de atendimento e proteção ao público 

infanto-juvenil. Crianças e adolescentes belo-horizontinos tem suprimida a fase fundamental 

para sua formação e a oportunidade de dedicarem-se aos estudos quando em situação de 

trabalho infantil, minimizando melhores possibilidades profissionais no futuro.  

Na perspectiva de garantir que o direito à infância não seja violado, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA/BH, junto ao poder executivo 

de Belo Horizonte e demais órgãos e entidades atuantes em combate ao trabalho infantil, 

uniram-se para a construção deste documento.  

O Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil tem como objetivo a promoção 

da prevenção, do enfrentamento e do combate a todos os tipos de trabalho infantil e 

proteção ao adolescente trabalhador, por meio de propostas de ações de curto, médio, 

longo prazo ou continuadas. A partir do Diagnostico sobre o Trabalho Infantil, de autoria do 

CMDCA/BH, o Plano relaciona-se diretamente ao que foi diagnosticado na cidade, na medida 

em que foi elaborado a partir da realidade e de como o fenômeno se apresenta atualmente 

na capital mineira.  

Ao todo o documento aponta como primordiais o desenvolvimento de 27 ações, 

divididas em cinco eixos principais: educação e politicas de ensino; políticas de assistência 

social; sistema de garantia de direitos; ações intersetoriais articuladas; e adolescente 

trabalhador e sua proteção. Para concretizá-las, não nos restam dúvidas de que será preciso 

contar com a atuação de todos os agentes e órgãos envolvidos nessa causa, na perspectiva 

de garantirmos o direito à infância e à adolescência seguras e protegidas. Assim sendo, boa 

leitura e bom trabalho a todos! 



 

 

Marcelo Alves Mourão 

Secretário Municipal de Políticas Sociais – Interino 

 

Marcelo Moreira de Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento apresenta os dados completos e comentados da pesquisa 

“Diagnóstico sobre a incidência de exploração da mão de obra infantojuvenil no trabalho 

doméstico e nas ruas no município de Belo Horizonte”. Trata-se da mais completa obra do 

gênero produzida no município de Belo Horizonte até a presente data, a partir da qual foi 

orientada a produção do Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente Trabalhador.  

Devemos considerar a complexidade do fenômeno trabalho infantil, sua dimensão 

simbólica e material, como resultante da desigualdade social brasileira que prevê para os 

filhos dos “pobres” principalmente, uma cultura que reconhece legitimidade no trabalho 

infantil como processo supostamente educativo, em contraposição à formação escolar. Em 

uma sociedade de consumo, onde historicamente o preço da terra esteve sempre muito 

além dos valores da remuneração paga à maioria dos trabalhadores, formais ou informais, o 

trabalho infantil apresentou-se como algo naturalizado culturalmente. E, mesmo que visto 

por todos rotineiramente nas ruas, nas praças e nos comércios do município, torna-se 

invisível quando percebido por tal lente cultural.  

Obviamente há trabalho infantil entre as crianças e adolescentes com rendimento 

familiar elevado, como também entre as matriculadas e frequentes à escola. O presente 

Diagnóstico mostrou isso. Mostrou também como é expressiva a participação de crianças e 

de adolescentes em formas de trabalho infantil tidas como das piores pela Organização 

Internacional do Trabalho, como é o caso do tráfico de drogas, também muito presente no 

ambiente escolar, segundo gestores escolares.  

Quando se trata de trabalho infantil no ambiente urbano/metropolitano, é 

necessário considerá-lo a partir de diversos fatores e de forma articulada, abarcando-o em 

sua multidimensionalidade. Neste sentido, considera-se que os fatores de entrada no 

trabalho infantil não coincidem necessariamente com os fatores que mantêm a criança 

trabalhando. Utilizando outros termos: os canais de entrada (Fatores que levam a 

criança/adolescente à submissão ao trabalho infantil), os canais de permanência (Fatores 

que levam a criança/adolescente a permanecer no trabalho infantil) e os canais de saída 



 

 

(Fatores que podem levar à superação do trabalho infantil) precisam ser considerados em 

sua complexidade. 

No mais, esperamos que esta iniciativa, produza ações concretas de enfrentamento 

do Trabalho Infantil e promova o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e 

jovens de Belo Horizonte.  

 

 

Dimas Antônio de Souza 
& 

Marco Antônio Couto Marinho 
 
. 
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O presente trabalho consiste na versão final/revisada pela EDUCCAPPE do Relatório 

Final do “Diagnóstico sobre a incidência de exploração da mão de obra infantojuvenil no 

trabalho doméstico e nas ruas no município de Belo Horizonte e elaboração do Plano 

Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador”. Neste 

documento constam os dados quantitativos e qualitativos levantados durante a pesquisa 

diagnóstica que subsidiaram as discussões de 10 encontros realizados durante o primeiro 

semestre de 2016 para a elaboração do Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e 

Proteção ao Adolescente Trabalhador. O detalhamento desses encontros encontra-se no 

próprio Plano apresentado em conjunto com o presente Diagnóstico.A seguir são 

apresentados os conceitos que nortearam essa produção. 

A delimitação do conceito de Trabalho Infantil é complexa e compartilha de 

elementos que contêm dimensões jurídicas, históricas, sociológicas, antropológicas, dentre 

outras. Nele podemos observar uma constante evolução na direção da garantia de direitos 

da Criança e do Adolescente. 

Os principais institutos jurídicos internacionais sobre Trabalho Infantil se originaram 

em convenções de organizações internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas 

– ONU; são eles: Convenções nº 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)1, 

Convenção dos Direitos da Criança (ONU)2. Sendo o Brasil um país signatário dessas 

                                                 
1
 Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) - (resumo). 

 Art. 2º Para os efeitos do art. 2º, item 1, da Convenção, fica estabelecido que a idade mínima para admissão 
a emprego ou trabalho é de dezesseis anos.  

  Artigo 8º 1. A autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores 
concernentes, se houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais, permitir exceções para 
a proibição de emprego ou trabalho provida no Artigo 2º desta Convenção, para finalidades como a 
participação em representações artísticas. 

 Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT): 
 Artigo 3º Para efeitos da presente Convenção, a expressão “as piores formas de Trabalho Infantil” abrange:  
 a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais como a venda e tráfico de crianças, a 

servidão por dívidas e a condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento 
forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados;  

 b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou 
atuações pornográficas; 

  c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas, em particular a 
produção e o tráfico de entorpecentes, tais com definidos nos tratados internacionais pertinentes; e,  

 d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de prejudicar a 
saúde, a segurança ou a moral das crianças. 

2
 Convenção dos Direitos da Criança (ONU)  

 Art.32 1 – Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a exploração 
econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua 
educação, ou que seja nocivo para sua saúde e para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou 



45 

 

 

 

Convenções, as mesmas, assim que ratificadas pelo Congresso Nacional (CN), possuem o 

mesmo status que uma “norma constitucional”.   

No Brasil, o tema é normatizado pela Constituição Federal de 1988 (CF/88)3, pela 

Consolidação das Leis do Trabalho4 e pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)5. 

                                                                                                                                                         
social. 

 2 – Os Estados Partes adotarão medidas legislativas, sociais e educacionais com vistas a assegurar a aplicação 
do presente Artigo. Com tal propósito, e levando em consideração as disposições pertinentes de outros 
instrumentos internacionais, os Estados Partes deverão, em particular:  

 a) estabelecer uma idade mínima ou idades mínimas para a admissão em emprego;  
 b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições de emprego; 
  c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o cumprimento efetivo do 

presente Artigo. 
3
 Constituição Federal de 1988 – (resumo). 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

  III - a dignidade da pessoa humana;  
 IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: 
  XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
 Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:  
 I- idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no Art. 7º, XXXIII. 
4
 Consolidação das Leis do Trabalho - (Resumo) 

 Art. 403 É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 anos. Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua 
formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a 
frequência à escola.”  

 Art. 428 Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 
determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 
(vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico profissional metódica, 
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e 
diligência as tarefas necessárias a essa formação.  

 Art. 626 Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, ou àqueles que exerçam funções 
delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.  

 Art. 793 A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta 
destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador 
nomeado em juízo. 

5
 Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) – (resumo). 

 Art. 54 É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito 
é direito público subjetivo. § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta 
irregular importa responsabilidade da autoridade competente. § 3º Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela 
frequência à escola. 

 Art. 67 Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 
assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho:  

 I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte;  
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A Organização Internacional do Trabalho (OIT) compreende como Trabalho Infantil:  

Toda atividade econômica realizada por pessoas abaixo da idade mínima requerida 
pela legislação nacional para incorporar-se a um emprego ou por menores de 18 
anos e que interfira em sua escolarização, se realize em ambiente perigosos ou 
ocorra em condições que afetem seu desenvolvimento psicológico, físico e moral, 
imediato ou futuro.(DEFINIÇÃO, 2010.) 

 

O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente Trabalhador o define como:  

As atividades econômicas e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade 
de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade 
inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 
(quatorze) anos, independentemente da sua condição ocupacional. Para efeitos de 
proteção ao adolescente trabalhador será considerado todo trabalho 
desempenhado por pessoa com idade entre 16 e 18 anos e, na condição de 
aprendiz, de 14 a 18 anos, conforme definido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15 de dezembro de 1998. (BRASIL, 2011-2015, p. 6). 

O Conselho Nacional do Ministério Público, elabora o seguinte conceito:  

O termo Trabalho Infantil, em sua acepção atual, compreende a realização, por 
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, de atividades que visem à 
obtenção de ganho para prover o sustento próprio e/ou da família, como também 
de quaisquer serviços que não tenham remuneração.  (BRASIL, 2013, p. 7). 

 

E que a pesquisa sobre o Trabalho Infantil,  

                                                                                                                                                         
 II - perigoso, insalubre ou penoso;  
 III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;  
 IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.  
 Art. 149 Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:  
 II - a participação de criança e adolescente em:  
 a) espetáculos públicos e seus ensaios;  
 b) certames de beleza.  
 § 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:  
 a) os princípios desta Lei;  
 b) as peculiaridades locais;  
 c) a existência de instalações adequadas;  
 d) o tipo de frequência habitual ao local;  
 e) a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes; f) a natureza 

do espetáculo.  
 § 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as 

determinações de caráter geral.  
 Art. 201 Compete ao Ministério Público: VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e 

determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à 
infância e à juventude; 
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[...] Poderá descortinar uma realidade de exploração, abuso, negligência ou 
violência, perante a qual incidirá a responsabilidade da própria família, de terceiros 
beneficiários do labor desenvolvido e também do Poder Público, podendo alcançar 
as esferas civil, penal, trabalhista e administrativa. (BRASIL, 2013, p. 8). 

A obra da OIT intitulada de “Combatendo o Trabalho Infantil : Guia para educadores”,  

assim conceitua o Trabalho Infantil:  

“Podemos dizer, pois, que o Trabalho Infantil é aquele realizado por crianças e 

adolescentes que estão abaixo da idade mínima para a entrada no mercado de trabalho, 

segundo a legislação em vigor no país” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 

2001).  Em sequência, apresenta uma reflexão importante para compreendermos a 

complexidade que envolve o conceito de Trabalho Infantil. 

No entanto, é preciso refinar essa definição, contemplando certos aspectos de 
tradições culturais em diferentes lugares do mundo. Em algumas sociedades, a 
transmissão cultural realiza-se oralmente, não havendo registros escritos de sua 
história, técnicas ou ritos. Assim, na agricultura tradicional ou na produção 
artesanal, crianças e adolescentes realizam trabalhos sob a supervisão dos pais 
como parte integrante do processo de socialização... O sentido do aprender a 
trabalhar varia de acordo com a cultura, com a sociedade e, dentro destas, varia 
também dependendo do momento histórico em que elas se encontram. 
(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2001, p. 13). 

Na sequência do raciocínio, na mesma obra temos:  

Mas a situação de trabalho como parte do processo de socialização não deve ser 
confundida com aquelas em que as crianças são obrigadas a trabalhar, 
regularmente ou durante jornadas contínuas, para ganhar seu sustento ou o de 
suas famílias, com consequentes prejuízos para seu desenvolvimento educacional e 
social. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2001, p. 13-14). 

Dessa forma, junto ao esforço de conceituar o Trabalho Infantil, observa-se a 

necessidade de estruturar uma classificação das formas de manifestação e ocorrência, 

considerando a sua dimensão histórico-cultural.   

Para efeito deste Diagnóstico, tomamos como referência conceitual a Convenção nº 

182 da OIT que propõe a distinção entre o Trabalho Infantil Doméstico e o Trabalho Infantil 

nas Ruas, bem como o Manual de Atuação do Ministério Publico na Prevenção e Erradicação 

do Trabalho Infantil (BRASIL, 2013), que, conforme descrevemos abaixo, propõe algumas 

subcategorias dessas modalidades de violação de direitos: 

a) Trabalho infantil no âmbito familiar - Abrange situações em que a criança ou o 

adolescente, com idade inferior a 16 anos, trabalha diretamente com os pais ou parentes, e 

em função ou a favor deles, seja na própria residência, seja em outro local (p. ex: na 
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agricultura e/ou pecuária; no artesanato; em casa de farinha comunitária; em oficina; como 

ambulante). Não há a figura do terceiro que explora ou se beneficia do trabalho. Os pais ou 

o responsável legal é que submetem a criança e o adolescente à execução da atividade 

laboral, ou permitem tal situação.  

b) Trabalho infantil doméstico - Nesta modalidade, a criança ou o adolescente trabalha 

para terceiros, em suas residências, em serviços de natureza tipicamente doméstica (na 

limpeza e arrumação da casa; na cozinha; como babá). De difícil observação e fiscalização, 

pois oculta-se na privacidade do lar, nos costumes domiciliares, inviolabilidade da residência 

pelo Estado. Nem sempre tal trabalho é remunerado, pois o serviço doméstico e visto como 

compensação ou retribuição, em troca da acolhida (teto; comida; entrega de produtos de 

higiene; permissão para estudar), com a prestação de serviços em prol da família, no âmbito 

da própria residência. a Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 

qualificou o trabalho doméstico como uma das  piores forma de Trabalho Infantil. 

c) Trabalho infantil em benefício de terceiro - Toda vez que a criança ou o adolescente 

realizar atividade laboral em que, direta ou indiretamente, beneficie economicamente 

terceiro, configura situação de exploração. São muitas as possibilidades de ocorrência destes 

casos: nas cerâmicas; nas pedreiras; na tecelagem; nas salinas; nas carvoarias; na 

agropecuária; na mineração; no artesanato; no comércio ambulante (venda de flores, de 

artigos de praia, de bebidas, de sorvete, de doces e salgados etc). Pode ocorrer, inclusive, 

que a criança ou o adolescente labore em companhia dos pais, porém em favor de outrem, 

que é o beneficiário do trabalho de todos, podendo-se identificar, também, situação em que 

haja participação de intermediários na exploração do trabalho da família. 

d) Trabalho Infantil “por conta própria” - a criança ou o adolescente exerce atividade 

laboral sem vinculação à família ou a terceiros. Nesta forma de trabalho infantil, está  

presente muitas das vezes, o abandono ou o afastamento do lar, em que o sustento passa a 

se dar por conta própria. Disso, são exemplos os denominados “flanelinhas”, “pastoradores 

de carros”, “limpadores de vidros” dos carros (nos sinais de trânsito), “catadores de papel, 

latas e lixo”; “engraxates”. Condição social esta extremamente frágil; há necessidade de 

institucionalização e/ou engajamento em programas sociais. 

e) Trabalho infantil em atividades ilícitas - Nesta área, têm-se as situações de maior 

dano e prejudicialidade para a criança e o adolescente. São atividades em que são eles 
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utilizados para a prática de ilícitos graves, como o tráfico de drogas, a pornografia e a 

exploração sexual comercial.  

e.1)Tráfico de drogas - utilização, demanda e oferta de criança ou adolescentes para 

atividades ilícitas, particularmente produção e tráfico de drogas, onde o aliciador se vale da 

condição da proteção jurídica da infância, como método de se eximir da responsabilidade 

penal. 

e.2)Pornografia – ligado à exploração da criança e adolescente, em especial sua imagem, 

através de pagamentos em dinheiro ou bens materiais, feito por terceiros, para produção de 

conteúdo pornográfico para consumo de terceiros. 

e.3)Exploração sexual comercial - utilização, recrutamento ou oferta de crianças para meios 

de exploração sexual com fins comerciais. A Criança ou adolescente figura como mercadoria, 

objeto sexual, para obter dinheiro para si ou terceiro. 

f) Trabalho infantil artístico - Ocorre principalmente em programas de televisão e na 

publicidade. É regra o incentivo e interesse dos pais ou responsável legal na realização do 

trabalho da criança e do adolescente, seja pela projeção social que representa, seja pelas 

possibilidades econômicas que propicia. Por isso não tem sido rara a participação ou 

omissão dos pais em situações de trabalho artístico que caracterizam abuso e desrespeito. 

Contudo, existe previsão legal para realização do mesmo, que se atendidas, afastam a 

ilicitude da ação. 

O acima referido Manual de Atuação do Ministério Público abre ainda a 

possibilidade da existência do Trabalho de Infantil Desportivo uma vez que há um 

descompasso entre a legislação brasileira e os regulamentos da Federação 

Internacional de Futebol – FIFA. A lei federal 9615/1998 conhecida por “Lei Pelé”, 

estabelece que o contrato formal entre o atleta em formação ao desporto de alto 

rendimento e à entidade de prática desportiva formadora, somente pode ser 

celebrado a partir dos 14 anos, na condição de bolsista aprendiz, conforme preconiza 

a constituição Federal.  

Entretanto, a Federação Internacional de Futebol – FIFA aceita em seus 

regulamentos a profissionalização de adolescentes a partir dos 12 anos, com 

contrato de trabalho ou equivalentes, no qual o atleta cede seus direitos desportivos 

ao clube ou a empresário que indiretamente tem ligação com o clube. Nesse caso, os 
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empresários do esporte estariam optando pelos regulamentos da FIFA, mais 

próximos aos seus interesses, em detrimento da legislação brasileira. 

Há ainda o Trabalho Infantil6 Religioso, o qual, recentemente a Justiça do 

Trabalho de Cuiabá, Mato Grosso, emitiu sentença condenando uma comunidade 

religiosa e uma livraria a ela associada a pagarem multas por utilizarem mão de obra 

de crianças, adolescentes e mesmo de adultos (em geral pais das crianças) sob a 

forma de trabalho voluntário.  

Uma vez delimitado o marco legal e conceitual buscamos seguir os seguintes 

objetivos traçados pelo CMDCA-BH: 

Objetivo Geral :  

Conhecer a realidade das crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil 

nas ruas e doméstico.  

Objetivos específicos: 

a) Conhecer a realidade da criança e do adolescente em situação de trabalho 

infantojuvenil nas ruas e doméstico, apontando a magnitude do fenômeno, origem dos 

infantes, número de crianças e adolescentes envolvidas em atividades laborais, bem como a 

natureza dessas atividades. 

b) Levantar dados e informações sobre a incidência do trabalho infantojuvenil, 

especialmente aos relacionados ao aumento ou redução do fenômeno, em série histórica, 

identificando os impactos das ações da rede (governamental e não governamental), no 

combate ao trabalho infantojuvenil. 

c) Conhecer o perfil das crianças, adolescentes e famílias, apontando a caracterização 

desse público, as condições de saúde, trabalho, renda e profissionalização, educação, acesso 

ao lazer, cultura, atividades físicas e esportivas. 

d) Levantar e cruzar os casos e os motivos da reincidência da exploração da mão de 

obra infantojuvenil em casos das crianças, adolescentes e suas famílias inseridas em serviços 

e programas governamentais e não governamentais de combate ao fenômeno.  

                                                 
6
 4º VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ – MT/ PROCESSO N.º 0000731-32.2014.5.23.0004 
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e) Construir o mapa do Trabalho Infantil no município, indicando os locais de maior 

incidência e os tipos de atividades predominantes. 

f) Identificar a rede de atendimento (governamental e não governamental), dirigida 

às crianças, adolescentes e suas famílias, demonstrando as lacunas institucionais, 

operacionais e de abrangência dos serviços ofertados. 

Assim, a fim de cumprir tais objetivos, iniciamos nossa pesquisa sobre  o Trabalho 

Infantil em Belo Horizonte identificando as características gerais da população na faixa de 

idade de referência. Utilizamos para isso o Censo 2010 bem como a estimativa populacional 

produzida para os períodos intercensitários disponibilizados pelo Data-SUS.  

Do IBGE utilizamos ainda da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar de 2001 a 

2014. A PNAD vem sendo realizada anualmente7 desde 1971 e, muito embora o seu 

instrumento de coleta tenha sofrido algumas alterações, a grande maioria das questões 

permanece inalterada, garantindo a comparabilidade dos resultados através da série 

histórica, uma vez que vem trazendo  desde 2001 dados importantes sobre Trabalho Infantil. 

Foram consultados dados da chamada Prova Brasil, Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar, que é uma avaliação censitária envolvendo os alunos da  5ºano e 9ºano 

do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipal, estadual e federal, com o 

objetivo de avaliar a qualidade do ensino. Para completar as respectivas faixas escolares e 

etárias, incluímos informações extraídas dos microdados do ENEM 2013, disponibilizados 

pelo INEP.  

Como o Trabalho Infantil está muito associado à repetência e à evasão escolar, 

elaboramos pesquisa de campo, de caráter amostral, na população que frequenta a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 Objetivando arremeter ainda mais luzes sobre as relações entre o Trabalho Infantil e 

a educação, buscamos informações na Prova Brasil, especificamente nas respostas dos 

diretores das escolas públicas e privadas aos questionários por eles respondidos e 

realizamos pesquisa de campo junto a 9 gestores de escolas públicas estaduais e 9 

municipais. 

                                                 
7
 Segundo o IBGE, a PNAD tem sido realizada anualmente desde 1971, com exceção do ano de 1994 e dos anos 

censitários. 
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Consultamos ainda dados sobre o Trabalho Infantil do Disque 100, do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS), do Centro Integrado de 

Informação de Defesa Social (CINDS ) da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDES/MG) e 

do Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA/BH).  

Paralelamente, desenvolvemos pesquisa de campo nos arquivos dos 9 Conselhos 

Tutelares (CT) e no plantão, bem como entrevistamos os presidentes ou seus 

representantes, visando conhecer a realidade dos CT’s, do trabalho dos conselheiros e suas 

representações sobre o fenômeno abordado. O questionário, semiestruturado, abordou 

ainda questões relativas ao funcionamento da rede de proteção e de direitos. 

Foram ainda verificados dados provenientes da Secretaria Municipal Adjunta de 

Serviço Social (SMASS), especificamente Núcleo de Gestão do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI). Sobre as ações da referida Secretaria, buscamos informações no 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), através do Censo Suas 2014 e do Cadastro 

Único (CADÚnico). A fim de obter uma melhor visão sobre os programas e serviços 

desenvolvidos pela SMASS, realizamos pesquisa de campo nos 34 Centros de Referência em 

Assistência Social (Cras) e nos 9 Centros de Referência Especializada em Assistência Social 

(Creas), onde buscamos conhecer a dinâmica do trabalho de assistência nos casos de 

Trabalho Infantil. Visamos ainda uma avaliação da articulação da Rede. 

Caminhando no sentido de avaliarmos a situação do Trabalho Protegido, buscamos 

informações na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e segundo  o Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados  (CAGED), bem como enviamos questionário virtual para as 

16 entidades cadastradas no CMDCA visando conhecer os serviços e a oferta de vagas para 

crianças e adolescentes, além de levantar informações que nos permitissem analisar a 

integração das mesmas na rede de proteção. 

Quanto à Secretaria de Saúde, como informado inicialmente, foram consultados os 

bancos de dados Data SUS e SINAM, bem como buscamos informações junto à referida 

Secretaria, mais precisamente junto ao órgão responsável pela Saúde do Trabalhador, mas 

não obtivemos retorno do mesmo. 

Por fim, apresentamos o relatório da pesquisa de campo que desenvolvemos nas 

ruas de Belo Horizonte, entre os dias 15 a 21/11/2015.  
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2. PERCURSO TEÓRICO-
METODOLÓGICO DA PESQUISA 
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A teoria da complexidade, a partir do pensamento de Edgar Morin, mostrou-se 

pertinente para os propósitos de nosso trabalho, na medida em que se buscava um 

conhecimento “capaz de apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu 

conjunto.” (MORIN, 2005, p. 14), o que implica uma concepção de método que transpõe 

procedimentos formais de pesquisa para uma criação contextualizada nas diferentes áreas 

pesquisadas. O Trabalho Infantil, como outros fenômenos sociais, possui particularidades e 

também aspectos estruturais, e nesse sentido, buscamos diferentes fontes de dados e 

perspectivas. 

A diversidade de fontes e a abrangência de questões sociais, meio das quais 

configura- se o conceito de Trabalho Infantil nos indicou a necessidade interdisciplinar do 

trabalho, que na perspectiva complexa, segundo Rodrigues (2006, p. 19) “incorpora também 

uma perspectiva inter e transdisciplinar, na medida em que propõe não só a conexão de 

conhecimentos diferentes e dispersos, como também o trânsito entre, através e para além 

das disciplinas”. 

Segundo ainda Severino (2010), a questão da interdisciplinaridade se aguça no campo 

das ciências humanas, no qual não adianta fazer a decomposição, análise e recomposição de 

aspectos, pois essa soma não nos levará à totalidade humana: 

 

É preciso, pois, no âmbito dos esforços com vistas ao conhecimento da realidade 
humana, praticar, intencional e sistematicamente, uma dialética entre as partes e o 
todo, o conhecimento das partes fornecendo elementos para a construção de um 
sentido total, enquanto o conhecimento da totalidade elucidará o próprio sentido 
que as partes, autonomamente, poderiam ter. (SEVERINO, 2010, p. 17). 

 

Desta forma, delimitamos nossa pesquisa numa perspectiva de análise quali-

quantitativa, incluindo na análise essa atitude interdisciplinar proposta por Severino (2010, 

p. 19), o que implica ainda uma predisposição à intersubjetividade, a uma proposta de 

construção de sentidos coletivamente. 

Assim, para cada campo ou área investigada nesse diagnóstico, adotou-se 

metodologia específica, devidamente esclarecida em suas respectivas páginas introdutórias. 

Houve, sempre que possível e que se julgou necessário, a coleta de dados secundários e 

primários, bem como o levantamento de informações do tipo qualitativo.   
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3. POPULAÇÃO NA FAIXA DE IDADE 
DE REFERÊNCIA DO TRABALHO 
INFANTIL 
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Para a elaboração do perfil sociodemográfico da população de crianças e de 

adolescentes até 17 anos de idade residentes em Belo Horizonte foram tratados dados 

censitários de 2010 agregados de 05 a 17 anos e desagregados nas seguintes faixas etárias: 

de 05 a 09 anos, de 10 a 13 anos, de 14 a 15 anos e de 16 a 17 anos. Tais dados contemplam 

atributos desta população segundo as variáveis: sexo; cor-raça; deficiências relativas à visão, 

à audição, à capacidade locomotora e mental; renda domiciliar per capita; frequência 

escolar; nível de escolarização, situação do domicílio de residência, dentre outras. Tais 

informações estão representadas para Belo Horizonte como um todo e também pelas nove 

regionais administrativas que compõem o território político-administrativo municipal. 

Ressalta-se que tal empreendimento é fundamental para o desenvolvimento do 

presente diagnóstico, no sentido de trazer informações sobre condições de vida da 

população de referência do fenômeno “Trabalho Infantil”. Estes dados são úteis tanto para 

subsidiar os passos futuros desta pesquisa como as análises finais que serão produzidas a 

partir do conjunto de dados levantados como um todo para a realização deste diagnóstico.  

Para a caracterização supramencionada, utilizou-se microdados relativos ao 

questionário básico, universo, e do questionário da amostra do censo demográfico de 2010. 

Este é o censo mais atual cujos resultados ainda são representativos para as análises sobre a 

população residente no município de Belo Horizonte. Os dados foram tratados 

estatísticamente por meio do software Pacote Estatístico para a Ciências Sociais – SPSS 20.0 

e Microsoft Excel, e trazem representações em números absolutos e relativos.  As 

informações regionalizadas encontram-se coerentes aos novos limites geoGráficos – político 

- administrativos das regiões administrativas do município de Belo Horizonte, segundo a Lei 

10.231/11 publicada em 20 de Julho de 2011 no Diário Oficial do Município – DOM. 

3.1 Caracterização sociodemográfica da população infantojuvenil residente em Belo 
Horizonte segundo as faixas de idade relativas ao Trabalho Infantil 

 

Apresentamos o número absoluto e relativo da população residente, de crianças e de 

adolescentes, com idades entre 05 e 17 anos por faixa etária. Nas tabelas seguintes as 

variáveis são por sexo e por cor-raça8. 

                                                 
8
A respeito das condições de vida da população de crianças, adolescentes e jovens de Belo Horizonte em 

relação ao acesso aos serviços de água encanada e distribuíta pela empresa COPASA, a cobertura de rede de 



57 

 

 

 

Tabela 1 - Número e percentual da população residente de crianças e de adolescentes com 
idade entre 05 e 17 anos por faixa etária – Censo 2010 - Estimativa 2012 – Belo Horizonte. 

 População residente com idade de 05 a 17 anos 

Faixa etária 
Censo 2010 Estimativa 2012 

(N) (%) (N) (%) 

05 a 09 anos 144.868 34,2 146.127 34,3 

10 a 13 anos 137.529 32,5 137.453 32,2 

14 a 15 anos 69.976 16,5 71.121 16,7 

16 a 17 anos 70.792 16,7 71.638 16,8 

Total 

05 a 17 anos 
423.164 100,0 426.339 100,0 

Fonte: IBGE - Censo Demog-ráfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

Notas:Estimativas populacionais TCU/ MS/SGEP/Datasus. 
 

  

                                                                                                                                                         
esgotos, coleta de lixo, e outras características como  a existência de microcomputador, acesso à internet, 
motocicleta, automóvel, telefone fixo e telefone celular no domicílio e condições de vida das famílias do 
município segundo as regionais administrativas, ver: LIVRO 3 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA, DO 
ADOLESCENTE E DO JOVEM DE BELO HORIZONTE (2013). 
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Tabela 2 - Número e percentual da população residente de crianças e de adolescentes com 
idade entre 05 e 17 anos por sexo e faixa etária – Belo Horizonte – 2010. 

População residente de 05 a 17 anos 

Faixa etária 
Sexo 

Total por faixa etária 
Masculino Feminino 

05 a 09 anos 
73.647 71.221 144.868 

50,8% 49,2% 100,0% 

10 a 13 anos 
69.559 67.970 137.529 

50,6% 49,4% 100,0% 

14 a 15 anos 
35.655 34.321 69.976 

51,0% 49,0% 100,0% 

16 a 17 anos 
35.059 35.733 70.792 

49,5% 50,5% 100,0% 

Total 

05 a 17 anos 

213.920 209.245 423.165 

50,6% 49,4% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 3 - População residente com idade de 05 a 17 anos, por faixa etária, segundo cor-raça 
– Belo Horizonte – 2010 

População residente de 05 a 17 anos 

Faixa etária 
Cor-Raça 

Total 
Branca Preta/Parda Amarela/Indígena Outras/ Ignorado 

05 a 09 anos 
62.066 81.205 1.599 0 144.870 

42,8% 56,1% 1,1% 0% 100,0% 

10 a 13 anos 
54.154 81.587 1.718 69 137.528 

39,4% 59,3% 1,2% 0,1% 100,0% 

14 a 15 anos 
26.895 41.920 1.162 0 69.977 

38,4% 59,9% 1,7% 0% 100,0% 

16 a 17 anos 
28.480 41.065 1.246 0 70.791 

40,2% 58,0% 1,8% 0% 100,0% 

Total 

05 a 17 anos 

171.595 245.777 5.725 69 423.166 

40,6% 58,1% 1,4% 0% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 4 - População residente com idade de 05 a 17 anos, por faixa etária, segundo sexo e 
cor-raça – Belo Horizonte – 2010 

Masculino Feminino 

Faixa 
etária 

Cor-Raça 

Total 
Faixa 
etária 

Cor-Raça 

Total 
Branca 

Preta/ 

Parda 

Amarela/ 
Indígena 

Outras/ 
Ignorado 

Branca 
Preta/ 
Parda 

Amarela/ 

Indígena 

Outras/ 
Ignorado 

05 a 09 
anos 

31.364 41.555 729 0 73.648 05 a 
09 

anos 

30.702 39.650 870 0 71.222 

42,6% 56,4% 1,0% 0% 100,0% 43,1% 55,7% 1,2% 0% 100,0% 

10 a 13 
anos 

27.456 41.395 684 23 69.558 10 a 
13 

anos 

26.698 40.192 1.034 46 67.970 

39,5% 59,5% 1,0% 0% 100,0% 39,3% 59,1% 1,5% 0,1% 100,0% 

14 a 15 
anos 

13.575 21.644 436 0 35.655 14 a 
15 

anos 

13.320 20.276 726 0 34.322 

38,1% 60,7% 1,2% 0% 100,0% 38,8% 59,1% 2,1% 0% 100,0% 

16 a 17 
anos 

13.848 20.663 547 0 35.058 16 a 
17 

anos 

14.632 20.402 699 0 35.733 

39,5% 58,9% 1,6% 0% 100,0% 40,9% 57,1% 2,0% 0% 100,0% 

Total 

05 a 17 
anos 

86.243 125.257 2.396 23 213.919 Total 

05 a 
17 

anos 

85.352 120.520 3.329 46 209.247 

40,3% 58,6% 1,1% 0,0% 100,0% 40,8% 57,6% 1,6% 0,01% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Na tabela seguinte, o número absoluto e relativo da população residente de crianças 

e de adolescentes com idade entre 05 e 17 anos por faixa etária segundo as regionais 

administrativas.  
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Tabela 5 - Número e percentual da população residente de crianças e de adolescentes com 
idade entre 05 e 17 anos segundo faixa etária por Regionais Administrativas – Belo Horizonte 

– 2010. 
População residente com idade de 05 a 17 anos por 

faixa etária 

Regional 

Administrativa 
05 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 

 

16 a 17 anos 

 

Total  por 
Regional 

Barreiro 
20.070 19.366 9.356 9.179 57.971 

34,6% 33,4% 16,1% 15,8% 100,0% 

Centro-Sul 
12.579 11.916 6.154 7.462 38.111 

33,0% 31,3% 16,1% 19,6% 100,0% 

Leste 
13.492 13.317 6.772 7.004 40.585 

33,2% 32,8% 16,7% 17,3% 100,0% 

Nordeste 
18.452 17.259 8.688 8.895 53.294 

34,6% 32,4% 16,3% 16,7% 100,0% 

Noroeste 
14.529 13.753 7.341 7.689 43.312 

33,5% 31,8% 16,9% 17,8% 100,0% 

Norte 

15.218 14.416 7.442 7.139 44.215 

34,4% 32,6% 16,8% 16,1% 100,0% 

Oeste 

18.518 16.866 8.954 8.664 53.002 

34,9% 31,8% 16,9% 16,3% 100,0% 

Pampulha 
13.443 12.945 5.903 6.753 39.044 

34,4% 33,2% 15,1% 17,3% 100,0% 

Venda-Nova 
18.567 17.690 9.365 8.005 53.627 

34,6% 33,0% 17,5% 14,9% 100,0% 

Total 
144.868 137.528 69.975 70.790 423.161 

34,2% 32,5% 16,5% 16,7% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Na sequência, a distribuição por regionais da população infantojuvenil por cor-raça. 

 

Tabela 6 - População residente com idade de 05 a 17 anos, segundo cor-raça, por regional 
administrativa – Belo Horizonte – 2010 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Regional 
Administrativa 

Cor-Raça 

Total 
Branca 

Preta/ 

Parda 

Amarela/ 
Indígena 

Outras/ 
Ignorado 

Barreiro 
21.143 35.754 1.026 47 57.970 

36,5% 61,7% 1,8% 0,1% 100,0% 

Centro-Sul 
22.534 14.846 710 22 38.112 

59,1% 39,0% 1,9% 0,1% 100,0% 

Leste 
16.014 24.229 343 0 40.586 

39,5% 59,7% 0,8% 0% 100,0% 

Nordeste 
18.768 33.687 840 0 53.295 

35,2% 63,2% 1,6% 0% 100,0% 

Noroeste 
18.429 24.529 354 0 43.312 

42,5% 56,6% 0,8% 0% 100,0% 

Norte 
14.373 29.101 742 0 44.216 

32,5% 65,8% 1,7% 0% 100,0% 

Oeste 
23.408 28.850 746 0 53.004 

44,2% 54,4% 1,4% 0% 100,0% 

Pampulha 
18.527 20.224 293 0 39.044 

47,5% 51,8% 0,8% 0% 100,0% 

Venda-Nova 
18.398 34.560 669 0 53.627 

34,3% 64,4% 1,2% 0% 100,0% 

Total 
171.594 245.780 5.723 69 423.166 

40,6% 58,1% 1,4% 0% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
ElaboraçãoEDUCCAPPE, 2015. 

 

As tabelas a seguir, apresentam por meio de número absoluto e relativo, a presença 

ou ausência de defiências físicas relativas à visão, audição, locomoção, como também 

mental. Tais deficiências são relativas à população residente em Belo Horizonte com idades 

entre 05 e 17 anos por faixa etária. 
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Tabela 7- População residente com idade de 05 a 17 anos, segundo a dificuldade 
permanente de enxergar por faixa etária – Belo Horizonte – 2010 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Faixa etária 

Dificuldade permanente de enxergar: 

Total Sim, não 
consegue de 
modo algum 

Sim, grande 
dificuldade 

Sim, alguma 
dificuldade 

Não, nenhuma 
dificuldade 

Ignorado 

05 a 09 anos 
307 923 5.605 138.033 0 144.868 

0,2% 0,6% 3,9% 95,3% 0% 100,0% 

10 a 13 anos 
207 1.279 9.843 126.153 47 137.529 

0,2% 0,9% 7,2% 91,7% 0% 100,0% 

14 a 15 anos 
173 600 5.207 63.995 0 69.975 

0,2% 0,9% 7,4% 91,5% 0% 100,0% 

16 a 17 anos 
156 953 5.724 63.958 0 70.791 

0,2% 1,3% 8,1% 90,3% 0% 100,0% 

Total 

05 a 17 anos 

843 3.755 26.379 392.139 47 423.163 

0,2% 0,9% 6,2% 92,7% 0% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 8 - População residente com idade de 05 a 17 anos, segundo a dificuldade 
permanente de ouvir por faixa etária – Belo Horizonte – 2010 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Faixa etária 

Dificuldade permanente de ouvir: 

Total Sim, não 
consegue de 
modo algum 

Sim, grande 
dificuldade 

Sim, alguma 
dificuldade 

Não, nenhuma 
dificuldade 

Ignorado 

05 a 09 anos 

209 229 1.240 143.190 0 144.868 

0,1% 0,2% 0,9% 98,8% 0% 100,0% 

10 a 13 anos 

169 223 1.492 135.598 47 137.529 

0,1% 0,2% 1,1% 98,6% 0% 100,0% 

14 a 15 anos 

69 122 691 69.093 0 69.975 

0,1% 0,2% 1,0% 98,7% 0% 100,0% 

16 a 17 anos 

174 88 784 69.746 0 70.792 

0,2% 0,1% 1,1% 98,5% 0% 100,0% 

Total 

05 a 17 anos 

621 662 4.207 417.627 47 423.164 

0,1% 0,2% 1,0% 98,7% 0% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 9 - População residente com idade de 05 a 17 anos, segundo a dificuldade 
permanente de caminhar ou de subir degraus por faixa etária – Belo Horizonte – 2010 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Faixa etária 

Dificuldade permanente de caminhar ou de subir degraus 

Total Sim, não 
consegue de 
modo algum 

Sim, grande 
dificuldade 

Sim, alguma 
dificuldade 

Não, nenhuma 
dificuldade 

Ignorado 

05 a 09 anos 

265 240 641 143.722 0 144.868 

0,2% 0,2% 0,4% 99,2% 0% 100,0% 

10 a 13 anos 

243 158 419 136.662 47 137.529 

0,2% 0,1% 0,3% 99,4% 0% 100,0% 

14 a 15 anos 

150 134 284 69.408 0 69.976 

0,2% 0,2% 0,4% 99,2% 0% 100,0% 

16 a 17 anos 

106 170 300 70.216 0 70.792 

0,1% 0,2% 0,4% 99,2% 0% 100,0% 

Total 05 a 17 anos 

764 702 1.644 420.008 47 423.165 

0,2% 0,2% 0,4% 99,3% 0% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 10 - População residente com idade de 05 a 17 anos, segundo a deficiência mental e 
intelectual permanente por faixa etária – Belo Horizonte – 2010 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Faixa etária 
Deficiência mental/intelectual permanente: 

Total 
Sim Não Ignorado 

05 a 09 anos 
1.309 143.559 0 144.868 

0,9% 99,1% 0% 100,0% 

10 a 13 anos 
1.189 136.293 47 137.529 

0,9% 99,1% 0% 100,0% 

14 a 15 anos 
793 69.182 0 69.975 

1,1% 98,9% 0% 100,0% 

16 a 17 anos 
759 70.032 0 70.791 

1,1% 98,9% 0% 100,0% 

Total 05 a 17 anos 
4.050 419.066 47 423.163 

1,0% 99,0% 0% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
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Em relação às condições socioeconômicas da população residente na faixa de 05 a 17 

anos, apresentamos a seguir informações relativas à escolarização e rendimento domiciliar a 

partir dos seguintes temas levantados no Censo 2010: se frequenta escola ou creche; o curso 

mais elevado que frequentou; rendimento domiciliar per capita; pessoa responsável pelo 

domicílio; a espécie de unidade visitada (domicílio). 

 

Tabela 11 - População residente com idade de 05 a 17 anos, por faixa etária, se frequenta 
escola – Belo Horizonte – 2010 

Se frequenta escola 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Total Faixa etária 

05 a 09 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Sim, pública 
97.251 103.790 52.143 46.032 299.216 

67,1% 75,5% 74,5% 65,0% 70,7% 

Sim, particular 
42.968 30.329 13.990 13.981 101.268 

29,7% 22,1% 20,0% 19,7% 23,9% 

Não, já frequentou 
1.935 2.579 3.530 10.345 18.389 

1,3% 1,9% 5,0% 14,6% 4,3% 

Não, nunca frequentou 
2.713 831 312 434 4.290 

1,9% 0,6% 0,4% 0,6% 1,0% 

Total 
144.867 137.529 69.975 70.792 423.163 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 12 - População residente com idade de 05 a 17 anos que não frequentava escola por 
regional administrativa – Belo Horizonte – 2010 

Regional Administrativa 

População de 05 a 17 anos que não frequenta escola ou creche 

Total Faixa etária 

05 a 09 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Barreiro 
1.045 541 728 1.366 3.680 

22,5% 15,9% 19,0% 12,7% 16,2% 

Centro-Sul 
192 392 351 1.482 2.417 

4,1% 11,5% 9,1% 13,7% 10,7% 

Leste 
270 282 306 967 1.825 

5,8% 8,3% 8,0% 9,0% 8,0% 

Nordeste 
558 291 600 1.104 2.553 

12,0% 8,5% 15,6% 10,2% 11,3% 

Noroeste 
681 379 293 1.554 2.907 

14,6% 11,1% 7,6% 14,4% 12,8% 

Norte 
433 306 388 790 1.917 

9,3% 9,0% 10,1% 7,3% 8,5% 

Oeste 
478 482 498 1.426 2.884 

10,3% 14,1% 13,0% 13,2% 12,7% 

Pampulha 
266 215 146 873 1.500 

5,7% 6,3% 3,8% 8,1% 6,6% 

Venda-Nova 
727 522 531 1.217 2.997 

15,6% 15,3% 13,8% 11,3% 13,2% 

Total 
4.650 3.410 3.841 10.779 22.680 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 13 - População residente com idade de 05 a 17 anos, segundo o curso mais elevado 
que frequentou – Belo Horizonte – 2010 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Faixa etária 

Curso mais elevado que frequentou: 

Total 

Creche, pré-
escolar 

(maternal e 
jardim de 
infância), 
classe de 

alfabetização 
(CA) 

Alfabetização 
de jovens e 

adultos 

Ensino 
Fundamental 

(da 1ª a 3ª 
série/ do 1º 
ao 4º ano) 

Ensino’ 
Fundamental 
(4ª série/ 5º 

ano) 

Ensino 
Fundamental 

(da 5ª a 8ª 
série/ 6º ao 

9º ano) 

Supletivo do 
Ensino 

Fundamental 

Regular ou 
supletivo do 

Ensino Médio 
ou Ensino 

Médio 
regular 

Superior de 
graduação 

05 a 09 
anos 

901 0 805 165 65 0 0 0 1.936 

46,5% 0% 41,6% 8,5% 3,4% 0% 0% 0% 100,0% 

10 a 13 
anos 

1 0 476 476 1.042 245 340 0 2.580 

0% 0% 18,4% 18,4% 40,4% 9,5% 13,2% 0% 100,0% 

14 a 15 
anos 

31 45 573 581 1.521 134 645 0 3.530 

0,9% 1,3% 16,2% 16,5% 43,1% 3,8% 18,3% 0% 100,0% 

16 a 17 
anos 

16 18 830 874 3.766 680 4.042 119 10.345 

0,2% 0,2% 8,0% 8,4% 36,4% 6,6% 39,1% 1,2% 100,0% 

Total 

05 a 17 
anos 

949 63 2.684 2.096 6.394 1.059 5.027 119 18.391 

5,2% 0,3% 14,6% 11,4% 34,8% 5,8% 27,3% 0,6% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 14 - População residente com idade de 05 a 17 anos segundo faixas de rendimento 
domiciliar per capita em salários mínimos, por regional administrativa – Belo Horizonte – 

2010 

Regional 
Administrativa 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Total Faixa de rendimento domiciliar per capita por salários mínimos 

Até 0,5 SM 0,5 até 1 SM + 1 a 2 SM. + 2 a 3 SM + 3 a 5 SM. + 5 SM 

Barreiro 
16.329 23.791 13.347 2.125 1.544 648 57.784 

42,5% 16,2% 15,4% 7,6% 5,8% 2,2% 13,7% 

Centro-Sul 
8.204 7.997 3.278 1.930 4.613 12.060 38.082 

26,3% 5,4% 3,8% 6,9% 17,4% 40,7% 9,0% 

Leste 
10.099 14.168 8.719 3.153 2.526 1.710 40.375 

30,2% 9,6% 10,0% 11,3% 9,5% 5,8% 9,6% 

Nordeste 
14.174 20.261 10.305 3.193 2.855 2.484 53.272 

43,1% 13,8% 11,9% 11,4% 10,8% 8,4% 12,6% 

Noroeste 
9.595 13.607 11.202 4.065 2.875 1.852 43.196 

31,3% 9,3% 12,9% 14,6% 10,9% 6,3% 10,2% 

Norte 
13.850 17.256 8.697 2.147 1.527 660 44.137 

36,5% 11,7% 10,0% 7,7% 5,8% 2,2% 10,5% 

Oeste 
11.192 16.496 10.757 4.055 4.938 5.527 52.965 

30,7% 11,2% 12,4% 14,5% 18,6% 18,7% 12,6% 

Pampulha 
6.641 10.617 8.778 4.637 4.033 4.032 38.738 

17,3% 7,2% 10,1% 16,6% 15,2% 13,6% 9,2% 

Venda-Nova 
14.019 22.862 11.735 2.592 1.584 629 53.421 

42,1% 15,5% 13,5% 9,3% 6,0% 2,1% 12,7% 

Total 
104.103 147.055 86.818 27.897 26.495 29.602 421.970 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 15 - População residente com idade de 05 a 17 anos responsável pelo domicílio – 
Belo Horizonte – 2010 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Faixa etária de referência  
Responsável pelo 

domicílio 

05 a 09 anos 
Dado não levantado no 

Censo 

10 a 13 anos 
1.279 

100,0% 

14 a 15 anos 
1.336 

100,0% 

16 a 17 anos 
1.874 

100,0% 

Total 

05 a 17 anos 

4.489 

100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 16 - População residente com idade de 05 a 17 anos, segundo a espécie de unidade 
visitada (domicílio) por faixa etária – Belo Horizonte – 2010 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Faixa etária 

Espécie de unidade visitada: 

Total 
Domicílio 
particular 

permanente 
ocupado 

Domicílio 
particular 

improvisado 
ocupado 

Domicílio 
coletivo 

com 
morador 

05 a 09 anos 
144.630 77 161 144.868 

99,8% 0,1% 0,1% 100,0% 

10 a 13 anos 
137.247 143 139 137.529 

99,8% 0,1% 0,1% 100,0% 

14 a 15 anos 
69.865 35 76 69.976 

99,8% 0,1% 0,1% 100,0% 

16 a 17 anos 
70.417 87 288 70.792 

99,5% 0,1% 0,4% 100,0% 

Total 05 a 17 
anos 

422.159 342 664 423.165 

99,7% 0,1% 0,2% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 17 - População residente com idade de 05 a 17 anos, segundo a condição de 
ocupação do domicílio, por faixa etária – Belo Horizonte – 2010 

População residente com idade de 05 a 17 anos 

Faixa etária 

Condição de ocupação domicílio: 

Total 
Próprio de 

algum 
morador - 

já pago 

Próprio de 
algum 

morador - 
ainda 

pagando 

Alugado 
Cedido por 

empregador 
Cedido de 

outra forma 
Outra 

condição 

5 a 9 anos 
89.593 9.927 31.075 744 12.352 939 144.630 

61,9% 6,9% 21,5% 0,5% 8,5% 0,6% 100,0% 

10 a 13 
anos 

91.721 8.346 24.442 462 11.373 902 137.246 

66,8% 6,1% 17,8% 0,3% 8,3% 0,7% 100,0% 

14 a 15 
anos 

47.989 3.890 11.750 169 5.643 424 69.865 

68,7% 5,6% 16,8% 0,2% 8,1% 0,6% 100,0% 

16 a 17 
anos 

48.003 3.446 12.829 151 5.458 531 70.418 

68,2% 4,9% 18,2% 0,2% 7,8% 0,8% 100,0% 

Total 05 a 
17 anos 

277.306 25.609 80.096 1.526 34.826 2.796 422.159 

65,7% 6,1% 19,0% 0,4% 8,2% 0,7% 100,0% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Por fim, identificamos a partir dos dados censitários de 2010 que as condições de 

vida das crianças e adolescentes, residentes em Belo Horizonte, há permanência de 

condições de existência desfavoráveis à superação do fenômeno “Trabalho Infantil”, como 

exposto nas Tabela 11, e ratificado na Tabela 15, onde crianças e adolescentes declararam-

se perante o IBGE como “pessoa responsável pelo domicílio”.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO 
TRABALHO INFANTIL EM BELO 
HORIZONTE 
 

 

 

O Capítulo 4 consiste em uma caracterização do Trabalho Infantil segundo diferentes 

fontes de dados existentes e disponíveis, tais como: Pnads, censos demoGráficos, Prova Brasil, 

Exame Nacional do Ensino Médio –Enem, Educação de Jovens e Adultos – EJA, Gestores de 

Escolas Públicas, Disque 100, Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN do 

Ministério da Saúde,Centro Integrado de Informações de Defesa Social – CINDS, Sistema Centro 

de Atendimento Integrado ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA/BH), Conselhos 

Tutelares e Secretaria Municipal Adjunta de Assitência Social, dentre outros. 
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4.1 O Trabalho Infantil 
segundo as Pnads 2001 a 2014 e o 
Censo Demográfico 2000 e 2010 
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Nesta seção será apresentada a metodologia para a estimativa do Trabalho Infantil 

em Belo Horizonte, para o período 2001-2014, partindo-se dos dados das PNADs e sua 

classificação segundo as tipologias de Trabalho Infantil definidas pelo CNMP (BRASIL, 2013). 

A seção está dividida em duas partes: na primeira, apresentam-se os materiais e os métodos 

de procedimento empregados para a estimativa e classificação do Trabalho Infantil; na 

segunda, apresentam-se os resultados. 

 

4.1.1 Materiais e métodos 

 

A PNAD vem sendo anualmente9 realizada pelo IBGE e, muito embora o seu 

instrumento de coleta tenha sofrido algumas alterações, a grande maioria das questões 

permanece inalterada, garantindo a comparabilidade de seus resultados, através da série 

histórica.  

A PNAD de 2001 foi suplementada por um conjunto de perguntas que permitem uma 

detalhada caracterização do Trabalho Infantil no país, nos estados e nas regiões 

metropolitanas. Interessante que a partir daquela data, já na PNAD de 2002, os quesitos 

sobre Trabalho Infantil foram definitivamente incorporados no questionário adotado pela 

PNAD, permitindo, não apenas acompanhar sua evolução ao longo do tempo, mas realizar 

uma análise de tendências, tão importante para o formulador de políticas públicas.  

Além disso, é interessante observar que na PNAD encontramos informações sobre as 

características demográficas e socioeconômicas da população, tais como: sexo, idade, 

escolaridade, rendimento, cor, dentre outras, às quais permitem uma boa caracterização, 

tanto do trabalhador, quanto do Trabalho Infantil.  

Como se sabe, a PNAD é uma pesquisa amostral e, segundo o IBGE (2013, p.7), “o 

desenho amostral da pesquisa visou possibilitar a expansão dos seus resultados para o 

Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e nove Regiões Metropolitanas (Belém, 

Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto 

                                                 
9
 Segundo o IBGE, a PNAD tem sido realizada anualmente desde 1971, com exceção do ano de 1994 e dos anos 

censitários. 
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Alegre)”. Em outras palavras, seus dados não seriam desagregáveis10 para níveis geográficos 

menores, nem mesmo para municípios pertencentes às regiões metropolitanas abrangidas 

pela pesquisa, e nem para as regiões metropolitanas que não foram contempladas pela 

amostra.  

Por outro lado, é interessante ressaltar que, além dos Censos Demográficos, as 

PNADs constituem a única fonte oficial de informações de que dispomos para analisarmos 

mais detalhadamente, no período intercensitário, as dinâmicas demográficas do Brasil, das 

Grandes Regiões, das UF’s e das RM’s abrangidas pela amostra.  

Apesar dos Censos Demográficos possuírem a vantagem de terem o município como 

unidade mínima de análise, infelizmente contemplam o Trabalho Infantil realizado apenas 

por crianças entre 10 e 17 anos. Em outras palavras, se consideramos como Trabalho 

Infantil, aquele realizado pelas crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade há, pelas 

informações censitárias, sub-enumeração do número de crianças e adolescentes em 

situação de trabalho, já que  o Censo não coleta informações sobre 'trabalho e emprego' 

realizado pelas crianças entre 5 e 9 anos. Além disso, a periodicidade decenal do Censo 

impede um estudo mais minucioso da tendência do Trabalho Infantil, dada a sua significativa 

oscilação, no curto prazo (de um ano para outro).                                                          

Mediante tais considerações, os dados sobre Trabalho Infantil das PNADs realizadas 

entre 2001 e 2014 subsidiaram as estimativas indiretas11 do número de crianças em situação 

de Trabalho Infantil, em Belo Horizonte, em cada ano da série. Além das PNADs foram 

utilizados, ainda, os Censos Demográficos de 2000 e 2010.  

Para a estimativa do número de crianças em situação de Trabalho Infantil, através 

das PNADs foram utilizadas as seguintes informações:  

a) ‘Trabalhou na semana de referência’ (quesitos V0704; V9001);  

b) ‘Na semana de referência tinha algum trabalho remunerado do qual estava 

temporariamente afastado por motivo de férias, falta voluntária, greve, doença, más 

condições de tempo ou por outra razão’ (quesitos V0705; V9002);  

                                                 
10

 Grifo nosso. 
11

 Grifo nosso.  
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c) ‘Na semana de referência exerceu tarefas de cultivo, pesca ou criação de 

animais destinados à própria alimentação das pessoas moradoras do domicílio’ (quesito 

V9003);  

d) Na semana de referência exerceu tarefas em construção de prédio, cômodo, 

poço ou outras obras de construção destinadas ao próprio uso das pessoas moradoras 

do domicílio’ (quesito V9004). 

 

Por esses quesitos chega-se ao número de crianças em situação de Trabalho Infantil, 

na RMBH, para cada ano da série histórica.  Identificado o número de crianças em situação 

de Trabalho Infantil na RMBH, em cada ano, o desafio era estimar, a partir dos dados 

agregados das PNADs, o número de crianças em situação de Trabalho Infantil em Belo 

Horizonte.  

Nesse sentido, considerando-se a estreita relação entre Trabalho Infantil e a condição 

socioeconômica da família, tão bem explicitada por Schwartzman (2004), o primeiro passo 

foi estimar a ocorrência de Trabalho Infantil, na RMBH, segundo a faixa etária - 5 a 9 anos, 

10 a 13 anos, 14 a 15 anos e 16 a 17 anos - e o nível de renda. Nesse aspecto, considerou-se, 

a exemplo do referido autor, a renda domiciliar – e não familiar - per capita pressupondo-se 

que, no caso dos domicílios compostos, a decisão de submeter uma criança à situação de 

trabalho, relaciona-se antes à situação socioeconômica do domicílio como um todo e não 

das famílias, em particular, admitindo-se, implicitamente, a partir de Camarano et al. (2004), 

que a maioria dos domicílios são espaços de 'compartilhamento de recursos e 

vulnerabilidades'.  

Para esta estimativa considerou-se 7 faixas de rendimento domiciliar per capita, em 

salários mínimos, a saber: 0 a 0,5; mais de 0,5 a 1,00; mais de 1 a 1,50; mais de 1,5 a 2; mais 

de 2 a 3; mais de 3 a 5; e mais de 5.  Os casos para os quais não se dispunha da renda 

domiciliar per capita foram pro rateados seguindo a distribuição relativa do total de casos 

para os quais esta informação era conhecida. 

 Uma vez estimado o Trabalho Infantil segundo a faixa de rendimento, o próximo 

passo consistiu em estimar a própria população da RMBH, segundo as mesmas faixas de 

rendimento domiciliar per capita.  
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O site do Datasus disponibiliza informações anuais da população, por município, sexo 

e idade. Neste site obtivemos a população da RMBH, por município e idade detalhada (idade 

simples de 0 a 19 anos e grupos quinquenais a partir dos 20 anos até o grupo aberto 80 anos 

ou mais).  

Comparando as populações totais, de 5 a 17 anos, em cada idade simples, 

observaram-se diferenças entre os valores absolutos apontados pelas duas fontes de dados. 

No entanto, como as estimativas indiretas se basearam em informações das PNADs, 

percebeu-se a necessidade de corrigir os dados do Datasus para se evitar erros de super ou 

subenumeração do Trabalho Infantil em Belo Horizonte, gerados pelas diferenças absolutas 

entre as populações entre as duas bases de dados. 

Com exceção de 2014, para cada ano da série estimou-se, à partir do Datasus e para 

cada idade simples (5, 6, 7... até 17 anos) a participação relativa da população de cada 

município, na composição da população da RMBH,  na mesma faixa de idade. Admitindo-se 

que as diferenças entre as bases de dados são apenas de níveis, mas não de estrutura, as 

taxas assim obtidas foram aplicadas aos dados agregados das PNADs  e assim estimaram-se 

as populações de Belo Horizonte e demais municípios da RMBH, por idade simples e, 

portanto, por faixa etária, a partir da combinação das informações. Para os anos de 2013 e 

de 2014, dada a indisponibilidade de dados do Datasus, aplicou-se a distribuição relativa de 

2012, o que não deve gerar erros significativos, tendo em vista o reduzido lapso temporal. 

Complementarmente admitiu-se para a estimativa da população de Belo Horizonte 

por faixa de rendimento domiciliar per capita, que sua distribuição por nível socioeconômico 

segue aquela revelada pela PNAD, para a RMBH como um todo. 

Dispondo das informações referentes ao Trabalho infantil na RMBH por faixa etária e 

nível de rendimento domiciliar per capita e da População da RMBH por faixa etária e 

rendimento domiciliar per capita estimaram-se as Taxas Específicas de Trabalho Infantil 

(TETI), para a RMBH, segundo a faixa etária do infante e o nível de renda domiciliar per 

capita, para cada ano da série, através da fórmula: 
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Onde: 

TETI = Taxa específica de Trabalho Infantil  

N = Número de crianças, na faixa etária x a n, em situação de Trabalho Infantil 

P = População do grupo etário x a n, no meio do ano j. 

x = idade inicial do grupo etário 

n = amplitude do intervalo etário 

y = categoria de rendimento domiciliar per capita 

j = ano 

 

Essas taxas  referem-se ao risco de trabalhar, ao qual esteve exposta uma criança de 

determinada faixa etária e de determinada condição socioeconômica, residente na RMBH, 

em cada ano da série histórica.   

Mediante as Taxas Específicas de Trabalho Infantil estimadas para a RMBH, para cada 

ano da série histórica, e da população residente em Belo Horizonte, por faixa etária e 

rendimento domiciliar per capita, estimou-se o número de crianças em situação de Trabalho 

Infantil, em Belo Horizonte, para cada ano da série, segundo a fórmula: 

 

BHjyxnRMBHjyxnBHjyx
e

n PTETIN ,,,,,,,,,     (2) 

Onde: 

TETI = Taxa específica de Trabalho Infantil  

Ne = Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil 

P = População entre as idades x a x+n-1 residente em Belo Horizonte, no meio do ano 

j.  

x = idade inicial do grupo etário 
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n = amplitude do intervalo etário 

y = categoria de rendimento domiciliar per capita 

j = ano de realização da Pesquisa 

 

Implicitamente, para esta estimativa, pressupôs-se que os riscos de uma criança em 

determinada faixa etária e de determinada condição socioeconômica, residente em Belo 

Horizonte, vir a trabalhar, a cada ano, eram exatamente iguais aos riscos aos quais estiveram 

expostas as crianças residentes na RMBH, na mesma faixa etária e condição socioeconômica, 

no mesmo ano.  

Uma vez estimado o Trabalho Infantil em Belo Horizonte, para cada ano da série, 

procedeu-se a sua classificação, partindo-se do pressuposto de que a estrutura tipológica 

relativa do Trabalho Infantil da capital mineira é idêntica à do Trabalho Infantil da RMBH. 

Portanto, para sua determinação, estimou-se, em primeiro lugar, a estrutura relativa do 

Trabalho Infantil da RMBH, tomando-se como referência as categorias de Trabalho Infantil 

definidas no Manual de Atuação do Ministério Público na Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil (BRASIL, 2013).  

g) Trabalho infantil no âmbito familiar - Abrange situações em que a criança ou 

o adolescente, com idade inferior a 17 anos, trabalha diretamente com os pais ou parentes, 

e em função ou a favor deles, seja na própria residência, seja em outro local (p. ex: na 

agricultura e/ou pecuária; no artesanato; em casa de farinha comunitária; em oficina; como 

ambulante). Não há a figura do terceiro que explora ou se beneficia do trabalho. Os pais ou 

o responsável legal é que submetem a criança e o adolescente à execução da atividade 

laboral, ou permitem tal situação.  

h) Trabalho infantil doméstico - Nesta modalidade, a criança ou o adolescente 

trabalha para terceiros, em suas residências, em serviços de natureza tipicamente doméstica 

(na limpeza e arrumação da casa; na cozinha; como babá). De difícil observação e 

fiscalização, pois oculta-se na privacidade do lar, nos costumes domiciliares, inviolabilidade 

da residência pelo Estado. Nem sempre tal trabalho é remunerado, pois o serviço doméstico 

é visto como compensação ou retribuição, em troca da acolhida (teto; comida; entrega de 

produtos de higiene; permissão para estudar), com a prestação de serviços em prol da 
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família, no âmbito da própria residência. a Convenção nº 182 da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT, qualificou o trabalho doméstico como uma das  piores forma de Trabalho 

Infantil. 

i) Trabalho infantil em benefício de terceiro - Toda vez que a criança ou o 

adolescente realizar atividade laboral em que, direta ou indiretamente, beneficie 

economicamente terceiro, configura situação de exploração. São muitas as possibilidades de 

ocorrência destes casos: nas cerâmicas; nas pedreiras; na tecelagem; nas salinas; nas 

carvoarias; na agropecuária; na mineração; no artesanato; no comércio ambulante (venda 

de flores, de artigos de praia, de bebidas, de sorvete,de doces e salgados etc). Pode ocorrer, 

inclusive, que a criança ou o adolescente labore em companhia dos pais, porém em favor de 

outrem, que é o beneficiário do trabalho de todos, podendo-se identificar, também, situação 

em que haja participação de intermediários na exploração do trabalho da família. 

j) Trabalho Infantil “por conta própria” - a criança ou o adolescente exerce 

atividade laboral sem vinculação à família ou a terceiros. Presente muita das vezes, o 

abandono ou de afastamento do lar, em que o sustento passa a se dar por conta própria. 

Disso, são exemplos os denominados “flanelinhas”, “pastoradores de carros”, “limpadores 

de vidros” dos carros (nos sinais de trânsito), “catadores de papel, latas e lixo”; “engraxates”. 

Condição social extremamente frágil, necessidade de institucionalização e/ou engajamento 

em programas sociais. 

k) Trabalho infantil em atividades ilícitas - Nesta área, têm-se as situações de 

maior dano e prejudicialidade para a criança e o adolescente. São atividades em que são eles 

utilizados para a prática de ilícitos graves, como o tráfico de drogas, a pornografia e a 

exploração sexual comercial.  

e.1)Tráfico de drogas - utilização, demanda e oferta de criança ou adolescentes para 

atividades ilícitas, particularmente produção e tráfico de drogas, onde o aliciador vale-se da 

condição da proteção jurídica da infância, como método de se eximir da responsabilidade 

penal. 

e.2)Pornografia – ligado à exploração da criança e adolescente, em especial sua 

imagem, através de pagamentos em dinheiro ou bens materiais, feito por terceiros, para 

produção de conteúdo pornoGráfico para consumo de terceiro. 
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e.3)Exploração sexual comercial - utilização, recrutamento ou oferta de crianças para 

meios de exploração sexual com fins comerciais. A Criança ou adolescente figura como 

mercadoria, objeto sexual, para obter dinheiro para si ou terceiro. 

l) Trabalho infantil artístico - Ocorre principalmente em programas de televisão 

e na publicidade. É regra o incentivo e interesse dos pais ou responsável legal na realização 

do trabalho da criança e do adolescente, seja pela projeção social que representa, seja pelas 

possibilidades econômicas que propicia. Por isso não tem sido rara a participação ou 

omissão dos pais em situações de trabalho artístico que caracterizam abuso e desrespeito. 

Contudo, existe previsão legal para realização do mesmo, que se atendidas afastam a 

ilicitude da ação. 

Operacionalmente, a classificação do Trabalho Infantil em Belo Horizonte se deu a 

partir da classificação do Trabalho Infantil da RMBH, em cada ano da série, segundo as 

categorias descritas, de acordo com os critérios disponibilizados no Quadro a seguir. Para 

tanto  considerou-se as informações referentes à 'Posição na ocupação' no trabalho que 

realizava na semana de referência, tanto em empreendimentos do ramo agrícola quanto 

não-agrícola.   
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Quadro 1 - Critérios para a categorização do Trabalho Infantil 
Categoria de Trabalho 

Infantil 
Componentes 

Âmbito familiar 

1. Trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar 

2. Trabalhador na produção para o próprio consumo 

3. Trabalhador na construção para o próprio uso 

Doméstico 1. Trabalhador doméstico 

1. Em benefício de 

terceiros 

2. Empregado 

3. Outro trabalhador não remunerado 

4. Empregado permanente nos serviços auxiliares 

5. Empregado permanente na agricultura, silvicultura, ou criação de  

bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos ou suínos 

6. Empregado permanente em outra atividade 

7. Empregado temporário 

Por conta própria 

1. Conta própria 

2. Conta-própria nos serviços auxiliares 

3. Conta-própria na agricultura, silvicultura ou criação de bovinos, bubalinos, 

caprinos, ovinos ou suínos 

4. Conta-própria em outra atividade 

Artístico 

Ocupações do grupo ocupacional 262 

1. 2621 – Produtores de espetáculos 

2. 2622 – Coreógrafos e bailarinos 

3. 2623 – Compositores, músicos e cantores 

Outro 

1. Empregador 

2. Empregador nos serviços auxiliares 

3. Empregador na agricultura, silvicultura ou criação de bovinos, bubalinos, 

caprinos, ovinos ou suínos 

4. Empregador em outras atividades 
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As PNADs não trazem informações que permitam estimar o número de trabalhadores 

infantis em atividades ilícitas; apenas as informações primárias qualitativas permitirão uma 

melhor compreensão desta modalidade de trabalho. Operacionalmente, as crianças 

envolvidas em atividades desta natureza estão incluídas no número daquelas que exercem 

algum trabalho em benefício de terceiros. Já o número de crianças no trabalho artístico é 

passível de ser estimado, através da exclusão do total de trabalhadores em benefício de 

terceiros ou por conta própria daqueles que declararem as seguintes ocupações: produtores 

de espetáculos; coreógrafos e bailarinos; compositores, músicos e cantores; todas 

pertencentes ao grupo ocupacional ‘Profissionais de Espetáculos e das Artes’. Estas seriam 

as únicas alternativas, dentre as ocupações constantes na Classificação Brasileira de 

Ocupações, que permitem identificar o trabalho artístico, tal qual definido anteriormente.  

Para caracterizarmos o Trabalho Infantil em Belo Horizonte foram utilizados, 

principalmente, o Censo DemoGráfico de 2010 e a PNAD 2001/ 2014. O primeiro por 

fornecer informações diretas para o município; a segunda por fornecer informações, apesar 

de indiretas, mais recentes, já que este diagnóstico deve balizar a tomada de decisões do 

formulador de políticas públicas voltadas para a erradicação do Trabalho Infantil no 

município. Também neste caso, partiu-se do pressuposto de que as características do 

trabalhador e do Trabalho Infantil em Belo Horizonte são similares às características do 

trabalhador e do Trabalho Infantil, na RMBH. Como se trata de uma estimativa indireta, 

estamos cientes da sujeição a erros, porém, acreditamos que sejam de baixa magnitude. 
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4.1.2 Apresentação dos resultados  a partir das Pnads 2001 - 2014 

 

Estimou-se através das PNADs, por técnica direta, o número de crianças entre 5 e 17 

anos de idade, residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em situação de 

Trabalho Infantil, para cada ano do período 2001-2014, excetuando-se 2010, ano de 

realização do último Censo DemoGráfico brasileiro. Os resultados desta estimativa estão 

dispostos na Tabela 18, na qual consta, ainda, a população de 5 a 17 anos, residente na 

RMBH, e o percentual de crianças em situação de Trabalho Infantil, para cada ano da série.    

Em 2001 havia, em toda a RMBH, em torno de 84.029 crianças em situação de 

Trabalho Infantil, significa dizer que, naquele ano, aproximadamente 8% da população entre 

5 e 17 anos de idade, residente na RMBH,  estava sujeita à atividade laboral. Como se pode 

observar, na tabela seguinte, na RMBH o número absoluto de crianças em situação de 

Trabalho Infantil variou significativamente, entre 2001 e 2014 e, no período considerado, 

sua maior incidência foi em 2007, quando aproximadamente 9,2% das crianças da RMBH 

estavam sujeitas ao trabalho.  
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Tabela 18 - RMBH - Crianças em situação de Trabalho Infantil (2001 a 2014) 

Ano 
Crianças de 5 a 17 anos 

em situação de Trabalho 
Infantil RMBH 

População da 
RMBH entre 5 e 

17 anos 
(%) 

2001 84.029 1.053.728 7,97 

2002 74.411 1.028.724 7,23 

2003 78.463 1.076.669 7,29 

2004 83.455 1.077.271 7,75 

2005 74.889 1.062.882 7,05 

2006 99.052 1.079.678 9,17 

2007 99.818 1.084.963 9,20 

2008 91.996 1.057.135 8,70 

2009 75.627 1.021.318 7,40 

2011 71.050 1.014.631 7,00 

2012 73.894 998.347 7,40 

2013 65.746 988.930 6,65 

2014 69.161 970.527 7,13 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (2001-2014). 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

No entanto, observa-se no gráfico em seguida, que apesar das oscilações absolutas e 

relativas, a linha de tendência do Trabalho Infantil, na RMBH, para o período 2001-2014, 

aponta para uma incidência em torno de 7% da população residente com idade 

compreendida entre 5 e 17 anos,  percentual este considerado elevado, tendo em vista sua 

proibição legal, salvo para aqueles com 14 anos ou mais de idade na condição de aprendiz.  
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Gráfico 1 - RMBH - Percentual de Trabalho Infantil (2001-2014) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 – 2014). 

Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Como se informou, nos censos demográficos não há informações sobre Trabalho 

Infantil na faixa etária de 5 a 9 anos. Para 2000 e 2010, o Trabalho Infantil entre crianças e 

adolescentes de 10 a 17 anos, foi da ordem de 62.492 (9,5% da população da mesma faixa 

etária) e de 63.152 (9,8%), respectivamente.  

Na RMBH, assim como em todo o país, o Trabalho Infantil apresenta-se 

extremamente concentrado entre crianças de famílias de baixa renda. Observa-se na Tabela 

19 e no gráfico 2 que, com exceção do ano de 2014, nos demais anos da série, mais de 50% 

das crianças em situação de Trabalho Infantil eram de famílias com rendimento per capita de 

no máximo 1 salário mínimo e que à medida em que a renda domiciliar per capita vai 

aumentando, verifica-se queda significativa em sua ocorrência. Para 2014, o percentual de 

crianças em situação de Trabalho Infantil pertencentes à famílias com renda per capita de 

até 1 salário mínimo foi da ordem de 47,4%.  
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Tabela 19 - Percentual de crianças em situação de Trabalho Infantil segundo a renda 
domiciliar per capita (2001 – 2014) 

Ano 
Faixa de rendimento domiciliar per capita (em salários mínimos) Total 

(absoluto) 0 a 0,5 0,51 a 1,0 1,01 a 1,5 1,51 a 2,0 2,01 a 3,0 3,01 a 5,0 5,01 ou + 

2001 23,6 36,0 21,1 8,3 5,7 2,2 3,1 84.029 

2002 20,7 35,0 17,2 12,3 6,4 4,4 3,9 74.411 

2003 29,6 35,1 18,0 4,5 5,4 4,0 3,4 78.463 

2004 30,4 35,3 19,8 4,7 4,2 0,9 4,7 83.455 

2005 29,3 33,4 15,1 10,1 9,1 0,5 2,5 74.889 

2006 27,4 30,9 20,9 7,7 6,6 2,7 3,9 99.052 

2007 29,0 35,9 15,2 7,6 4,8 3,2 4,4 99.818 

2008 25,2 43,7 14,4 5,9 5,4 2,2 3,1 91.996 

2009 24,4 38,8 20,7 8,0 2,7 0,5 4,8 75.627 

2011 13,8 38,4 22,8 7,8 4,2 2,4 10,8 71.050 

2012 14,8 40,9 18,6 13,2 8,7 0,5 3,3 73.894 

2013 13,8 42,1 17,6 9,4 10,1 1,9 5,0 65.746 

2014 8,7 38,7 34,0 10,6 6,2 1,2 0,6 69.161 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 – 2014). 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Gráfico 2 - RMBH - Distribuição relativa das crianças em situação de Trabalho Infantil, 
segundo a renda domiciliar per capita (2001 – 2014) 

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 – 2014). 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Como se mencionou, a partir das informações diretas referentes ao Trabalho Infantil, 

na RMBH, estimou-se, para cada ano da série, considerando-se a faixa etária e a condição 

socioeconômica, as taxas específicas de Trabalho Infantil que representam o risco ao qual 

uma criança residente na RMBH esteve exposta, em cada ano da série, à situação de 

trabalho. 

Tabela 20 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2001) 
 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,00259 0,06634 0,11828 0,25750 
0,5 até 1 SM 0,00312 0,03530 0,12878 0,31214 

+1 até 1,5 SM 0,00718 0,04889 0,10519 0,44145 
+1,5 até 2 SM 0,00000 0,03702 0,18263 0,25903 
+2 até 3 SM 0,00000 0,03768 0,05089 0,28380 
+3 até 5 SM 0,00000 0,01851 0,03542 0,08181 

+5 SM 0,00000 0,03702 0,00000 0,18697 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001). Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 21 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2002) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,01277 0,03288 0,06706 0,19751 
0,5 até 1 SM 0,00321 0,03396 0,14468 0,32498 

+1 até 1,5 SM 0,00000 0,06956 0,02855 0,29564 
+1,5 até 2 SM 0,01480 0,00000 0,19941 0,35468 
+2 até 3 SM 0,00000 0,01783 0,07399 0,30230 
+3 até 5 SM 0,00000 0,02436 0,00000 0,25748 

+5 SM 0,00000 0,04637 0,12471 0,17351 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2002). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
 

Tabela 22 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2003) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,00900 0,04582 0,13876 0,15996 
0,5 até 1 SM 0,00981 0,04328 0,12956 0,29070 

+1 até 1,5 SM 0,00000 0,03718 0,06969 0,42533 
+1,5 até 2 SM 0,00000 0,00000 0,09935 0,22987 
+2 até 3 SM 0,00000 0,02164 0,28367 0,22589 
+3 até 5 SM 0,00000 0,03205 0,06625 0,21800 

+5 SM 0,00000 0,08467 0,03418 0,05505 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2003). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
 

Tabela 23 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2004) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,01739 0,04529 0,10111 0,27990 
0,5 até 1 SM 0,00322 0,04327 0,14179 0,30601 

+1 até 1,5 SM 0,00809 0,03151 0,16593 0,35534 
+1,5 até 2 SM 0,00000 0,00000 0,04107 0,34711 

+2 até 3 SM 0,02990 0,00000 0,03210 0,17201 
+3 até 5 SM 0,00000 0,00000 0,00000 0,12549 

+5 SM 0,01374 0,01641 0,08340 0,12233 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2004). ElaboraçãoEDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 24 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2005) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,00633 0,06179 0,08451 0,20660 
0,5 até 1 SM 0,00000 0,03525 0,12288 0,27303 

+1 até 1,5 SM 0,00000 0,00000 0,03655 0,36789 
+1,5 até 2 SM 0,00000 0,02769 0,12782 0,36960 
+2 até 3 SM 0,04392 0,06938 0,10131 0,28611 
+3 até 5 SM 0,00000 0,00000 0,00000 0,05183 

+5 SM 0,00000 0,00000 0,00000 0,12636 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2005). Elaboração: Educcappe, 2015. 

 
 

Tabela 25 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2006) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,00648 0,07614 0,13955 0,21868 
0,5 até 1 SM 0,00939 0,05571 0,12094 0,35760 

+1 até 1,5 SM 0,00751 0,10472 0,15873 0,41590 
+1,5 até 2 SM 0,02321 0,01998 0,08696 0,34725 
+2 até 3 SM 0,00000 0,02323 0,14815 0,38650 
+3 até 5 SM 0,00000 0,00000 0,14286 0,17620 

+5 SM 0,00000 0,02629 0,10345 0,20658 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2006). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
 
 

Tabela 26 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2007) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,00243 0,05520 0,17061 0,28027 
0,5 até 1 SM 0,00872 0,03180 0,16471 0,36248 

+1 até 1,5 SM 0,00883 0,04820 0,15931 0,36932 
+1,5 até 2 SM 0,00000 0,01686 0,21633 0,46456 
+2 até 3 SM 0,00000 0,07096 0,09945 0,23094 

+3 até 5 SM 0,00000 0,10273 0,16600 0,11111 
+5 SM 0,00000 0,00000 0,10476 0,34628 

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2007). Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 27 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2008) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,01092 0,04155 0,12230 0,27875 
0,5 até 1 SM 0,00319 0,04478 0,19540 0,42300 

+1 até 1,5 SM 0,00000 0,03694 0,11757 0,41646 
+1,5 até 2 SM 0,00000 0,04882 0,15098 0,37014 
+2 até 3 SM 0,02102 0,00000 0,16760 0,27720 
+3 até 5 SM 0,00000 0,00000 0,05994 0,26791 

+5 SM 0,00000 0,00000 0,03287 0,18837 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2008). Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
 

 
 

Tabela 28 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2009) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,00000 0,03669 0,10172 0,29609 
0,5 até 1 SM 0,00000 0,03527 0,12963 0,32601 

+1 até 1,5 SM 0,00000 0,03910 0,09388 0,39755 
+1,5 até 2 SM 0,00000 0,04938 0,08198 0,38566 
+2 até 3 SM 0,00000 0,02533 0,00000 0,21401 

+3 até 5 SM 0,00000 0,00000 0,00000 0,06359 
+5 SM 0,00000 0,02011 0,16399 0,17671 

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2009). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
 

 
Tabela 29 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2011) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,00000 0,01464 0,05354 0,15542 
0,5 até 1 SM 0,00000 0,01757 0,13277 0,26948 

+1 até 1,5 SM 0,00000 0,01982 0,20557 0,34309 
+1,5 até 2 SM 0,00000 0,03925 0,07475 0,40417 

+2 até 3 SM 0,00000 0,00000 0,04806 0,21957 
+3 até 5 SM 0,00000 0,00000 0,16818 0,12355 

+5 SM 0,00000 0,02282 0,14411 0,24148 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2011). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 30 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2012) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,00455 0,01352 0,02482 0,20667 
0,5 até 1 SM 0,00000 0,02728 0,14768 0,34529 

+1 até 1,5 SM 0,00000 0,01493 0,09499 0,37003 
+1,5 até 2 SM 0,02263 0,02451 0,11270 0,49606 
+2 até 3 SM 0,00000 0,05587 0,10103 0,36368 
+3 até 5 SM 0,00000 0,03492 0,00000 0,00000 

+5 SM 0,00000 0,00000 0,00000 0,22041 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2012). Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
 

 
 

Tabela 31 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2013) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,00000 0,00441 0,03278 0,20186 
0,5 até 1 SM 0,00326 0,01534 0,10744 0,28209 

+1 até 1,5 SM 0,00000 0,01604 0,07353 0,30182 
+1,5 até 2 SM 0,02988 0,02033 0,07356 0,35079 

+2 até 3 SM 0,00000 0,02330 0,03678 0,52888 
+3 até 5 SM 0,00000 0,00000 0,14694 0,06002 

+5 SM 0,00000 0,02122 0,12354 0,18558 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2013). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
 

 
Tabela 32 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil (2014) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária 

5 a 9 anos 10 a 13 anos 14 a 15 anos 16 a 17 anos 

Até 0,5 SM 0,00000 0,00000 0,04808 0,14412 
0,5 até 1 SM 0,00349 0,01820 0,05100 0,32305 

+1 até 1,5 SM 0,00000 0,01582 0,20360 0,41167 

+1,5 até 2 SM 0,00000 0,00000 0,16078 0,29202 
+2 até 3 SM 0,00000 0,02655 0,15688 0,24208 
+3 até 5 SM 0,00000 0,00000 0,00000 0,13455 

+5 SM 0,00000 0,00000 0,00000 0,07207 
 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2014). Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
 

 

Verifica-se no gráfico 3, através das curvas das taxas específicas de Trabalho Infantil, 

para todos os anos entre 2001 e 2014, inclusive, as significativas diferenças entre as 

estruturas (formatos das curvas) e os níveis (distância entre as curvas) de Trabalho Infantil, 

segundo a faixa etária e o nível socioeconômico das famílias.  Em linhas gerais, apesar das 
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expressivas oscilações, podem-se observar a tendência para, ceteris paribus, (i) o aumento 

do risco de Trabalho Infantil com o aumento da idade, considerando-se a mesma faixa de 

rendimento domiciliar per capita; (ii) a redução do risco de Trabalho Infantil com o aumento 

do rendimento domiciliar per capita, para crianças entre 5 a 9  e 10 a 13 anos de idade; (iii) o 

aumento do risco de Trabalho Infantil com o aumento da renda domiciliar per capita até por 

volta de 1 salário mínimo para a faixa etária 14 e 15 anos e de 2 salários mínimos, para a 

faixa etária 15 a 17 anos; a partir das respectivas classes de rendimento, há uma tendência 

para a redução do Trabalho Infantil com o aumento do rendimento domiciliar per capita 

também para estas faixas etárias. 

Gráfico 3 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil por faixas de renda (2001 a 2014) 

 

 



96 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

A comparação entre as curvas de Taxas Específicas de 2001 e 2014, para os grupos 

etários 14 a 15 anos e 16 a 17 anos revelam uma mudança estrutural muito significativa, ao 

longo do tempo.  Observa-se ter havido nesse interregno, uma inversão dos riscos de 

Trabalho Infantil: eles tenderam a se reduzir entre crianças de famílias mais pobres e a 

aumentar, entre crianças de famílias em melhor situação socioeconômica. Sugere-se uma 

investigação posterior dos fatores determinantes de tais inversões. 
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Gráfico 4 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil para as faixas etárias de 10 a 13 
anos, 14 a 15 anos e 16 a 17 anos por faixas de renda (2013) 

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 e 2013). 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Entre 2013 e 2014, os riscos de Trabalho Infantil permaneceram baixos entre as 

crianças de 10 a 13 anos, independentemente do nível de renda das famílias (gráfico 5). 

Note-se, entretanto, que os riscos de uma criança entre 14 e 15 anos, pertencentes à 

famílias com renda per capita entre 1 e 3 salários mínimos, tendeu a aumentar; o mesmo 

ocorrendo entre os jovens de 16 a 17, de famílias com rendas per capita entre 0,5 e 1,5 

salários mínimos. Sugerem-se investigações posteriores para melhor compreensão dos 

fatores determinantes de tais inversões. 
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Gráfico 5 - RMBH - Taxas Específicas de Trabalho Infantil para as faixas etárias de 10 a 13 
anos, 14 a 15 anos e 16 a 17 anos por faixas de renda (2014) 

 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2013 e 2014).  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 Como se mencionou, partindo-se das taxas específicas de Trabalho Infantil para a 

RMBH, estimou-se o Trabalho Infantil para Belo Horizonte, pressupondo-se que os riscos - 

por faixa etária e condição socioeconômica - de uma criança residente na capital vir a 

trabalhar, eram, em cada ano da série, idênticos àqueles aos quais estiveram submetidos às 

crianças residentes em toda a RMBH. Os resultados das estimativas encontram-se nas 

tabelas seguintes.  
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Tabela 33 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 
faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2001) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixaetária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 164 2.876 2.262 4.145 9.447 

0,5 até 1 SM 164 1.692 3.479 9.210 14.545 

+1 até 1,5 SM 164 845 1.218 6.318 8.544 

+1,5 até 2 SM 0 339 1.217 1.807 3.363 

+2 até 3 SM 0 338 348 1.624 2.310 

+3 até 5 SM 0 169 174 542 885 

+5 SM 0 339 0 903 1.242 

Total 491 6.597 8.699 24.547 40.334 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
Tabela 34 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 

faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2002) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
819 1.523 1.392 3.534 7.269 

0,5 até 1 SM 
164 1.354 3.306 7.600 12.424 

+1 até 1,5 SM 
0 1.522 348 4.242 6.113 

+1,5 até 2 SM 
164 0 1.391 2.828 4.383 

+2 até 3 SM 
0 169 348 1.768 2.285 

+3 até 5 SM 
0 169 0 1.414 1.583 

+5 SM 
0 338 348 707 1.393 

Total 1.147 5.077 7.134 22.093 35.450 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2002). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 35 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 
faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2003) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
677 2.448 3.421 4.318 10.865 

0,5 até 1 SM 
508 1.924 3.781 6.771 12.984 

+1 até 1,5 SM 
0 699 720 5.267 6.687 

+1,5 até 2 SM 
0 0 360 1.318 1.678 

+2 até 3 SM 
0 175 1.080 752 2.006 

+3 até 5 SM 
0 175 180 1.129 1.483 

+5 SM 
0 700 180 376 1.256 

Total 1.185 6.121 9.722 19.931 36.959 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2003). Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 
Tabela 36 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 

faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2004) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
1.181 2.263 2.590 5.733 11.768 

0,5 até 1 SM 
168 1.742 3.191 8.698 13.800 

+1 até 1,5 SM 
168 523 1.883 5.181 7.756 

+1,5 até 2 SM 
0 0 188 1.665 1.853 

+2 até 3 SM 
337 0 188 1.111 1.636 

+3 até 5 SM 
0 0 0 371 371 

+5 SM 
169 174 565 926 1.833 

Total 2.023 4.703 8.606 23.685 39.017 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2004). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 37 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 

faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2005) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
485 3.171 1.772 4.548 9.976 

0,5 até 1 SM 
0 1.502 2.833 7.172 11.507 

+1 até 1,5 SM 
0 0 355 4.896 5.251 

+1,5 até 2 SM 
0 167 709 2.624 3.500 

+2 até 3 SM 
484 500 527 1.574 3.085 

+3 até 5 SM 
0 0 0 175 175 

+5 SM 
0 0 0 875 875 

Total 969 5.341 6.196 21.863 34.368 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2005). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
Tabela 38 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 

faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2006) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
486 4.187 3.106 4.413 12.191 

0,5 até 1 SM 
486 2.345 2.587 8.482 13.900 

+1 até 1,5 SM 
162 2.177 1.725 5.301 9.366 

+1,5 até 2 SM 
162 167 345 2.828 3.502 

+2 até 3 SM 
0 167 690 2.121 2.979 

+3 até 5 SM 
0 0 690 530 1.220 

+5 SM 
0 167 518 1.061 1.746 

Total 1.295 9.211 9.662 24.735 44.904 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2006). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 39 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 
faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2007) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
169 3.076 4.145 5.349 12.740 

0,5 até 1 SM 
506 1.537 4.146 9.635 15.825 

+1 até 1,5 SM 
169 854 1.383 4.282 6.688 

+1,5 até 2 SM 
0 171 863 2.320 3.355 

+2 até 3 SM 
0 513 518 1.071 2.102 

+3 até 5 SM 
0 512 518 357 1.388 

+5 SM 
0 0 345 1.606 1.952 

Total 844 6.664 11.919 24.621 44.049 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2007). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
Tabela 40 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 

faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2008) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
693 2.245 2.742 4.620 10.299 

0,5 até 1 SM 
173 2.068 5.300 10.361 17.902 

+1 até 1,5 SM 
0 748 1.105 4.064 5.918 

+1,5 até 2 SM 
0 382 737 1.295 2.414 

+2 até 3 SM 
173 0 545 1.480 2.199 

+3 até 5 SM 
0 0 184 740 924 

+5 SM 
0 0 184 1.110 1.294 

Total 1.039 5.443 10.798 23.671 40.950 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2008). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015 
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Tabela 41 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 
faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2009) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
0 1.874 2.170 4.124 8.168 

0,5 até 1 SM 
0 1.875 3.245 7.873 12.994 

+1 até 1,5 SM 
0 682 1.076 5.187 6.944 

+1,5 até 2 SM 
0 341 361 1.972 2.674 

+2 até 3 SM 
0 171 0 717 887 

+3 até 5 SM 
0 0 0 179 179 

+5 SM 
0 170 723 716 1.609 

Total 0 5.113 7.576 20.769 33.457 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2009). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015 

 
Tabela 42 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 

faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2011) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
0 540 1.125 2.631 4.296 

0,5 até 1 SM 
0 899 3.753 7.329 11.981 

+1 até 1,5 SM 
0 360 2.065 4.697 7.122 

+1,5 até 2 SM 
0 360 375 1.690 2.426 

+2 até 3 SM 
0 0 188 1.128 1.315 

+3 até 5 SM 
0 0 375 376 751 

+5 SM 
0 360 938 2.066 3.364 

Total 0 2.519 8.819 19.917 31.255 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2011). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015 
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Tabela 43 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 
faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2012) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
168 505 515 3.601 4.789 

0,5 até 1 SM 
0 1.347 3.611 8.271 13.229 

+1 até 1,5 SM 
0 336 1.203 4.501 6.040 

+1,5 até 2 SM 
168 169 515 3.421 4.274 

+2 até 3 SM 
0 336 515 1.981 2.833 

+3 até 5 SM 
0 168 0 0 168 

+5 SM 
0 0 0 1.080 1.080 

Total 337 2.861 6.359 22.855 32.412 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2012). Elaboração: EDUCCAPPE,2015 

 
Tabela 44 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 

faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2013) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
0 170 527 3.304 4.001 

0,5 até 1 SM 
170 679 2.685 8.626 12.161 

+1 até 1,5 SM 
0 340 900 3.854 5.094 

+1,5 até 2 SM 
170 169 360 2.019 2.719 

+2 até 3 SM 
0 170 180 2.568 2.918 

+3 até 5 SM 
0 0 359 184 543 

+5 SM 
0 169 540 734 1.444 

Total 340 1.698 5.551 21.291 28.879 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2013). ElaboraçãoEDUCCAPPE,2015 
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Tabela 45 - BH – Número estimado de crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo a 
faixa etária e a faixa de rendimento domiciliar per capita (2014) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Faixa etária (anos) 

Total 
5 a 9 
anos 

10 a 13 
anos 

14 a 15 
anos 

16 a 17 
anos 

Até 0,5 SM 
0 0 763 1.878 2.641 

0,5 até 1 SM 
173 861 1.526 9.201 11.762 

+1 até 1,5 SM 
0 344 2.861 7.128 10.333 

+1,5 até 2 SM 
0 0 1.144 2.066 3.210 

+2 até 3 SM 
0 172 573 1.126 1.871 

+3 até 5 SM 
0 0 0 376 376 

+5 SM 
0 0 0 188 188 

Total 173 1.378 6.867 21.963 30.381 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2014). Elaboração: EDUCCAPPE. 

 Apesar dos censos demográficos de 2000 e 2010 permitirem a mensuração direta do 

número de crianças em situação de Trabalho Infantil em Belo Horizonte, em cada período, a 

metodologia de estimativa indireta foi também neles aplicada, como uma forma de 

verificação e controle.   

Tabela 46 - BH – Trabalho Infantil obtido por mensuração direta e por técnica indireta (2000) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Técnica Direta Técnica Indireta 

10 a 14 anos 15 a 17 anos Total 10 a 14 anos 15 a 17 anos Total 

Até 0,5 SM 1.700 5.917 7.617 1.710 6.137 7.847 

0,5 até 1 SM 1.489 8.873 10.362 1.582 8.780 10.362 

+1 até 1,5 SM 692 3.552 4.244 698 3.641 4.339 

+1,5 até 2 SM 324 1.749 2.073 344 1.933 2.277 

+2 até 3 SM 327 1.832 2.159 363 1.954 2.317 

+3 até 5 SM 161 1.086 1.247 215 1.228 1.443 

+5 SM 153 1.119 1.272 195 1.126 1.321 

Total 4.846 24.128 28.974 5.107 24.799 29.906 
Fonte: IBGE – Censo DemoGráfico (2000). Elaboração:EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 47 - BH - Trabalho Infantil obtido por mensuração direta e por técnica indireta (2010 ) 

Faixa de rendimento 
domiciliar per capita 

Técnica Direta Técnica Indireta 

10 a 14 anos 15 a 17 anos Total 10 a 14 anos 15 a 17 anos Total 

Até 0,5 SM 1.189 2.715 3.904 1.022 2.624 3.646 

0,5 até 1 SM 1.622 8.187 9.809 2.137 8.308 10.445 

+1 até 1,5 SM 1.412 4.872 6.284 1.242 4.920 6.162 

+1,5 até 2 SM 739 1.916 2.655 780 2.275 3.055 

+2 até 3 SM 369 1.415 1.784 449 1.614 2.062 

+3 até 5 SM 405 775 1.180 422 983 1.405 

+5 SM 164 707 871 178 772 950 

Total 5.900 20.587 26.487 6.229 21.495 27.725 
Fonte: IBGE – Censo DemoGráfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 Pelos resultados apresentados, pode-se verificar que as estimativas por técnica 

indireta são bastante robustas, dada a diferença relativamente pequena dos valores 

estimados daqueles obtidos diretamente através dos quesitos censitários.  Para 2000, há um 

erro de sobre-enumeração em torno de 3,2% e, para 2010, de aproximadamente 4,7%.  

Os resultados das PNADs apontam não apenas uma redução do número absoluto de 

crianças em situação de Trabalho Infantil em Belo Horizonte - o que já era esperado tendo 

em vista a significativa redução em números absolutos do Trabalho Infantil em toda a RMBH 

– mas uma tendência para a sua redução, tanto em relação à população entre 5 e 17 anos de 

idade residente no próprio município quanto em relação ao total de trabalhadores infantis 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  
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Tabela 48 - BH: Indicadores do Trabalho Infantil (2001 a 2014) 

Ano 

Crianças de 5 a 
17 anos em 
situação de 

Trabalho 
Infantil EM BH 

População 
estimada de Belo 
Horizonte entre 5 

e 17 anos 

(%) Crianças em 
situação de Trabalho 
infantil em relação à 

população de BH 
entre 5 e 17 anos 

Crianças de 5 a 17 
anos em situação 

de Trabalho 
Infantil RMBH 

(%) Crianças em 
situação de Trabalho 
infantil em relação 

ao total de 
trabalhadores 

infantis da RMBH 

2001 40.248 489.957 8,21 84.029 47,9 

2002 35.388 474.332 7,46 74.411 47,6 

2003 36.889 491.956 7,50 78.463 47,0 

2004 38.920 487.847 7,98 83.455 46,6 

2005 34.293 471.670 7,27 74.889 45,8 

2006 44.856 474.170 9,46 99.052 45,3 

2007 43.990 470.653 9,35 99.818 44,1 

2008 40.888 463.680 8,82 91.996 44,4 

2009 33.424 445.620 7,50 75.627 44,2 

2011 31.198 436.808 7,14 71.050 43,9 

2012 32.349 427.903 7,56 73.894 43,8 

2013 28.801 423.967 6,79 65.746 43,8 

2014 30.381 416.241 7,30 69.161 43,9 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Gráfico 6 - BH - Distribuições  relativas do Trabalho Infantil (2001 a 2014) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). 

Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 Uma vez estimado o Trabalho Infantil, procedeu-se sua classificação segundo as 

categorias definidas no Manual de Atuação do Ministério Público na Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil (BRASIL, 2013), utilizando-se metodologia anteriormente 
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descrita.  O trabalho ‘em benefício de terceiro’ destacou-se, em todos os anos, como a 

principal categoria de Trabalho Infantil, na Região Metropolitana, seguida, com exceção de 

2009, pelo trabalho no ‘âmbito familiar’.  

Tabela 49 - RMBH - Trabalho infantil, segundo as categorias definidas pelo CNMP (2001 a 
2014) 

Ano 

Tipologia de Trabalho Infantil 

Total No âmbito 
familiar 

Doméstico 
Em benefício 
de terceiro 

Por conta 
própria 

Outro 

2001 20.008 11.280 46.922 5.455 364 84.029 

2002 14.663 8.794 43.622 7.332 0 74.411 

2003 18.757 9.570 40.186 9.950 0 78.463 

2004 16.920 6.154 47.303 13.078 0 83.455 

2005 13.169 7.905 42.903 10.912 0 74.889 

2006 28.574 11.810 49.524 9.144 0 99.052 

2007 20.914 5.524 56.809 16.571 0 99.818 

2008 16.399 6.000 60.398 9.199 0 91.996 

2009 8.964 9.747 50.677 6.239 0 75.627 

2011 5.497 4.227 57.519 3.807 0 71.050 

2012 7.546 3.179 58.005 5.164 0 73.894 

2013 7.218 3.206 51.715 3.607 0 65.746 

2014 6.102 3.660 53.296 6.103 0 69.161 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 Na Tabela 50, encontram-se as estruturas relativas ao Trabalho Infantil na RMBH, 

para cada ano da série. Percebe-se, através destes resultados, que, em todos os anos de 

abrangência deste estudo, mais de 50% das crianças eram trabalhadoras em ‘benefício de 

terceiros’. Percebe-se, ainda, a partir de 2007, o aumento da participação relativa desta 

categoria, compensando, principalmente, pela redução da participação relativa do Trabalho 

Infantil no ‘âmbito familiar’, na totalidade do Trabalho Infantil na RMBH. Em 2011, 80,96% 

das crianças eram trabalhadoras em benefícios de terceiros; em 2013, esse percentual era 

de 78,66% e em 2014 de 77,06%.  

 

 



110 

 

Tabela 50 - RMBH – Estrutura relativa do Trabalho Infantil, segundo as categorias definidas 
pelo CNMP (2001 a 2014) 

Ano 

Tipologia de Trabalho Infantil 

Total No âmbito 
familiar 

Doméstico 
Em benefício 
de terceiro 

Por conta 
própria 

Outro 

2001 23,81 13,42 55,84 6,49 0,43 84.029 

2002 19,71 11,82 58,62 9,85 0,00 74.411 

2003 23,91 12,20 51,22 12,68 0,00 78.463 

2004 20,27 7,37 56,68 15,67 0,00 83.455 

2005 17,58 10,56 57,29 14,57 0,00 74.889 

2006 28,85 11,92 50,00 9,23 0,00 99.052 

2007 20,95 5,53 56,91 16,60 0,00 99.818 

2008 17,83 6,52 65,65 10,00 0,00 91.996 

2009 11,85 12,89 67,01 8,25 0,00 75.627 

2011 7,74 5,95 80,96 5,36 0,00 71.050 

2012 10,21 4,30 78,50 6,99 0,00 73.894 

2013 10,98 4,88 78,66 5,49 0,00 65.746 

2014 8,82 5,29 77,06 8,82 0,00 69.161 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Como descrito na metodologia, para a classificação do Trabalho Infantil em Belo 

Horizonte, pressupôs-se que sua estrutura relativa é idêntica àquela identificada para a toda 

a RMBH. Se essas distribuições relativas se verificarem também em Belo Horizonte, 

pressuposto que nos parece bastante razoável, o número estimado de trabalhadores 

infanto-juvenis, segundo a categoria, para cada ano da série seria como disposto na Tabela 

51.  
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Tabela 51 - BH - Trabalho infantil estimado, segundo a categoria de Trabalho Infantil definida 
pelo CNMP (2001 a 2014) 

Ano 

Tipologia de Trabalho Infantil 

 Total No âmbito 
familiar 

Doméstico 
Em benefício 
de terceiro 

Por conta 
própria 

Outro 

2001 9.583 5.403 22.475 2.613 174 40.248 

2002 6.973 4.182 20.746 3.487 0 35.388 

2003 8.819 4.499 18.893 4.678 0 36.889 

2004 7.891 2.870 22.060 6.099 0 38.920 

2005 6.030 3.620 19.646 4.997 0 34.293 

2006 12.940 5.348 22.427 4.141 0 44.856 

2007 9.217 2.434 25.036 7.303 0 43.990 

2008 7.287 2.666 26.839 4.088 0 40.880 

2009 3.962 4.308 22.397 2.757 0 33.424 

2011 2.414 1.856 25.257 1.672 0 31.198 

2012 3.303 1.392 25.393 2.261 0 32.349 

2013 3.162 1.404 22.655 1.580 0 28.801 

2014 2.680 1.608 23.412 2.681 0 30.381 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Observa-se na tabela acima, que, em 2014, dos 30.381 trabalhadores infantis 

estimados para Belo Horizonte, aproximadamente 23.412 teriam realizado trabalho em 

benefício de terceiro; 2.680 no âmbito familiar; 2.681 por conta própria; e 1.608 no âmbito 

doméstico.  Nota-se ainda, que não há informação sobre trabalho artístico. Em relação a 

esta questão, cabe ressaltar que apesar de o SPSS identificar alguns casos de trabalho 

artístico, ao atribuirmos o peso amostral, o programa informa ‘freqüência nula’. Em outras 

palavras, o número de casos identificados nesta modalidade não tem representatividade 

estatística e, embora os dados apontem sua existência, não é possível estimá-lo. Seu valor 

está distribuído, muito provavelmente, entre dois grupos: Trabalho Infantil em benefícios de 

terceiro, considerando-se tanto o trabalho artístico mais sofisticado, realizado para alguma 

agência de publicidade, quanto aquele realizado por artista de rua, mas com a exploração de 

um terceiro; e no grupo conta própria, considerando-se sua modalidade mais popular, 

realizada pelos artistas de rua sem a presença da figura do terceiro.  
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4.1.3 Caracterização do Trabalho Infantil em Belo Horizonte e na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte do Censo 2010 e Pnad 2014 

 

Para caracterizarmos o Trabalho Infantil em Belo Horizonte e sua respectiva Região 

Metropolitana, utilizaremos o Censo DemoGráfico de 2010 e as PNADs 2013 e 2014. O 

primeiro, por nos fornecer informações diretas para o município; as PNADs por nos 

fornecerem informações, apesar de indiretas, mais recentes, já que este diagnóstico balizará 

a tomada de decisões do formulador de políticas públicas voltadas para a erradicação do 

Trabalho Infantil no município. 

4.1.3.1. O Trabalho Infantil na RMBH e em Belo Horizonte, no Censo de 2010 

Segundo o Censo de 2010, havia na RMBH,  62.941 trabalhadores infantis entre 10 e 

17 anos. Como  mencionou-se anteriormente, considerando-se o conceito de Trabalho 

Infantil a partir do qual este diagnóstico vem sendo elaborado, este número encontra-se 

subestimado, dada a não extensão, nos Censos, das perguntas relativas a ‘trabalho e 

rendimento’ aos menores de 10 anos de idade.  

Dentre os trabalhadores infantis da RMBH, em 2010, predominavam aqueles do sexo 

masculino – 36.706 (58,4%) – principalmente entre 15 e 17 anos.  Apesar da menor 

incidência entre as meninas – 26.235 (41,8%), dentre elas também predominavam aquelas  

entre 15 e 17 anos.   Para Belo Horizonte o Censo DemoGráfico de 2010 aponta um total de 

26.487 crianças em situação de Trabalho Infantil, sendo 55,6% homens e 44,6% mulheres.  

No gráfico a seguir, pode-se notar as semelhanças entre as estruturas etárias e, 

ainda, o aumento do percentual de crianças em situação de Trabalho Infantil com o aumento 

da idade.   
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Gráfico 7 - RMBH e BH - Estruturas etárias das crianças em situação de Trabalho Infantil 
(2010) 

ç  
Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). ElaboraçãoEDUCCAPPE, 2015. 

 

Como se trata de crianças entre 10 e 17 anos, é esperado que todas sejam 

alfabetizadas e que a grande maioria, senão todas elas, siga frequentando a escola.  Porém, 

um dos efeitos mais perversos do Trabalho Infantil é sobre o nível de escolaridade da criança 

e do adolescente.  Segundo Kassouf (2007, p. 15)  

 

certas atividades podem impedir a frequência à escola, criando um cenário negro 
para o futuro das crianças, uma vez que continuarão analfabetas ou lhes faltarão 
habilidades e conhecimentos para obter melhor trabalho e, consequentemente, 
aumento de renda.  

 

Apesar do reduzido número de analfabetos entre os trabalhadores infantis da RMBH 

(0,4%) e de Belo Horizonte (0,1%), é relativamente alto o número daqueles que se 

dedicavam exclusivamente ao trabalho, apesar da maioria conjugar a escola com o trabalho. 

Como se pode notar na Tabela 52, dentre as crianças em situação de Trabalho Infantil, na 

RMBH, em 2010, 49.449 trabalhavam e estudavam, enquanto 13.701 (21,69%) se dedicavam 

integralmente ao trabalho; para Belo Horizonte esses valores eram 21.145 e 5.487 (20,60%), 

respectivamente.  
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Tabela 52 - RMBH e BH - Crianças em situação de Trabalho Infantil e a situação de frequência 
à escola (2010) 

Idade 
(anos) 

BH Não 
estuda 

(%) 

RMBH Não 
estuda 

(%) Estuda 
Não 

estuda Total Estuda 
Não 

estuda Total 

10 anos 571 61 632 9,65 1.172 160 1.332 12,01 

11 anos 632 210 842 24,94 1.665 484 2.149 22,52 

12 anos 684 183 867 21,11 1.672 384 2.056 18,68 

13 anos 1.154 323 1.477 21,87 2.917 647 3.564 18,15 

14 anos 1.751 357 2.108 16,94 4.275 783 5.058 15,48 

15 anos 3.112 501 3.613 13,87 7.221 1.219 8.440 14,44 

16 anos 6.047 1.320 7.367 17,92 13.630 2.917 16.547 17,63 

17 anos 7.194 2.532 9.726 26,03 16.902 7.107 24.009 29,60 

Total de  
10 a 17 anos 21.145 5.487 26.632 20,60 49.454 13.701 63.155 21,69 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

No Gráfico 8 tem-se, para 2010, o percentual, por idade simples, de crianças em 

situação de Trabalho Infantil, que não estudavam. É alarmante o percentual de crianças, nas 

idades mais baixas, que apenas trabalhavam e não frequentavam a escola. Na RMBH e em 

Belo Horizonte, respectivamente, 12,01% e 9,65% das crianças de 10 anos de idade, que já 

exerciam atividade laboral, não frequentaram a escola, naquele ano. São percentuais 

elevados, se considerarmos que nessa idade as crianças estariam, em média,  completando o 

quinto ano do ensino Fundamental I.  De modo geral esses percentuais se apresentam 

bastante elevados, para crianças entre 11 e 16 anos, aumentando significativamente entre 

aqueles de 17 anos de idade, sugerindo que muitas abandonam a escola assim que 

concluem o 90 ano do ensino Fundamental, em outras palavras, estes dados indicam que 

muitas crianças saem da  escola e se dedicam exclusivamente ao trabalho assim que 

concluem o ensino Fundamental II e sequer ingressam no ensino médio. 
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Gráfico 8 - RMBH e BH - % de trabalhadores infantis, por idade simples, que apenas 
trabalhavam (2010) 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Gráfico 9 - RMBH e BH - Distribuição relativa dos trabalhadores infantis que apenas 
trabalhavam (2010) 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Outra análise interessante, a partir desta mesma informação, relaciona-se à 

distribuição etária relativa às crianças em situação de Trabalho Infantil que não 

frequentavam a escola. De modo geral, tanto em Belo Horizonte quanto na RMBH, a 

renúncia à escola é tanto mais elevada quanto maior a idade do infante em situação de 

Trabalho Infantil.  Dentre as 5.487 crianças em situação de Trabalho Infantil, residentes em 
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Belo Horizonte, que declararam que não estudavam, 4.353 (79,3%) tinham idade entre 15 e 

17 anos; para a RMBH esse valor era da ordem de 11.243 (82,1%) crianças. 

Sobre essa relação, Carvalho (2008) considera que os pais ao vislumbrarem para seus 

filhos um futuro que eles mesmos não conseguiram, procuram, por um lado, inserir seus 

filhos no mercado de trabalho e, por outro, manter seus filhos na escola, durante o maior 

período de tempo possível. A autora afirma, ainda, que 

 

pertencendo a famílias pobres e com baixo capital cultural e tendo acesso a um 
ensino público de má qualidade, que não atende às suas necessidades e 
expectativas, os pequenos trabalhadores, muitas vezes, chegam à escola já 
cansados, ou não conseguem frequentá-la regularmente em decorrência de suas 
responsabilidades laborais [...] o que prejudica a aprendizagem e contribui para 
aumentar as reprovações. Com o tempo e o seu acúmulo ocorre uma defasagem 
escolar significativa, que se soma ao cansaço, ao desestímulo e a um maior 
envolvimento com o mercado de trabalho e com a ampliação das jornadas, levando 
muitos a abandonarem o sistema educacional precocemente, com baixos níveis de 
escolaridade. (CARVALHO,2008, p. 561) 

 

Em geral, a jornada de trabalho tende a ser reduzida para a maioria das crianças 

entre 10 e 13 anos, e mais intensa entre aquelas com 14 anos ou mais. Mas observa-se nas 

Tabelas 53 e 54 que, de fato, para muitas crianças e adolescentes de Belo Horizonte e da 

RMBH a jornada de trabalho, em 2010, era similar à de um adulto. Por exemplo, 29,39% das 

crianças de 10 anos de idade residentes em Belo Horizonte e 25,37% daquelas residentes na 

RMBH,  tinham uma jornada de trabalho superior a 30 horas semanais; para adolescentes de 

17 anos esses percentuais eram, respectivamente, 57,82% e 60,91%.   
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Tabela 53 - RMBH - Distribuição (%) das crianças infantes segundo a jornada de trabalho 
(2010) 

Idade 
simples 

Ate 10 
horas 

+ de 10 

até 20 
+ de 20 até 

30 

+ de 30 

até 40 + de 40 
Total 

absoluto 

10 54,72 10,48 9,43 16,54 8,83 1.336 

11 48,30 13,54 15,77 8,42 13,96 2.149 

12 48,61 13,66 8,85 11,42 17,45 2.057 

13 47,46 12,45 9,95 18,25 11,89 3.567 

14 33,86 19,02 17,36 14,88 14,88 5.062 

15 23,06 21,38 17,74 21,11 16,71 8.446 

16 14,85 17,33 15,46 27,09 25,27 16.553 

17 9,43 15,30 14,36 30,88 30,03 24.006 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 54 - BH - Distribuição (%) das crianças infantes segundo a jornada de trabalho (2010) 

Idade 
simples 

Ate 10 
horas 

+ de 10 

até 20 
+ de 20 até 

30 

+ de 30 

até 40 + de 40 
Total 

absoluto 

10 49,45 12,80 8,37 20,70 8,69 633 

11 41,21 14,73 19,95 7,36 16,75 842 

12 55,13 11,19 7,38 7,50 18,80 867 

13 48,64 7,45 10,23 19,44 14,23 1.476 

14 34,95 16,07 17,50 19,68 11,81 2.109 

15 28,80 22,69 15,63 20,06 12,81 3.614 

16 16,05 18,00 14,06 30,34 21,54 7.366 

17 9,77 17,47 14,94 31,56 26,26 9.726 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo Costa e Bronzo (2014, p. 54), a baixa escolaridade é um dos determinantes 

da propensão dos indivíduos à situação de pobreza crônica, conceitualmente definida pelos 

próprios  autores como sendo aquela experimentada por um indivíduo "por muitos anos, 

frequentemente por toda a vida", a qual  muito provavelmente será transmitida para sua 

geração futura imediata  e assim sucessivamente, como num círculo vicioso. Significa dizer 

que, se por um lado o Trabalho Infantil condena vários indivíduos à pobreza crônica, 

dificilmente superada, por outro lado, a situação de pobreza crônica submete vários 
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indivíduos à situação de Trabalho Infantil, como uma estratégia de sobrevivência individual, 

quiçá familiar. 

  Autores como Kassouf (2007) e Schartzman (2004) nos mostram que Trabalho 

Infantil e pobreza estão, de fato, intimamente relacionados. Segundo Kassouf (2007), por 

exemplo, os baixos salários auferidos pelos trabalhadores adultos, chefes de família, muitas 

vezes os forçam a inserirem toda a sua família no mercado de trabalho, inclusive as crianças.  

Em Belo Horizonte e na Região Metropolitana constata-se, através do Censo 2010, o 

predomínio de trabalhadores infantis entre as famílias mais pobres, sendo que apenas um 

percentual reduzido destas - 4,6% para Belo Horizonte e 4,9 para a RMBH - eram 

beneficiárias do programa social Bolsa Família ou do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil.  

Como se pode notar, no gráfico 09, as diferenças – de estrutura (formato) e de nível 

(distância) - entre as duas curvas referentes às distribuições relativas das crianças em 

situação de Trabalho Infantil em Belo Horizonte e na RMBH são pequenas, e ambas indicam 

uma concentração do labor entre  crianças de famílias mais pobres: em 2010, em torno de 

52% das crianças trabalhadoras, residentes em Belo Horizonte, pertenciam a famílias com 

renda domiciliar per capita de no máximo 1 salário mínimo; para a RMBH esse percentual 

era de aproximadamente 59%.   
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Gráfico 10 - RMBH e BH - Distribuição (%) dos Trabalhadores Infantis segundo a faixa de 
Rendimento Domiciliar per Capita (2010) 

 
Fonte: IBGE – Censo DemoGráfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em relação à distribuição do Trabalho Infantil segundo o rendimento domiciliar per 

capita é interessante observar, como afirma Kassouf (2007, p. 22) que, também nos 

contextos aqui tratados, existem "crianças de níveis mais altos de renda querendo trabalhar 

para adquirir independência econômica", além daqueles adolescentes que, como afirma 

Aragão-Lagergren apud Kassouf (2007, p. 23), "trabalham nos negócios da família, não por 

necessidade econômica, mas como um aprendizado que será útil no futuro" (Gráfico 11). 

Gráfico 11 - RMBH e BH - Distribuição (%) dos Trabalhadores Infantis segundo a faixa etária e 
a faixa de Rendimento Domiciliar per Capita (2010) 

 
Fonte: IBGE – Censo DemoGráfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo a legislação brasileira, todo e qualquer trabalho realizado por crianças com 

menos de 14 anos de idade é ilegal e, portanto, informal. Crianças, com menos de 14 anos 
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ou são trabalhadoras remuneradas mas 'sem carteira assinada', ou são trabalhadoras  'sem 

remuneração', ou 'conta própria'.  Àqueles com 14 anos ou mais é permitido o labor, desde 

que na condição de aprendiz, definido pelo art. 428, caput e § 1º, da CLT apud  MTE (2014,  

p.15)  como " o adolescente ou jovem entre 14 e 24 anos que esteja matriculado e 

frequentando a escola, caso não tenha concluído o Ensino Médio e inscrito em programa de 

aprendizagem". 

Observe, no gráfico 12, que, em 2010, tanto na RMBH quanto em Belo Horizonte, 

considerando-se apenas os indivíduos com 14 anos ou mais, a grande maioria das relações 

trabalhistas permanencia na ilegalidade. Na RMBH a formalização só alcançou 11,6% dos 

trabalhadores de 14 anos, 14,6% dos trabalhadores de 15 anos; 38,2% dos trabalhadores de 

16 anos e 47,4% dos trabalhadores de 17 anos. Para Belo Horizonte esses percentuais foram 

de 11,6%; 18,1%; 45%; e 53,8%, respectivamente. Esses resultados indicam uma maior 

tendência para a legalização das relações trabalhistas de jovens aprendizes em Belo 

Horizonte, comparativamente à RMBH, ainda que a informalidade siga como característica 

predominante. 

Gráfico 12 - RMBH e BH -  (2010) 

 
Fonte: IBGE – Censo DemoGráfico (2010). Elaboração: Educcappe, 2015. 

 

Tanto na RMBH quanto em Belo Horizonte, nem todo Trabalho Infantil legalizado 

cumpre os requisitos para ser classificado como trabalho de menor aprendiz. Observe, na 

Tabela 55, que muitos trabalhadores infantis entre 14 e 17 anos, apesar de terem carteira 

assinada, não estudavam, na semana de referência (25 a 31 de Julho). Significa dizer que, na 

coluna 'não estuda', tem-se o número de crianças que abandonaram a escola (evasão 

escolar) após a legalização da atividade trabalhista, a qual não poderia ter se dado sem a 

comprovação da matrícula.  
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Tabela 55 - RMBH e BH - Trabalhadores infantis com carteira assinada, segundo a situação de 
escolaridade (2010) 

Idade 
(anos) 

BH RMBH 

Estuda 
Não estuda 

Total 

% 

Aprendiz Estuda 
Não estuda 

Total 

% 

Aprendiz 

14 anos 183 56 239 76,57 380 191 571 66,55 

15 anos 554 92 646 85,76 986 221 1.207 81,69 

16 anos 2.814 488 3.302 85,22 5.388 886 6.274 85,88 

17 anos 3.835 1.385 5.220 73,47 7.891 3.413 11.304 69,81 

Total de 
 14 a 17 anos 

7.386 2.021 9.407 78,52 14.645 4.711 19.356 75,66 

Fonte: IBGE – Censo DemoGráfico (2010). Elaboração:EDUCCAPPE, 2015. 

 
Segundo Kassouf (2007, p. 331), "o Trabalho Infantil é uma atividade que gera 

benefícios imediatos na forma de renda" para a maioria dos infantes. De fato, observando as 

Tabelas 56 e 57 percebe-se que a maioria das crianças da RMBH e de Belo Horizonte, 

independentemente da faixa etária, eram remuneradas mas que a remuneração era, em 

geral, muito baixa, dada a concentração nas faixas de rendimento mais baixas. Em 2010, 

1.342 (2,52%)  crianças da RMBH  e 647 (2,81%) não foram remuneradas pelo seu trabalho. 

Considerando-se a totalidade de crianças trabalhadoras remuneradas, em 2010, tem-se que 

em torno de 81% tinham um rendimento mensal de, no máximo, 1 salário mínimo.  

Tabela 56 - RMBH: Distribuição % dos trabalhadores infantis segundo a faixa de rendimento 
bruto na ocupação principal (2010) 

Idade 
(anos) 

Rendimento na ocupação principal (em salários mínimos) 

Total 
0 

+ de 0,0 

a  0,5 

+ de 0,5 
a 1,0 

+  1,0 a 
1,5 

+ de 1,5 
a 2,0 

+ de  
2,0 a 
3,0 

+ de  
3,0 a 
5,0 

+ de  
5,0 

10 anos 13,07 23,15 23,31 26,46 11,18 1,10 1,73 0,00 635 

11 anos 9,00 30,28 30,76 23,98 5,34 0,00 0,64 0,00 1.255 

12 anos 6,12 34,56 37,67 13,84 3,69 3,78 0,34 0,00 1.192 

13 anos 6,02 50,31 25,78 6,29 6,24 3,35 2,01 0,00 2.242 

14 anos 6,48 43,95 35,09 5,19 5,93 1,74 1,39 0,22 4.027 

15 anos 3,67 45,10 38,68 6,82 3,27 1,08 1,13 0,26 7.255 

16 anos 2,15 28,38 53,33 11,52 3,06 0,94 0,38 0,24 15.238 

17 anos 0,50 20,06 59,17 12,93 5,27 1,46 0,30 0,31 22.518 

Total  2,52 29,34 50,09 11,30 4,51 1,37 0,61 0,25 54.362 

Fonte: IBGE – Censo DemoGráfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 57 - BH: Distribuição % dos trabalhadores infantis segundo a faixa de rendimento 
bruto na ocupação principal (2010) 

Idade 
(anos) 

Rendimento na ocupação principal (em salários mínimos) 
 

0 
+ de 0,0 

a  0,5 

+ de 0,5 
a 1,0 

+  1,0 a 
1,5 

+ de 1,5 
a 2,0 

+ de  
2,0 a 
3,0 

+ de  
3,0 a 
5,0 

+ de  
5,0 

Total 

10 anos 15,32 22,60 15,84 28,31 15,06 0,00 2,86 0,00 385 

11 anos 7,85 30,29 30,29 27,01 4,56 0,00 0,00 0,00 548 

12 anos 0,00 20,26 44,62 30,51 4,62 0,00 0,00 0,00 390 

13 anos 9,78 45,26 20,36 7,71 8,30 5,24 3,36 0,00 1.012 

14 anos 5,95 43,68 33,74 4,48 7,98 2,64 1,53 0,00 1.630 

15 anos 4,31 43,59 40,25 6,94 1,49 0,75 2,66 0,00 3.083 

16 anos 3,18 21,35 63,68 7,88 2,53 0,75 0,31 0,31 6.787 

17 anos 0,00 12,36 66,00 12,66 5,88 2,17 0,43 0,51 9.170 

Total  2,81 23,59 55,52 10,59 4,66 1,60 0,92 0,30 23.005 

Fonte: IBGE – Censo DemoGráfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

Observa-se que, no gráfico 13, as distribuições relativas às crianças em situação de 

Trabalho Infantil em Belo Horizonte e na RMBH, são bastante semelhantes, tanto em nível 

quanto em estrutura.  Atenta-se para o fato de que se dispõe de informações sobre 

rendimento para, apenas, 54.362 (86,08%) das crianças trabalhadoras da RMBH e para 

23.005 (86,38%) das crianças trabalhadoras de Belo Horizonte. Por pressuposto, para ambos 

os casos, consideramos que a distribuição de rendimento na ocupação principal das crianças 

para as quais não se dispõe desta informação segue a distribuição relativa revelada por 

aqueles que responderam a este quesito.  
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Gráfico 13 - RMBH e BH - Distribuição % das crianças em situação de Trabalho Infantil, 
segundo a faixa de rendimento bruto, na ocupação principal (2010) 

 
Fonte: IBGE – Censo DemoGráfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo o CNMP (2013, p. 31), "o valor recebido pelas crianças que são 

remuneradas, representa, em regra, 10% da renda familiar".   Kassouf (2007) nos alerta para 

os custos futuros de oportunidade para estes indivíduos que, ao conciliarem o trabalho com 

o estudo ou apenas trabalharem, têm sua capacidade futura de geração de renda 

comprometida pela baixa produtividade. 

Para se avaliar as ocupações exercidas pelas crianças e adolescentes no mercado de 

trabalho metropolitano e belo-horizontino considerou-se a classificação das ocupações para 

pesquisas domiciliares, do Censo de 2010.  Essa classificação define dez grandes grupos 

ocupacionais, compostos por cem subgrupos, incluindo 'ocupações mal definidas', sendo 

estes compostos pelas ocupações, individualmente. Se por um lado considera-se 

impraticável fazer inferências a partir das ocupações individuais, tendo em vista seu elevado 

número, por outro lado perde-se todo o detalhamento ao se analisar os grandes grupos. Por 

esse motivo, optou-se por considerar a opção intermediária, ou seja, analisar os cem 

subgrupos ocupacionais. A distribuição das crianças e adolescentes segundo os subgrupos 

ocupacionais encontram-se na Tabela 58. Nesta mesma tabela é possível identificar, através 

das distribuições relativas (%), os principais grupos ocupacionais nos quais estão inseridas as 
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crianças e adolescentes; e, pelos resultados da coluna H/M, analisar a divisão sexual do 

trabalho, entre os trabalhadores infanto-juvenis. No caso deste indicador, se o resultado do 

quociente H/M for 1, tem-se um equilíbrio perfeito, ou seja, um número idêntico de homens 

e mulheres empregados nas várias ocupações pertencentes a determinado subgrupo; se for 

maior que 1, há mais homens do que mulheres e se for menor que 1 há mais mulheres que 

homens.  Dificilmente haverá equilíbrio nesta razão de sexos; mas, de modo geral, quanto 

mais distante da unidade, maior e mais evidente é a divisão sexual do trabalho, em 

determinado grupo ocupacional.  

Antes de prosseguirmos, é preciso atentar para a má qualidade da informação, tendo 

em vista o elevado percentual de crianças, da RMBH e de Belo Horizonte, na categoria 

'ocupações mal definidas'. 

Para aqueles cuja informação é conhecida, destacam-se, para a RMBH, como 

subgrupos ocupacionais, das ocupações principais exercidas pelas crianças e adolescentes no 

mercado de trabalho: 'comerciantes e vendedores de lojas', 'escriturários gerais', 

'trabalhadores domésticos e outros trabalhadores de limpeza de interior de edifícios'; 

'cuidadores de crianças e ajudantes de professores'; 'cabeleireiros, especialistas em 

tratamento de beleza e afins'; 'trabalhadores de serviços de informação ao cliente'; 'caixas e 

expedidores de bilhetes'; 'outros vendedores'; e 'secretários (geral)', entre as mulheres e 

'trabalhadores elementares da mineração e da construção'; 'outras ocupações elementares'; 

'mecânicos e reparadores de máquinas'; 'trabalhadores elementares do transporte e 

armazenamento'; 'trabalhadores elementares da indústria de transformação'; 'trabalhadores 

qualificados do processamento de alimentos e afins'; 'trabalhadores elementares da 

agropecuária, da pesca e florestais'; 'agricultores e trabalhadores qualificados em atividades 

da agricultura'; 'trabalhadores da construção civil em obras estruturais'; 'garçons, 

atendentes de bar'; 'lavadores de veículos, janelas, roupas e outras limpezas manuais'; 

'trabalhadores encarregados de registros de materiais de transportes', esses para os 

homens. 

Para Belo Horizonte, destacam-se, na absorção da mão de obra infantojuvenil 

feminina, as 'comerciantes e vendedores de lojas'; 'escriturários gerais'; 'trabalhadores 

domésticos e outros trabalhadores de limpeza de interior de edifícios'; 'cabeleireiros, 

especialistas em tratamento de beleza e afins'; 'trabalhadores de serviços de informação ao 
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cliente'; 'cuidadores de crianças e ajudantes de professores'; 'secretários (geral); 'outros 

vendedores'; 'caixas e expedidores de bilhetes'; 'ajudantes de preparação de alimentos'; e 

'auxiliares contábeis e financeiros'. Na absorção da mão de obra infantojuvenil masculina 

destacam-se, 'outras ocupações elementares'; trabalhadores elementares da mineração e da 

construção'; 'mecânicos e reparadores de máquinas'; 'trabalhadores elementares do 

transporte e armazenamento'; 'trabalhadores elementares da indústria de transformação'; 

'lavadores de veículos, janelas, roupas e outras limpezas manuais'; 'trabalhadores 

qualificados do processamento de alimentos e afins'; 'outros trabalhadores de apoio 

administrativo'; 'trabalhadores da construção civil em obras estruturais'; e 'artistas criativos 

e interpretativos'.  

Como se pode observar, não há diferenças significativas entre os subgrupos 

ocupacionais que mais absorvem a mão de obra infantojuvenil da RMBH e de Belo 

Horizonte. 
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Tabela 58 - RMBH e BH – Grupos ocupacionais em que se inserem as crianças em situação de Trabalho Infantil no mercado de trabalho (2010) 

Grupos ocupacionais 
Belo Horizonte RMBH 

Homem Mulher Total H/M % Homem Mulher Total H/M % 

Membros superiores do poder executivo e legislativo 
   

- 0,00 0 3 3 0,00 0,00 

Dirigentes de administração e de serviços 
   

- 0,00 28 0 28 
 

0,04 

Dirigentes de vendas, comercialização e desenvolvimento 
   

- 0,00 22 0 22 
 

0,03 

Dirigentes de indústria de transformação, mineração, construção e distribuição 
   

- 0,00 28 25 53 1,12 0,08 

Dirigentes de serviços de tecnologia da informação e comunicações 11 0 11 
 

0,04 11 11 22 1,00 0,03 

Dirigentes e gerentes de serviços profissionais 39 25 64 1,56 0,24 39 25 64 1,56 0,10 

Gerentes de hotéis e restaurantes 0 10 10 0,00 0,04 0 38 38 0,00 0,06 

Gerentes de comércios atacadistas e varejistas 41 19 60 2,16 0,23 64 29 93 2,21 0,15 

Profissionais em ciências biológicas 
    

0,00 13 0 13 
 

0,02 

Engenheiros (exclusive eletrotecnólogos) 0 20 20 0,00 0,08 30 20 50 1,50 0,08 

Arquitetos, urbanistas, agrimensores e desenhistas 
    

0,00 36 12 48 3,00 0,08 

Profissionais de enfermagem e partos 0 19 19 0,00 0,07 9 41 50 0,22 0,08 

Outros profissionais da saúde 21 11 32 1,91 0,12 21 11 32 1,91 0,05 

Professores de formação profissional 16 0 16 
 

0,06 30 5 35 6,00 0,06 

Professores do ensino fundamental e pré-escolar 15 43 58 0,35 0,22 41 240 281 0,17 0,44 

Outros profissionais do ensino 122 140 262 0,87 0,98 242 283 525 0,86 0,83 

Especialistas em finanças 0 16 16 0,00 0,06 25 56 81 0,45 0,13 

Especialistas em organização de administração 42 0 42 
 

0,16 120 23 143 5,22 0,23 

Profissionais de vendas, comercialização e relações públicas 0 22 22 0,00 0,08 5 22 27 0,23 0,04 

Desenvolvedores e analistas de programas e aplicativos (software) e multimídia 40 0 40 
 

0,15 40 0 40 
 

0,06 

Profissionais em direito 36 23 59 1,57 0,22 57 23 80 2,48 0,13 

Especialistas em ciências sociais e teologia 0 60 60 0,00 0,23 17 76 93 0,22 0,15 

Escritores, jornalistas e linguistas 
    

0,00 0 10 10 0,00 0,02 
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Continuação da Tabela 58... 

 

Grupos ocupacionais 
Belo Horizonte RMBH 

Homem Mulher Total H/M % Homem Mulher Total H/M % 
 Artistas criativos e interpretativos  179 88 267 2,03 1,00 297 203 500 1,46 0,79 

 Técnicos em ciências físicas e da engenharia  97 35 132 2,77 0,50 236 78 314 3,03 0,50 

 Supervisores em engenharia de minas, de indústrias de transformação e da construção  
    

0,00 26 0 26 
 

0,04 

 Técnicos em controle de processos  
    

0,00 23 0 23 
 

0,04 

 Técnicos e profissionais de nível médio em ciências biológicas e afins  0 19 19 0,00 0,07 0 43 43 0,00 0,07 

 Técnicos médicos e farmacêuticos  
    

0,00 12 0 12 
 

0,02 

 Profissionais de nível médio de enfermagem e partos   
    

0,00 0 17 17 0,00 0,03 

 Outros profissionais de nível médio da saúde  47 0 47 
 

0,18 68 32 100 2,13 0,16 

 Profissionais de nível médio em finanças e matemática  56 53 109 1,06 0,41 87 163 250 0,53 0,40 

 Agentes e corretores comerciais  17 0 17 
 

0,06 86 20 106 4,30 0,17 

 Agentes de serviços comerciais  31 54 85 0,57 0,32 96 88 184 1,09 0,29 

 Secretários administrativos e especializados  38 136 174 0,28 0,65 51 166 217 0,31 0,34 

 Profissionais de nível médio de serviços jurídicos, sociais e religiosos  
    

0,00 0 12 12 0,00 0,02 

 Trabalhadores do esporte e condicionamento físico  139 0 139 
 

0,52 242 3 245 80,67 0,39 

 Profissionais de nível médio em atividades culturais, artísticas e culinárias  43 0 43 
 

0,16 67 43 110 1,56 0,17 

 Téc.operações de tecnologia da informação e das comunicações e assistência ao usuário  94 97 191 0,97 0,72 256 132 388 1,94 0,61 

 Técnicos em telecomunicações e radiodifusão   80 0 80 
 

0,30 103 0 103 
 

0,16 

 Escriturários gerais  808 1.066 1.874 0,76 7,04 1.442 1.981 3.423 0,73 5,42 

 Secretários (geral)  53 524 577 0,10 2,17 105 793 898 0,13 1,42 

 Operadores de máquinas de escritório  0 16 16 0,00 0,06 16 27 43 0,59 0,07 

 Caixas de banco, cobradores, pagadores e afins  0 46 46 0,00 0,17 0 46 46 0,00 0,07 

 Trabalhadores de serviços de informação ao cliente  319 689 1.008 0,46 3,78 610 1.326 1.936 0,46 3,06 

 Auxiliares contábeis e financeiros  56 220 276 0,25 1,04 76 326 402 0,23 0,64 

 



129 

 

 

 

Continuação da Tabela 58... 

Grupos ocupacionais 
Belo Horizonte RMBH 

Homem Mulher Total H/M % Homem Mulher Total H/M % 

 Trabalhadores encarregados de registros de materiais e de transportes   
179 63 242 2,84 0,91 535 135 670 3,96 1,06 

 Outros trabalhadores de apoio administrativo  
241 49 290 4,92 1,09 286 154 440 1,86 0,70 

 Trabalhadores do serviço direto aos passageiros  
        0,00 29 12 41 2,42 0,06 

 Cozinheiros  
0 39 39 0,00 0,15 41 55 96 0,75 0,15 

 Garçons e atendentes de bar   128 127 255 1,01 0,96 523 343 866 1,52 1,37 

 Cabeleireiros, especialistas em tratamento de beleza e afins  44 998 1.042 0,04 3,91 260 1.948 2.208 0,13 3,50 

 Supervisores de manutenção e limpeza de edifícios  25 18 43 1,39 0,16 70 18 88 3,89 0,14 

 Outros trabalhadores de serviços pessoais  20 0 20   0,08 62 11 73 5,64 0,12 

 Vendedores de rua e postos de mercado  
36 18 54 2,00 0,20 116 37 153 3,14 0,24 

 Comerciantes e vendedores de lojas  1.072 1.312 2.384 0,82 8,95 2.732 3.264 5.996 0,84 9,49 

 Caixas e expedidores de bilhetes  
149 254 403 0,59 1,51 310 722 1.032 0,43 1,63 

 Outros vendedores  160 271 431 0,59 1,62 425 535 960 0,79 1,52 

 Cuidadores de crianças e ajudantes de professores  101 828 929 0,12 3,49 402 2.526 2.928 0,16 4,64 

 Trabalhadores de cuidados pessoais nos serviços de saúde  45 90 135 0,50 0,51 113 195 308 0,58 0,49 

 Trabalhadores dos serviços de proteção e segurança  26 0 26   0,10 77 24 101 3,21 0,16 

 Agricultores e trabalhadores qualificados em atividades da agricultura  59 18 77 3,28 0,29 739 297 1.036 2,49 1,64 

 Criadores e trabalhadores qualificados da pecuária   51 90 141 0,57 0,53 450 155 605 2,90 0,96 

 Produtores e trabalhadores qualificados de exploração agropecuária mista           0,00 113 2 115 56,50 0,18 

 Trabalhadores da construção civil em obras estruturais  190 89 279 2,13 1,05 745 139 884 5,36 1,40 

 Trabalhadores qualificados da construção (acabamento)  127 0 127   0,48 341 0 341   0,54 

 Pintores, limpadores de fachadas e afins  84 0 84   0,32 293 0 293   0,46 

 Moldadores, soldadores, chapistas, caldeireiros, montadores de estruturas metálicas e afins  102 0 102   0,38 507 5 512 101,40 0,81 

 Ferreiros, ferramenteiros e afins  
43 0 43   0,16 107 13 120 8,23 0,19 
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Continuação da Tabela 58... 

Grupos ocupacionais 
Belo Horizonte RMBH 

Homem Mulher Total H/M % Homem Mulher Total H/M % 

 Mecânicos e reparadores de máquinas  
644 23 667 28,00 2,50 1.597 26 1.623 61,42 2,57 

 Artesãos   
166 51 217 3,25 0,81 267 63 330 4,24 0,52 

 Trabalhadores qualificados e operários das artes gráficas  
26 34 60 0,76 0,23 70 34 104 2,06 0,16 

 Instaladores e reparadores de equipamentos elétricos  
186 0 186   0,70 336 25 361 13,44 0,57 

 Instaladores e reparadores de equipamentos eletrônicos e de telecomunicações  62 0 62   0,23 76 16 92 4,75 0,15 

 Trabalhadores qualificados do processamento de alimentos e afins  334 49 383 6,82 1,44 906 291 1.197 3,11 1,90 

 Trabalhadores qualificados do tratamento da madeira, marceneiros e afins  132 0 132   0,50 364 47 411 7,74 0,65 

 Trabalhadores qualificados e operários da confecção de roupas, calçados e acessórios  103 21 124 4,90 0,47 276 35 311 7,89 0,49 

 Operadores de instalações mineradoras e de extração e processamento de minerais  
        0,00 5 0 5   0,01 

 Operadores de instalações de processamento e recobridoras de metais  37 0 37   0,14 81 0 81   0,13 

 Operadores de instalações e máquinas de produtos químicos e fotoGráficos  
13 0 13   0,05 13 8 21 1,63 0,03 

 Operadores de máquinas para fabricar produtos de borracha, de papel e de material plástico  76 0 76   0,29 230 8 238 28,75 0,38 

 Operadores de máquinas para fabricar produtos têxteis e artigos de couro e pele  41 167 208 0,25 0,78 137 307 444 0,45 0,70 

 Operadores de máquinas para elaborar alimentos e produtos afins  35 0 35   0,13 49 0 49   0,08 

 Montadores  21 25 46 0,84 0,17 140 25 165 5,60 0,26 

 Maquinistas de locomotivas e afins          0,00 7 0 7   0,01 

 Condutores de automóveis, caminhonetes e motocicletas  117 43 160 2,72 0,60 224 53 277 4,23 0,44 

 Condutores de caminhões pesados e ônibus  26 27 53 0,96 0,20 43 27 70 1,59 0,11 

 Operadores de equipamentos móveis pesados  0 17 17 0,00 0,06 19 17 36 1,12 0,06 

 Trabalhadores domésticos e outros trabalhadores de limpeza de interior de edifícios  299 960 1.259 0,31 4,73 717 2.310 3.027 0,31 4,79 

 Lavadores de veículos, janelas, roupas e outras limpezas  manuais  409 0 409   1,54 716 28 744 25,57 1,18 
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Continuação da Tabela 58... 

Grupos ocupacionais 
Belo Horizonte RMBH 

Homem Mulher Total H/M % Homem Mulher Total H/M % 

 Trabalhadores elementares da agropecuária, da pesca e florestais   
101 34 135 2,97 0,51 760 284 1.044 2,68 1,65 

 Trabalhadores elementares da mineração e da construção  
919 28 947 32,82 3,56 3.391 95 3.486 35,69 5,52 

 Trabalhadores elementares da indústria de transformação  
422 87 509 4,85 1,91 1.123 281 1.404 4,00 2,22 

 Trabalhadores elementares do transporte e armazenamento  
426 146 572 2,92 2,15 1.385 220 1.605 6,30 2,54 

 Ajudantes de preparação de alimentos  114 177 291 0,64 1,09 271 313 584 0,87 0,92 

 Trabalhadores ambulantes dos serviços e afins  66 39 105 1,69 0,39 437 151 588 2,89 0,93 

 Vendedores ambulantes (exclusive de serviços de alimentação)  171 0 171   0,64 221 29 250 7,62 0,40 

 Coletores de lixo                15 10 25 1,50 0,09 78 29 107 2,69 0,17 

 Outras ocupações elementares  
1.487 216 1.703 6,88 6,39 2.302 339 2.641 6,79 4,18 

 Ocupações maldefinidas  3.035 1.959 4.994 1,55 18,75 6.544 4.224 10.768 1,55 17,05 

Total 
14.805 11.828 26.633 - 100,00 36.838 26.327 63.165   100,00 

Fonte: IBGE – Censo DemoGráfico (2010). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 





 

 

 

Considera-se tão importante quanto mensurar o Trabalho Infantil, conhecer o 

Trabalho Infantil latente, ou seja,o número de crianças e adolescentes economicamente 

ativos que, na semana de referência, estavam desocupados e, nessa condição, disponíveis 

para o mercado de trabalho, dado que, por definição, população economicamente ativa é 

aquela com 10 anos ou mais de idade que estava ocupada ou desempregada mas 

procurando trabalho, no período de referência.  

Pelo Censo 2010 havia 28.181 crianças e adolescentes, desocupados na RMBH, 

dentre os quais, 12.440 no município de Belo Horizonte.  Significa dizer que se todas elas 

tivessem conseguido um emprego naquele período, seriam 92.331 trabalhadores infantis na 

RMBH e 39.070 em Belo Horizonte. Estas crianças também devem ser alvo de políticas 

públicas. 

Estas informações censitárias são imprescindíveis, não apenas porque nos indicam o 

perfil do Trabalho Infantil na RMBH e em Belo Horizonte, em 2010, mas, principalmente, 

porque comprovam o fato de não haver diferenças substanciais entre as características do 

trabalhador e do Trabalho Infantil de Belo Horizonte e da RMBH.  Nesse sentido, 

fundamentam o pressuposto adotado para a análise das características do Trabalho Infantil 

em Belo Horizonte, a partir das PNADs 2013 e 2014, qual seja: de que as características dos 

trabalhadores e do Trabalho Infantil em Belo Horizonte são iguais às características dos 

trabalhadores e do Trabalho Infantil na RMBH. Como se trata de uma estimativa indireta, 

estamos cientes da sujeição a erros, porém acredita-se que sejam de baixa magnitude.   

Na próxima seção caracterizaremos o Trabalho Infantil em Belo Horizonte a partir das 

PNADs 2013 e 2014.  
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4.1.4 Detalhamento a respeito do Trabalhador Infantil em Belo Horizonte: Pnads 2013 e 

2014 

 

Como mencionado, as PNADs trazem um maior detalhamento sobre o Trabalho 

Infantil, na medida em que incluem informações relativas às crianças entre 5 e 9 anos de 

idade. As estimativas anuais do número de crianças em situação de Trabalho Infantil nessa 

faixa etária, para Belo Horizonte, entre 2001 e 2014 encontram-se na Tabela a seguir.  

 

Tabela 59 - BH - Número estimado de crianças entre 5 e 9 anos de idade em situação de 
Trabalho Infantil (2001-2013) 

Ano 
5 a 9 
anos 

Total de 
Trabalho 
infantil 

estimado 

% sobre Total 
de Trabalho 

infantil 

População 
Total da 

faixa etária 

% sobre a 
população total 
da faixa etária 

2001 491 40.334 1,2 180.579 0,27 

2002 1.147 35.450 3,2 180.208 0,64 

2003 1.185 36.958 3,2 181.715 0,65 

2004 2.023 39.017 5,2 183.437 1,10 

2005 969 34.368 2,8 174.658 0,55 

2006 1.295 44.904 2,9 178.244 0,73 

2007 844 44.049 1,9 172.646 0,49 

2008 1.039 40.950 2,5 171.058 0,61 

2009 0 33.457 0,0 157.028 0,00 

2011 0 31.255 0,0 138.765 0,00 

2012 337 32.412 1,0 147.535 0,23 

2013 340 28.879 1,2 144.580 0,24 

2014 173 30.381 0,6 143.108 0,12 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em Belo Horizonte, um número relativamente reduzido de crianças entre 5 e 9 anos 

estiveram submetidas à prática laboral.  Considerando-se a série temporal, em 2004, quando 

alcançou em torno de 1,1% da população total de 5 a 9 anos e 5,2% do total estimado de 

trabalhadores infantis para o município, verificou-se sua maior incidência.    



 

 

 

A partir daquele ano percebe-se uma tendência – apesar de descontínua – para o seu 

declínio e, inclusive, para sua erradicação.  Em relação a essa questão é preciso atentar para 

o fato de que como a PNAD é realizada por amostragem, em nenhum domicílio entrevistado 

nos anos de 2009 e 2011 foram registradas crianças, nesta faixa etária, em situação de 

trabalho. Não necessariamente significa dizer que nenhuma criança residente na RMBH e, 

portanto, em Belo Horizonte, naquele período e naquela faixa etária, tenha realizado 

trabalho. Mas se pode inferir, a partir daí, que caso tenha ocorrido, sua frequência foi muito 

baixa e estatisticamente não representativa. Estas informações, portanto, confirmam a 

tendência declinante do Trabalho Infantil nesta faixa etária, manifesto nas demais PNADs 

(Gráfico 14).  

 

Gráfico 14 - BH - Evolução e tendência do Trabalho Infantil entre crianças de 5 a 9 anos de 
idade (2001 a 2014) 

 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em 2013 havia, na RMBH, em torno de 802 crianças, de ambos os sexos, entre 5 e 9 

anos de idade, em situação de Trabalho Infantil; para Belo Horizonte as estimativas apontam 

um número de trabalhadores infantis, para esta faixa etária, em torno de 340 crianças. Eram 
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crianças brancas e pardas, alfabetizadas e que frequentavam a escola.  Todas tinham mãe 

viva, embora metade delas residia com outros parentes.  

Segundo a recém-divulgada PNAD 2014 houve, entre 2013 e 2014, uma significativa 

redução do Trabalho Infantil, na RMBH e, portanto em Belo Horizonte, entre crianças desta 

faixa etária. Em 2014 havia, na RMBH, aproximadamente 407 trabalhadores infantis, todos 

do sexo masculino e com 9 anos de idade. Para Belo Horizonte as estimativas indicam em 

torno de 173 indivíduos em situação de Trabalho Infantil, nesta faixa etária. Como se 

mencionou, a ausência de meninas e de crianças em situação de Trabalho Infantil com 

menos de 9 anos de idade não necessariamente implica que o Trabalho Infantil tenha se 

restringido ao sexo masculino, e às crianças com 9 anos, mas sugere que sua ocorrência 

entre as meninas e entre crianças mais novas não tenham significância estatística. Eram 

todos pardos, alfabetizados, frequentando a escola e com mãe viva residente no domicílio. 

Pelas PNADs pode-se afirmar que o Trabalho Infantil, nessa faixa etária, ocorre 

fundamentalmente entre crianças residentes em domicílios muito pobres. Na maioria dos 

anos sua quase totalidade - senão sua integralidade - concentra-se em crianças residentes 

em domicílios com renda per capita de, no máximo, 1,5 salários mínimos.  Em 2013, 50% das 

crianças de 5 a 9 anos em situação de trabalho eram de famílias com renda domiciliar per 

capita de, no máximo, 0,5 salários mínimos e a outra metade, de famílias com renda 

domiciliar per capita entre 1,0 e 1,5 salários mínimos; em 2014, 100% das crianças eram de 

famílias com renda per capita entre 0,5 a 1 salário mínimo (Gráfico 15). Esses resultados 

sugerem que apenas em última instância a família ou as famílias conviventes em um mesmo 

domicílio expõem a criança com menos de 10 anos aos riscos – de naturezas diversas – e 

implicações do Trabalho Infantil.  



 

 

 

Gráfico 15 - BH - Distribuição (%) das crianças de 5 a 9 anos, em situação de Trabalho 
Infantil, segundo a renda domiciliar per capita (2001 a 2014) 

 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

As PNADs  trazem informações sobre a ocupação, a atividade do empreendimento no 

trabalho da semana de referência, e sobre a posição na ocupação (empregado, trabalhador 

doméstico, conta própria, empregador, trabalhador não remunerado membro da unidade 

domiciliar, outro trabalhador não remunerado, trabalhador na produção para o próprio 

consumo e trabalhador na construção para o próprio uso).  

Identificou-se, em 2013, para a RMBH e, portanto para Belo Horizonte, que as 

crianças entre 5 e 9 anos exerciam apenas duas ocupações: ou eram cozinheiros ou 

trabalhadores da pecuária.  Segundo a PNAD 2014, os trabalhadores da RMBH e, portanto, 

de Belo Horizonte, nesta faixa etária, eram todos ‘trabalhadores agrícolas’, mais 

especificamente trabalhadores na pecuária.   

A PNAD 2013 indica que eram 'trabalhadores não remunerados, membros da 

unidade domiciliar', ou 'trabalhadores na produção para consumo próprio'. Já a PNAD 2014 

indica que eram todos 'trabalhadores não remunerados, membros da unidade domiciliar'. 

Através destas informações percebe-se que as atividades laborais desenvolvidas por estas 

crianças se restringem ao âmbito familiar; não estão, portanto, inseridas no mercado de 
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trabalho. Por outro lado convém lembrar que, como foi mencionado, esta é uma das mais 

brandas modalidades de Trabalho Infantil, por não haver exploração por parte de um 

terceiro. Os pais ou outro responsável legal é quem submete a criança à situação de 

trabalho. 

Para o Trabalho Infantil nessa faixa etária a PNAD traz um conjunto de seis quesitos 

através dos quais é possível analisar o tipo de remuneração e o valor do rendimento do 

trabalho, na semana de referência. Através do primeiro quesito identifica-se os indivíduos 

que receberam em dinheiro; o valor nominal da remuneração é dado pelo quesito dois. 

Através do terceiro quesito, identifica-se o número de trabalhadores cuja remuneração se 

deu sob a forma de produtos ou mercadorias; seu valor é informado pelo quesito quatro. 

Através do quinto quesito, identificam-se aqueles que receberam sob a forma de benefícios 

e, do sexto, os trabalhadores não remunerados. Estas questões não se aplicam àqueles que 

se dedicaram, integralmente, a atividades de produção para consumo próprio e de sua 

família uma vez que estas naturalmente não são remuneradas.  

Em 2013 e 2014, as frequências para os cinco primeiros quesitos foram nulas; 

significa dizer que, naqueles anos, nenhuma criança entre 05 e 09 anos recebeu em dinheiro, 

sob a forma de produtos ou mercadorias, ou sob a forma de benefícios. Eram todos 

trabalhadores não remunerados, mesmo aqueles que dividiam sua jornada de trabalho entre 

afazeres domésticos e outras atividades. 

Além das informações sobre o nível de rendimento, a PNAD traz um conjunto de três 

quesitos que permitem analisar a jornada total de trabalho, na semana de referência desse 

grupo de trabalhadores. Através do primeiro quesito, obtém-se o número de horas 

trabalhadas por semana em todas as atividades que porventura a criança tenha exercido. Em 

outras palavras, através do primeiro quesito deste bloco, identifica-se a jornada semanal de 

trabalho das crianças entre 05 e 09 anos de idade.  Através do segundo quesito é possível 

identificar o número de crianças que, na semana de referência, cuidaram dos afazeres 

domésticos e, através do terceiro quesito, o número de horas dedicado aos mesmos. 

Residualmente, obtém-se o número de horas de trabalho semanalmente dedicadas a outras 

atividades.  

Segundo os resultados da PNAD 2013, metade das crianças trabalhadoras nesta faixa 

etária, tinham uma jornada de trabalho de uma hora semanal; a outra metade, de 10 horas 



 

 

 

semanais. Todas as crianças com jornada semanal de trabalho de uma hora dedicaram-se 

integralmente aos afazeres domésticos; a outra metade dividiu igualmente o seu tempo 

entre afazeres domésticos e outras atividades. Para 2014 os resultados sugerem, para este 

grupo de trabalhadores, uma jornada de trabalho inferior a 10 horas semanais, restrita aos 

afazeres domésticos. 

A incidência do Trabalho Infantil é maior entre crianças maiores e, de modo geral, 

aumenta com a faixa etária (Tabelas 60 a 62). Observe, na Tabela 60, que, em 2001, 16,4% 

das crianças trabalhadoras de Belo Horizonte tinha entre 10 e 13 anos de idade; naquele 

mesmo ano, 21,6% do Trabalho Infantil deu-se entre adolescentes de 14 a 15 anos (Tabela 

61) e 60,9% entre adolescentes entre 16 e 17 anos (Tabela 62). Para 2014 esses valores 

foram, respectivamente, 4,5%, 22,6% e 72,3%.  

 
Tabela 60 - BH - Evolução e tendência do Trabalho Infantil entre crianças de 10 a 13 anos de 

idade (2001 a 2014) 

Ano 10 a 13 
Total de Trabalho 
infantil estimado 

% sobre Total de 
Trabalho infantil 

População 
Total da faixa 

etária 

% sobre a 
população 

total da faixa 
etária 

2001 6.597 40.334 16,4 144.970 4,55 

2002 5.077 35.450 14,3 140.985 3,60 

2003 6.121 36.958 16,6 146.915 4,17 

2004 4.703 39.017 12,1 139.535 3,37 

2005 5.341 34.368 15,5 139.379 3,83 

2006 9.211 44.904 20,5 144.523 6,37 

2007 6.664 44.049 15,1 149.491 4,46 

2008 5.443 40.950 13,3 148.540 3,66 

2009 5.113 33.457 15,3 149.137 3,43 

2011 2.519 31.255 8,1 142.319 1,77 

2012 2.861 32.412 8,8 132.302 2,16 

2013 1.698 28.879 5,9 132.137 1,28 

2014 1.378 30.381 4,5 122.000 1,13 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração:EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 61 - BH - Evolução e tendência do Trabalho Infantil entre crianças de 14 a 15 anos de 
idade (2001 a 2014) 

Ano 14 a 15 
Total de Trabalho 
infantil estimado 

% sobre Total de 
Trabalho infantil 

População 
Total da faixa 

etária 

% sobre a 
população 

total da faixa 
etária 

2001 8.699 40.334 21,6 80.348 10,83 

2002 7.134 35.450 20,1 74.124 9,62 

2003 9.722 36.958 26,3 79.578 12,22 

2004 8.606 39.017 22,1 79.608 10,81 

2005 6.196 34.368 18,0 73.150 8,47 

2006 9.662 44.904 21,5 72.984 13,24 

2007 11.919 44.049 27,1 73.769 16,16 

2008 10.798 40.950 26,4 75.759 14,25 

2009 7.576 33.457 22,6 72.992 10,38 

2011 8.819 31.255 28,2 76.994 11,45 

2012 6.359 32.412 19,6 75.106 8,47 

2013 5.551 28.879 19,2 69.902 7,94 

2014 6.867 30.381 22,6 75.179 9,13 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 

  



 

 

 

Tabela 62 - BH - Evolução e tendência do Trabalho Infantil entre crianças de 16 a 17 anos de 
idade (2001 a 2014) 

Ano 16 a 17 
Total de Trabalho 
infantil estimado 

(%) sobre Total de 
Trabalho infantil 

População 
Total da faixa 

etária 

(%) sobre a 
população 

total da faixa 
etária 

2001 24.547 40.334 60,9 84.060 29,20 

2002 22.093 35.450 62,3 79.015 27,96 

2003 19.931 36.958 53,9 83.747 23,80 

2004 23.685 39.017 60,7 85.267 27,78 

2005 21.863 34.368 63,6 84.484 25,88 

2006 24.735 44.904 55,1 78.419 31,54 

2007 24.621 44.049 55,9 74.747 32,94 

2008 23.671 40.950 57,8 68.322 34,65 

2009 20.769 33.457 62,1 66.463 31,25 

2011 19.917 31.255 63,7 78.730 25,30 

2012 22.855 32.412 70,5 72.960 31,32 

2013 21.291 28.879 73,7 77.348 27,53 

2014 21.963 30.381 72,3 75.955 28,92 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Nota-se nos gráficos 16, 17 e 18, além da tendência para a redução em números 

absolutos, uma mudança significativa na estrutura relativa do Trabalho Infantil na RMBH e, 

portanto, em Belo Horizonte.  Observa-se   com o passar do tempo, uma tendência para a 

redução relativa de crianças menores em situação de Trabalho Infantil, compensada pelo 

aumento da participação relativa de adolescentes entre 16 e 17 anos. Isso reflete os 

impactos diferenciados, por faixa etária do infante, das iniciativas de combate ao Trabalho 

Infantil.  
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Gráfico 16 - BH -  Evolução e tendência do Trabalho Infantil entre crianças de 10 a 13 anos de 
idade (2001 a 2014) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Gráfico 17 - BH -  Evolução e tendência do Trabalho Infantil entre crianças de 14 e 15 anos de 
idade (2001 a 2014) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 



 

 

 

Gráfico 18 - BH -  Evolução e tendência do Trabalho Infantil entre crianças de 16 e 17 anos de 
idade (2001 a 2014) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Apesar da ocorrência de Trabalho Infantil entre as crianças maiores de 10 anos 

apresentar um padrão significativamente distinto daquele identificado entre crianças de 5 a 

9 anos no que se refere à sua ocorrência em relação às condições socioeconômicas das 

famílias, mesmo para estes grupos etários, é clara a associação entre Trabalho Infantil e 

pobreza. Nesses casos, o Trabalho Infantil encontra-se mais pulverizado entre domicílios de 

características socioeconômicas distintas (gráficos 19 até 21) mas, apesar da sua ocorrência 

entre crianças de famílias mais abastadas, sua maior incidência é, de fato entre crianças 

provenientes de famílias mais pobres. Em 2013, em torno de 50% das crianças entre 10 e 13 

anos em situação de Trabalho Infantil eram de famílias com renda domiciliar per capita de, 

no máximo, 1 salário mínimo; para crianças entre 14 e 15 anos esse percentual apresentou-

se em torno de 58% e para os adolescentes entre 16 e 17 anos, em torno de 56%. 
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Gráfico 19 - BH - Distribuição (%) das crianças de 10 a 13 anos, em situação de Trabalho 
Infantil, segundo a renda domiciliar per capita (2001 a 2014) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
Gráfico 20 - BH - Distribuição (%) das crianças de 14 a 15 anos, em situação de Trabalho 

Infantil, segundo a renda domiciliar per capita (2001 a 2014) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração:  EDUCCAPPE, 2015. 
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Gráfico 21 - BH - Distribuição (%) das crianças de 16 e 17 anos, em situação de Trabalho 
Infantil, segundo a renda domiciliar per capita (2001 a 2014) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
 
 

Gráfico 22 - BH - Tendências de evolução do Trabalho Infantil por faixa etária (2001 a 2014) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Interessante notar que, numa perspectiva de coorte, os dados sugerem que para 

muitas crianças, a precoce inserção no mercado de trabalho é, na verdade, definitiva. No 

entanto, para melhor compreensão desta questão deve-se desenvolver um estudo mais 

aprofundado. De qualquer maneira os resultados estão a sugerir que para reduzir o Trabalho 

Infantil em faixas etárias mais avançadas, é importante, inclusive, adotar políticas para a 

redução de trabalho nas faixas etárias precedentes.  

Em 2013, dentre as crianças de 10 a 17 anos em situação de Trabalho Infantil, 

aproximadamente 56% eram meninos e 44% meninas; para 2014 esses percentuais eram, 

respectivamente, 57,4% e 42,6. Em ambos os períodos, eram crianças predominantemente 

entre 15 e 17 anos (Gráfico 22).  

 

Gráfico 23 - BH - Estrutura Etária dos Trabalhadores Infantis de 10 a 17 anos (2013-2014) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2013 e 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Os resultados de 2013 apontam que todas as crianças em situação de Trabalho 

Infantil, com idade entre 10 e 17 anos, eram alfabetizadas, e em torno de 83,33% seguiam 

frequentando a escola. A dedicação exclusiva ao trabalho, contudo, parece ter se restringido 

a crianças entre 15 e 17 anos: aproximadamente 14% das crianças de 15 anos, em situação 

de Trabalho Infantil, não frequentaram a escola, naquele ano, sendo esse percentual de 7% 

e 27% para as crianças com 16 e 17 anos, respectivamente. Como em outras situações 

também neste caso ressalta-se que por se tratar de uma pesquisa por amostragem, a 

ausência de casos não necessariamente significa ausência de abandono da escola entre 



 

 

 

crianças mais novas, mas pode-se inferir que sua incidência é bastante pequena, dado que é 

estatisticamente insignificante.  

Os dados da PNAD 2014 sugerem uma deterioração deste cenário. Apesar de 

continuar indicando que todas as crianças, entre 10 e 17 anos, em situação de Trabalho 

Infantil, sabiam ler e escrever, o percentual daqueles que frequentavam a escola reduziu-se 

para 77,4%; complementarmente, o índice de evasão estaria em torno de 22,6% contra 

16,7% do ano anterior, uma variação significativa, num espaço de tempo tão curto. Assim 

como em 2013, a evasão permanece concentrada entre os mais velhos: do total de crianças 

em situação de Trabalho Infantil que não frequentavam a escola – 15.460 – 21,1% tinha 16 

anos e 68,4% tinha 17 anos de idade. 

A maioria destas crianças – 95%, em 2013; 97%, em 2014 - tem mãe viva e residem 

(81%, em 2013; 89%, em 2014) no mesmo domicílio de residência da mãe. Em 2013, 3,7% 

dos trabalhadores infantis entre 10 e 17 anos se identificaram como a pessoa de referência 

da família, ou seja, como o chefe da família, enquanto aproximadamente 2% se 

identificaram como chefe do domicílio. Para 2014, esses percentuais apresentaram-se, 

ambos, em torno de 0,6%.   

Em sua nona seção, o questionário da PNAD traz uma série de questões que nos 

permitem avaliar as características do trabalho e rendimento para todos os indivíduos com 

10 anos ou mais de idade. Através das informações extraídas dos primeiros quesitos 

quantificou-se o Trabalho Infantil na RMBH, lembrando que essas informações subsidiaram 

as estimativas indiretas do Trabalho Infantil para Belo Horizonte. Uma importante 

informação para caracterização do Trabalho Infantil diz respeito às ocupações em que as 

crianças estão inseridas no mercado de trabalho. Assim como procedemos na análise do 

Trabalho Infantil, a partir das informações censitárias, também neste caso adotamos os 

subgrupos ocupacionais definidos na Classificação Brasileira das Ocupações Domiciliar.  Os 

resultados estão dispostos na Tabela 63, que não apresenta números absolutos, mas traz 

apenas os indicadores do Trabalho Infantil em Belo Horizonte, em 2013 e em 2014, 

pressupondo-se que, em cada período, suas características são idênticas às do Trabalho 

Infantil na RMBH, como um todo. Apesar da impossibilidade de comparações diretas entre 

esse e o padrão ocupacional do Trabalho Infantil, revelado pelo Censo de 2010, dadas as 
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mudanças na classificação das ocupações brasileiras no período, ressalta-se que as 

diferenças são, na realidade, muito pequenas.  

Na Tabela 63, na coluna H/M, é possível analisar a divisão sexual do trabalho, dentre 

os trabalhadores infantis de Belo Horizonte, em 2013 e em 2014.  Em algumas ocupações 

como 'ajudantes de obras civis', 'trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos e 

couro', e mecânicos de manutenção veicular', e em todos os demais grupos ocupacionais 

marcados com a letra H, foi detectada apenas a presença de meninos; em outras ocupações, 

dos subgrupos ocupacionais marcados com a letra M, foi detectada apenas a presença de 

meninas. Vale lembrar que quanto mais próximo de zero o resultado deste indicador, maior 

o número de meninas empregadas nas ocupações de determinado grupo ocupacional; a 

unidade reflete o equilíbrio perfeito, ou seja, subgrupos onde há tantos meninos quanto 

meninas empregadas; e, se maior que 1, maior o número de meninos empregados, em 

relação ao número de meninas. Por exemplo, nas ocupações do subgrupo 'secretários de 

expediente e operadores de máquinas de escritório' havia, em 2013, seis meninos, para cada 

menina empregada; em 2014, nesse subgrupo ocupacional, pelos resultados da PNAD 2014, 

não havia meninas empregadas. 

Pelos resultados da distribuição relativa às crianças em situação de Trabalho Infantil 

segundo os subgrupos ocupacionais, identificam-se os subgrupos ocupacionais que mais 

absorveram a mão de obra infantojuvenil no mercado de trabalho belo-horizontino em 2013 

e em 2014. Apenas para mencionar alguns, citam-se, dentre os mais importantes: 

'escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos'; 'trabalhadores dos 

serviços de hotelaria e alimentação'; 'trabalhadores nos serviços de embelezamento e 

cuidados pessoais'; 'vendedores, demonstradores'; e 'ajudante de obras civis'.  



 

 

 

Tabela 63 - Grupos ocupacionais em que se inserem as crianças em situação de Trabalho 
Infantil no mercado de trabalho (2013-2014) 

Subgrupo ocupacional 
2013 2014 

Total H/M % Total H/M % 
Profissionais da administração 

   
814 M 1,2 

 Gerentes de produção e operações 401 M 0,6 
  

0,0 
 Profissionais de marketing, publicidade e comercialização 400 M 0,6 

  
0,0 

 Profissionais da comunicação 401 M 0,6 407 H 0,6 
Profissionais de espetáculos e das artes 

   
814 1,0 1,2 

 Técnicos em eletro-eletrônica e fotônica 401 H 0,6 
  

0,0 
 Técnicos em informática 801 H 1,2 

  
0,0 

 Técnicos da ciência da saúde animal 400 H 0,6 
  

0,0 
 Instrutores e professores de escolas livres 400 M 0,6 407 M 0,6 
 Técnicos das ciências administrativas 401 H 0,6 

  
0,0 

 Artistas de artes populares e modelos 401 H 0,6 
  

0,0 
 Técnicos de nível médio em operações comerciais 401 H 0,6 407 M 0,6 
 Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos 8.821 1,0 13,6 10.987 0,1 16,1 
 Secretários de expediente e operadores de máquinas de escritórios 2.806 6,0 4,3 1.221 H 1,8 
Auxiliares de serviços de biblioteca, documentação e correios 

   
1.628 1,0 2,4 

 Escriturários contábeis e de finanças 801 1,0 1,2 
  

0,0 
 Escriturários de controle de materiais, despachos e de transportes 401 M 0,6 

  
0,0 

 Caixas, bilheteiros e afins 1.603 M 2,5 814 1,0 1,2 
 Trabalhadores de informações ao público 2.806 0,2 4,3 2.442 0,5 3,6 
 Entrevistadores e afins 401 M 0,6 

  
0,0 

 Trabalhadores dos serviços domésticos em geral 401 H 0,6 813 1,0 1,2 
 Trabalhadores dos serviços de hotelaria e alimentação 6.817 1,4 10,5 6.507 0,1 9,5 
Trabalhadores serviços de adm./conservação/manutenção edif.e logradouros 

   
814 H 1,2 

 Trabalhadores nos serviços de embelezamento e cuidados pessoais 6.815 0,1 10,5 6.916 0,1 10,1 
 Outros trabalhadores de serviços diversos 2.404 5,0 3,7 2.438 H 3,6 
 Vendedores, demonstradores 6.416 0,5 9,9 10.576 1,2 15,5 
 Repositores e remarcadores do comércio 2.406 2,0 3,7 4.476 4,5 6,5 
Instaladores de produtos e acessórios 

   
406 H 0,6 

 Vendedores ambulantes e camelôs 401 M 0,6 1.220 0,5 1,8 
 Trabalhadores agrícolas 1.604 3,0 2,5 814 1,0 1,2 
 Trabalhadores na pecuária 1.604 3,0 2,5 406 H 0,6 
 Trabalhadores da construção civil e obras públicas 401 H 0,6 814 H 1,2 
Trabalhadores de acabamento de obras civis 

   
1.628 H 2,4 

 Ajudantes de obras civis 4.812 H 7,4 2.035 H 3,0 
 Montadores de máquinas e aparelhos mecânicos 400 H 0,6 407 H 0,6 
 Trabalhadores da confecção de roupas 401 H 0,6 407 H 0,6 
 Trabalhadores da confecção de artefatos de tecidos e couros 1.203 H 1,9 406 H 0,6 
 Trabalhadores da produção gráfica 400 H 0,6 407 H 0,6 
Marceneiros e afins 

   
814 H 1,2 

Condutores de veículos e operadores equip.elevação/movimentação de cargas 
   

407 H 0,6 
 Trabalhadores artesanais da madeira e do mobiliário 401 M 0,6 

  
0,0 

 Trab.de logística e acompanhamento de serviços de transporte 400 H 0,6 1.221 H 1,8 
 Embaladores e alimentadores de produção 801 H 1,2 1.627 3,0 2,4 
Confeccionadores de produtos de papel e papelão 

   
407 H 0,6 

 Operadores de instalações químicas, petroquímicas e afins 401 M 0,6 
  

0,0 
 Trabalhadores artesanais de materiais de construção 401 H 0,6 

  
0,0 

 Trab.agroindústria e da fabricação de alimentos e bebidas 401 M 0,6 407 H 0,6 
 Mecânicos de manutenção veicular 2.806 H 4,3 814 H 1,2 
 Eletricistas-eletrônicos de manutenção industrial, comercial e residencial 401 H 0,6 406 H 0,6 
Outros trab. daconservação e da manutenção (exceto trab.elementares) 

   
406 H 0,6 

Trabalhadores elementares da manutenção  
   

407 H 0,6 
 Trabalhadores elementares da manutenção 401 H 0,6 

  
0,0 

Total 64.944 - 100,0 68.347 
 

100,0 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2013 e 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A partir dos demais quesitos da seção nove, avaliamos o Trabalho Infantil em Belo 

Horizonte considerando-se sua modalidade: familiar, doméstico, em benefício de terceiros, e 
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conta própria, ressaltando-se que o trabalho artístico não foi detectado. A metodologia para 

esta classificação encontra-se detalhada na seção 'materiais e métodos'.  

Segundo Medeiros Neto e Marques (2013) o Trabalho Infantil familiar é aquele em 

que a criança ou adolescente trabalha diretamente e em função ou a favor de seus pais ou 

de algum parente, não havendo portanto, a figura do 'terceiro'. Nesse caso, os próprios pais 

ou outros responsáveis legais são as pessoas que submetem o infante ao labor, seja no 

próprio domicílio ou, inclusive fora dele, tanto em atividades do ramo agrícola quanto não 

agrícola, desde que para consumo próprio ou da família.  

Partindo-se da classificação tipológica do Trabalho Infantil na RMBH, segundo as 

modalidades antes identificadas, têm-se, na Tabela 64, os resultados das estimativas do 

Trabalho Infantil familiar, para Belo Horizonte, para o período 2001-2014.  

 

Tabela 64 - BH - Trabalho Infantil estimado  no âmbito familiar (2001  a 2014) 

Ano Âmbito familiar Trabalho infantil % 

2001 9.583 40.248 23,8 

2002 6.973 35.388 19,7 

2003 8.819 36.889 23,9 

2004 7.891 38.920 20,3 

2005 6.030 34.293 17,6 

2006 12.940 44.856 28,8 

2007 9.217 43.990 21,0 

2008 7.287 40.880 17,8 

2009 3.962 33.424 11,9 

2011 2.414 31.198 7,7 

2012 3.303 32.349 10,2 

2013 3.162 28.801 11,0 

2014 2.680 30.381 8,8 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A redução do número absoluto de trabalhadores infantis no âmbito familiar não 

surpreende, tendo em vista a significativa redução do Trabalho Infantil, em geral.  Sua 

variação em termos relativos, no entanto, é bastante interessante. Estima-se que, em 2001, 



 

 

 

o Trabalho Infantil familiar representava em torno de 24% de todo o Trabalho Infantil no 

município; em 2006, praticamente 29% do Trabalho Infantil em Belo Horizonte era do tipo 

familiar, mas, a partir daquele ano sua queda relativa deu-se de forma ininterrupta e, em 

2014, de todo o Trabalho Infantil de Belo Horizonte, apenas em torno de 9% era trabalho 

familiar. 

 
Gráfico 24 - BH - Trabalho infantil familiar como percentual do Trabalho Infantil total (2001-

2014) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001-2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo a PNAD 2013, o Trabalho Infantil de natureza familiar foi exercido tanto por 

meninas quanto por meninos, entre 5 e 17 anos de idade; a PNAD 2014 sugere a presença 

apenas de meninos. Ressalta-se que, nos dois anos, todas as crianças entre 5 e 9 anos, em 

situação de Trabalho Infantil, eram trabalhadoras no âmbito familiar, ou seja, não estavam 

inseridas no mercado de trabalho.  Como se mencionou anteriormente, sua carga horária de 

trabalho não ultrapassava 10 horas semanais. Ressalta-se, ainda, que, em 2014, 100% das 

crianças nesta faixa etária dedicaram-se integralmente aos afazeres domésticos; em 2013, 

esse percentual era de 50% sendo que os demais 50% dedicaram parte das horas de 

trabalho a outras atividades - como o trabalho realizado em lojas, escritórios, consultórios, 

etc - mas que por serem de propriedade de indivíduo da própria família, permanece 

classificado como sendo de âmbito familiar.  
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Em relação a esta mesma questão é importante ressaltar que o número 

relativamente alto de crianças de 10 a 17 anos que informaram que o Trabalho Infantil 

familiar era realizado em 'loja, oficina, fábrica, escritório, escola, repartição pública, galpão, 

etc' e em 'local designado pelo empregador, cliente ou freguês' localizado em terreno ou 

área diferente daquela de localização do domicílio, associada à informação da jornada de 

trabalho de 20 e 30 horas nos leva a inferir que parte do trabalho declarado como familiar 

envolve uma relação de emprego, onde o ‘empregador’ é o próprio responsável legal ou 

outro membro da família. No entanto não configura vínculo empregatício, pois, como afirma 

o TST (2013, p.8), “decorre do exercício do poder familiar (antigo pátrio-mátrio poder), que 

confere aos pais o direito de, entre outras coisas, dirigir a criação e educação dos filhos, 

exigindo que estes lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e 

condição (art. 1634, I e VII do novo Código Civil). 

Como era de se esperar, a partir das próprias características que  definem esta 

modalidade de Trabalho Infantil, nenhuma criança trabalhadora do âmbito familiar recebeu 

qualquer tipo de remuneração, nem em espécie e nem através de produtos ou mercadorias, 

pelo exercício do labor, uma vez que esta estratégia é utilizada pelas famílias para reduzir 

gastos com a contratação de funcionários12. 

Normalmente esta modalidade é considerada uma das mais brandas formas de 

Trabalho Infantil, dado que não necessariamente prejudica o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. Segundo a OIT (2011, s/p.) os trabalhos infantis no âmbito familiar só passam 

a ser objeto de políticas públicas a partir do momento em que "adquirem as características 

de perigosos e ultrapassam a quantidade máxima de horas na semana permitidas para estas 

atividades segundo as legislações nacionais".   

Segundo o Ministério Público (2013, p.11) as principais formas de atuação para a 

erradicação desta modalidade de Trabalho Infantil deve se direcionar para: 

A. A inserção da criança em programa social mantido pelo Poder Público, 
como, por exemplo, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, 
e/ou para garantir a sua matrícula, frequência e aproveitamento em 
escola, priorizando a de tempo integral;  

B. Para o encaminhamento do adolescente, a partir dos 14 anos, a 
programas de aprendizagem profissional, ocasião em que será contratado 
por empresas obrigadas a cumprir a cota aprendizagem, na forma dos 

                                                 
12

  Ver: <http://www.promenino.org.br/trabalhoinfantil/causas>. 

http://www.promenino.org.br/trabalhoinfantil/causas


 

 

 

arts. 428 e seguintes da CLT, assegurada proteção trabalhista e 
previdenciária, e com a obrigação de frequentar curso de qualificação 
profissional;  

C. Para a conscientização dos pais, exigindo-se o seu compromisso e, quando 
necessário, até mesmo propondo ação de responsabilização, conforme 
previsto no ECA. 

 

Apesar de vedado, pela legislação brasileira, para menores de 18 anos, há um 

número significativo de crianças em Belo Horizonte empregadas nos serviços domésticos 

(Tabela 65). Por ser vedado, todos os trabalhadores domésticos com menos de 18 anos são 

informais, ou seja não têm contrato de trabalho formalizado em carteira. 

Segundo as estimativas, em 2001 havia em torno de 5.400 crianças entre 10 a 17 

anos de idade - 13,42% dos trabalhadores infantis daquele período - empregadas nos 

serviços domésticos. Pelas estimativas, em 2014 ainda havia em torno de 1.610 crianças - 

5,3% dos trabalhadores infantis - empregadas no setor. Observe, no gráfico 25, sua 

tendência de declínio, em termos relativos, assim como se viu no caso do trabalho no 

âmbito familiar.  
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Tabela 65 - BH - Estimativa do número de trabalhadores infantis empregados nos serviços 
domésticos (2001 a 2014) 

Ano 
Trabalhadores dos 

Serviços Domésticos 

Total estimado de 
trabalhadores 
infantis em BH 

% 

2001 5.403 40.248 13,42 

2002 4.182 35.388 11,82 

2003 4.499 36.889 12,20 

2004 2.870 38.920 7,37 

2005 3.620 34.293 10,56 

2006 5.348 44.856 11,92 

2007 2.434 43.990 5,53 

2008 2.666 40.880 6,52 

2009 4.308 33.424 12,89 

2011 1.856 31.198 5,95 

2012 1.392 32.349 4,30 

2013 1.404 28.801 4,88 

2014 1.610 30.381 5,30 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
Gráfico 25 - BH - Trabalho infantil doméstico como percentual do Trabalho Infantil total 

(2001-2014) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Segundo a OIT (2011) esta é uma das modalidades mais comuns e mais perversas de 

Trabalho Infantil, uma vez que expõe as crianças a vários riscos que variam de longas 

jornadas de trabalho, exposição a produtos tóxicos, esforço físico excessivo, a abusos físicos, 

emocionais e sexuais. No caso específico brasileiro, a OIT (2011, p.), chama a atenção para a 

exposição destes sujeitos  

 

[...] por exemplo, a esforços físicos intensos; isolamento; abuso físico, psicológico e 
sexual; longas jornadas de trabalho; trabalho noturno; calor; exposição ao fogo, 
posições antiergonômicas e movimentos repetitivos, podendo comprometer seu 
processo de formação social e psicológico. 

 

A OIT (2011) chama nossa atenção para uma possível subestimativa desta 

modalidade, relacionada a erros de declaração pois, muitas vezes, principalmente quando 

realizado por crianças mais novas, estes trabalhadores são declarados como parentes 

(afilhadas ou filhas de criação) de seus empregadores.  Ainda que os números apresentados 

estejam subestimados, em decorrência de possíveis erros de declaração, as características 

reveladas por eles subsidiarão o formulador de políticas públicas, que poderá melhor 

adequar as ações públicas no sentido de erradicá-lo. 

Em Belo Horizonte, assim como no Brasil e outras partes do mundo, a grande maioria 

de trabalhadores domésticos são meninas – pela PNAD 2013, em torno de 75% do total de 

crianças em situação de Trabalho Infantil doméstico, naquele ano, e pela PNAD 2014, 

aproximadamente 89% - sendo os meninos em número relativamente reduzido – em torno 

de 25%, em 2013, e de 11%, em 2014.  Os dados indicam, em 2013, sua ocorrência entre 

crianças a partir de 12 anos e, em 2014, a partir de 13 anos. Crianças mais novas são, então, 

poupadas desta atividade, a qual se concentra principalmente entre aquelas com idade 

entre 15 e 17 anos (mais de 60% das crianças em situação de Trabalho Infantil doméstico, 

em ambos os períodos). 

Em relação à jornada semanal de trabalho (em número de dias), percebe-se 

diferenças substanciais entre as faixas etárias. Em 2014, por exemplo, todas as crianças em 

situação de Trabalho Infantil doméstico, com idade entre 10 e 13 anos, tinham uma jornada 

semanal de trabalho de, no máximo, 3 dias, enquanto aproximadamente 67% das crianças 

entre 14 e 15 anos e 100% das crianças entre 16 e 17 anos, inseridas neste setor, 
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trabalhavam, no mínimo 4 dias por semana.  Nesse aspecto pode-se dizer que se trata de um 

trabalho contínuo para um número relativamente alto de crianças, considerando-se a 

classificação apresentada por Medeiros Neto e Marques (2013), e com jornada igual à de um 

trabalhador adulto.  

Esses trabalhadores 'invisíveis' são em geral muito mal remunerados, e muitas vezes 

nem sequer o são. Em relação a esta questão, se por um lado, em 2013, em Belo Horizonte, 

nenhuma criança do trabalho doméstico o tenha feito sem remuneração, esta foi, em geral, 

muito baixa, apresentando diferenças significativas entre as faixas etárias, inclusive porque o 

seu valor está relacionado à jornada semanal de trabalho.  

Nenhuma criança entre 10 e 14 anos recebeu mais do que 0,25 salários mínimos; o 

maior rendimento nominal foi da ordem de R$150,00, mas em torno de 70% dos 

trabalhadores domésticos nesta faixa etária receberam R$50,00 mensais. Para o grupo 

etário 15 a 17 anos, 40% dos empregados domésticos tinha um salário que variava entre 

R$200,00 e R$250,00 e 20% declararam um rendimento de 1 salário mínimo. Para a maioria 

das crianças não havia qualquer tipo de complementação salarial, através do pagamento de 

benefícios como auxílio transporte, moradia, alimentação e saúde. Apenas 12% dos 

empregados domésticos, todos entre 10 e 14 anos, declararam receber auxílio alimentação.  

Para 2014 o cenário apresentou-se ainda pior: 22,24% das crianças em situação de 

Trabalho Infantil doméstico recebiam normalmente rendimento mensal somente em 

benefícios e dentre aquelas que percebiam alguma remuneração monetária, todas 

declararam rendimento inferior a 0,5 salários mínimos, sendo de R$250,00 a remuneração 

nominal de maior valor.  

Quando o Trabalho Infantil é exercido - sozinho ou em companhia dos pais ou 

responsáveis - em favor de terceiro, configura-se exploração da criança e do adolescente. 

Assim,  

Não é determinante ou essencial, nestas situações, que haja subordinação, 
formalização ou vínculo direto, pessoal ou jurídico com o beneficiário do serviço, 
para o fim de caracterizar-se a sua responsabilidade. A tolerância, sob qualquer 
forma, inclusive por omissão, quanto a permitir e se valer do Trabalho Infantil é 
suficiente para configurar a conduta ilícita e a violação de direitos fundamentais. 
(BRASIL, 2013, p. 13) 

Em todos os anos da série temporal considerada, esta modalidade destaca-se como a 

maior absorvedora da mão de obra infantojuvenil, no mercado de trabalho, em Belo 



 

 

 

Horizonte.  Em 2014, em torno de 77% de todo o Trabalho Infantil do município se dava em 

benefício de terceiros.  

Diferentemente do comportamento relativo do Trabalho Infantil 'familiar' e 

'doméstico', nesse caso, houve significativo aumento relativo. Se observarmos os valores 

absolutos, o número de trabalhadores infantis em benefício de terceiros, em 2013, 

apresenta-se apenas ligeiramente superior ao seu número, em 2001. No entanto, em termos 

relativos sua variação foi bastante significativa: em 2001, aproximadamente 56% dos 

trabalhadores infantis de Belo Horizonte eram trabalhadores em benefício de terceiros, em 

2013, esse percentual apresentou-se em torno de 78% e, em 2014, da ordem de 77%, como 

se mencionou.  Significa que a redução do Trabalho Infantil foi mais intensa nas outras 

modalidades, comparativamente a esta. 

  

Tabela 66 - BH - Estimativa do número de trabalhadores infantis em benefício de terceiros 
(2001 a 2014) 

Ano 

Trabalho 
infantil em 

benefício de 
terceiros 

Total estimado de 
trabalhadores 
infantis em BH 

% 
 
 

2001 22.475 40.248 55,84 
2002 20.746 35.388 58,62 
2003 18.893 36.889 51,22 
2004 22.060 38.920 56,68 
2005 19.646 34.293 57,29 
2006 22.427 44.856 50,00 
2007 25.036 43.990 56,91 
2008 26.839 40.880 65,65 

2009 22.397 33.424 67,01 
2011 25.257 31.198 80,96 
2012 25.393 32.349 78,50 
2013 22.655 28.801 78,66 
2014 23.424 30.381 77,10 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Gráfico 26 - BH - Trabalho infantil em benefício de terceiro como percentual do Trabalho 
Infantil total (2001-2014) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

No Brasil, a partir da Lei 10.907/2000 é permitido às empresas a contratação de 

jovens, entre 14 e 24 anos, na condição de aprendizes sendo considerado aprendiz o jovem 

devidamente matriculado, que frequenta o ensino Fundamental ou Médio. Nesse caso o 

contrato tem duração máxima de dois anos, é assinado em carteira tendo o infante direito à 

previdência social, à remuneração de um salário mínimo/hora (para 2013, R$3,08) e todos os 

direitos trabalhistas. A jornada de trabalho não deve ultrapassar 6 horas diárias, salvo para 

aqueles que já concluíram o ensino fundamental, para os quais é permitida a jornada de até, 

no máximo, 8 horas diárias, sendo em quaisquer situações vedado o trabalho noturno entre 

10 horas da noite e 5 horas da manhã.   

Em 2013, dentre as crianças em situação de Trabalho Infantil em benefícios de 

terceiros, em Belo Horizonte, apenas aproximadamente 38% poderiam ser classificadas 

como aprendizes, dado que preenchiam seus pré-requisitos, ou seja, tinham idade igual ou 

superior a 14 anos, frequentavam regularmente a escola e tinham carteira de trabalho 

assinada. Os resultados para 2014 sugerem, também neste caso, uma deterioração da 

situação do menor, tendo em vista a redução do número relativo de aprendizes para 35,4% 

das crianças em situação de Trabalho Infantil, em benefício de terceiros.  
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Em geral, pode-se dizer que a informalidade varia inversamente com a idade: apesar 

da possibilidade da formalização da relação contratual a partir dos 14 anos, a informalidade 

segue como uma característica marcante desta modalidade de Trabalho Infantil. Nota-se, no 

gráfico 27, que, em 2013, 83,3% dos trabalhadores em benefícios de terceiros com 14 anos 

de idade eram informais; esse percentual cai para 80% dentre aqueles de 15 anos; e para 

51,42% e 40,85%, para os trabalhadores de 16 e 17 anos, respectivamente. Para 2014 esses 

percentuais são, respectivamente, 79,99%, 71,49%, 69,44% e 31,26%. 

Gráfico 27 - BH - Distribuição dos trabalhadores infantis segundo a situação - formal ou 
informal - no mercado de trabalho (2013-2014) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2013 e 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Pela PNAD 2013 todas as crianças trabalhadoras em benefícios de terceiros foram 

monetariamente remuneradas, mas as remunerações são, também neste caso, em geral 

muito baixas.  

Em 2013, em torno de 75% das crianças informaram rendimento mensal inferior a 1 

salário mínimo, sendo que aproximadamente 21% recebiam um rendimento mensal de, no 

máximo, 0,5 salários mínimos.  Em 2014, apesar do número relativo de crianças em situação 

de Trabalho Infantil em benefícios de terceiros ter se reduzido para 58,3%, as remunerações 

permaneceram, em geral, muito baixas. Em torno de 20,5% das crianças tinham rendimento 

de 1 salário mínimo e 21,3% tinham um rendimento superior a 1 salário, mas a renda 

nominal mais elevada foi de R$1.200,00, ou seja, de 1,66 salários mínimos. 

Os contratos são, na grande maioria das vezes, por jornada de trabalho. Em 2013, em 

torno de 65% das crianças tinham jornada igual ou superior a 30 horas semanais sendo que 
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aproximadamente 40% tinham uma jornada igual ou superior a 40 horas semanais. Em 2014, 

32,3% das crianças trabalhavam 20 horas/semana e em torno de 59% declararam uma 

jornada de trabalho superior a 20 horas, sendo que, dentre eles, praticamente 59% tinham 

jornada de trabalho igual ou superior a 40 horas semanais.    

O Trabalho Infantil por conta própria definido por Medeiros e Neto Marques (2013) 

como sendo aquele exercido sem qualquer influência do responsável legal ou de terceiros, 

também foi verificado em Belo Horizonte, em todos os anos da série temporal considerada 

(Tabela 67). Em alguns anos da série temporal - 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008, por exemplo 

- sua importância relativa apresentou-se, inclusive, bastante elevada. Significa dizer que em 

alguns períodos tornou-se, de fato, uma importante estratégia de geração de renda para um 

número relativamente elevado de crianças. Os referidos autores consideram que esta 

modalidade está normalmente associada a casos de abandono ou afastamento do lar e, por 

uma questão de sobrevivência, a criança tem que trabalhar para garantir o seu próprio 

sustento. Como exemplos de Trabalho Infantil por conta própria podem-se mencionar: os 

flanelinhas, cuidadores de carro, limpadores de vidro, engraxates, catadores, dentre outros. 



 

 

 

 
Tabela 67 - BH - Estimativa do número de trabalhadores infantis 'conta própria (2001 a 2014) 

Ano 
Trabalhadores infantis 

por conta própria 

Total estimado de 
trabalhadores infantis 

em BH 
% 

2001 2.613 40.248 6,49 

2002 3.487 35.388 9,85 

2003 4.678 36.889 12,68 

2004 6.099 38.920 15,67 

2005 4.997 34.293 14,57 

2006 4.141 44.856 9,23 

2007 7.303 43.990 16,60 

2008 4.088 40.880 10,00 

2009 2.757 33.424 8,25 

2011 1.672 31.198 5,36 

2012 2.261 32.349 6,99 

2013 1.580 28.801 5,49 

2014 2.674 30.381 8,80 

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). Elaboração: EDUCCAPPE,2015 
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Gráfico 28 - BH - Trabalho infantil 'por conta própria' como percentual do Trabalho Infantil 
total (2001-2014) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (2001 a 2014). Elaboração: EDUCCAPPE,2015 

 

Segundo as PNADs 2013 e 2014, nesta modalidade predominam meninas. Dentre os 

trabalhadores infantis por conta própria, em 2013, quase 90%  tinham entre 15 e 17 anos de 

idade; para 2014 esse percentual foi de 85,7%.   

As PNADs 2013 e 2014 mostram, ainda, que nenhuma criança ‘por conta própria’ 

chegou a ocupar, no mês de referência, outro trabalhador não remunerado e, em ambos os 

anos, todas declaram rendimento mensal em dinheiro.  Como se pode observar no gráfico 

29, em 2013,  55,53% das crianças trabalhadoras por conta própria tinham um rendimento 

mensal de até 0,25 salários mínimos enquanto apenas aproximadamente 11% percebia um 

rendimento superior a 1 salário mínimo. Apesar da significativa mudança na estrutura de 

rendimentos deste grupo,  assim como nas demais modalidades de Trabalho Infantil onde há 

remuneração, os rendimentos destes trabalhadores permanecem muito baixos. Apenas 

21,04% tem rendimento superior a 1 salario mínimo. 
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Gráfico 29 - BH - Distribuição das crianças em situação de Trabalho Infantil, segundo o 
rendimento na ocupação principal (2013) 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2013 e 2014). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A PNAD nos informa, ainda, o número de crianças que, na semana de referência 

estavam desocupadas, mas se declararam economicamente ativas, ou seja, estavam 

procurando trabalho. Para a RMBH, em 2013, o Trabalho Infantil latente era da ordem de 

29.661 crianças. Se a proporcionalidade entre o Trabalho Infantil de Belo Horizonte e Região 

Metropolitana se aplicar também a este caso, seriam em torno de 13.000 crianças 

disponíveis para o mercado de trabalho, em Belo Horizonte. A PNAD 2014 indica, para a 

RMBH, um Trabalho Infantil latente da ordem de 35.793 crianças, estimando-se para Belo 

Horizonte um Trabalho Infantil latente, para 2014, em torno de 16.000 crianças entre 5 e 17 

anos. 

 





 

 

 

 

 

 

 

4.2 O Trabalho Infantil 
segundo a Prova Brasil 2011 
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A partir de sua reestruturação através da Portaria Ministerial nº 931, de 21 de março 

de 2005, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) passou a ser composto por uma 

avaliação amostral e duas avaliações em larga escala. Seu objetivo é o de realizar um 

diagnóstico do sistema educacional brasileiro, identificando fatores que possam vir a 

interferir no desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do 

ensino que é ofertado. 

As informações produzidas visam subsidiar a formulação, reformulação e o 

monitoramento das políticas na área educacional nas esferas municipal, estadual e federal, 

contribuindo para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. 

 
 Fonte: Inep (2015). 

 

 Aneb - Avaliação Nacional da Educação Básica: abrange por meio de pesquisa 

amostral os alunos das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e rurais, 

matriculados na 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental e no 3º ano do 

Ensino Médio, tendo como principal objetivo avaliar a qualidade, a equidade e a 

eficiência da educação brasileira. Apresenta os resultados do país como um todo, das 

regiões geográficas e das unidades da federação.  

 Prova Brasil/Anresc - Avaliação Nacional do Rendimento Escolar: Trata-se de uma 

avaliação censitária envolvendo os alunos da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, com o 

objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. Participam 

desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas 

séries/anos avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente 

federativo. Ocorre de 2 em 2 anos. 



 

 

 

 ANA - Avaliação Nacional da Alfabetização – avaliação censitária envolvendo os 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas com o objetivo principal 

de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, alfabetização 

Matemática e condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas. 

 

A Prova Brasil procura avaliar o aprendizado realizado ao longo da trajetória escolar 

do aluno. Assim, são avaliadas habilidades relativas aos anos anteriores ao que ele está 

matriculado e também aos anos posteriores. Os Questionários da Aneb e Anresc (Prova 

Brasil) servem como instrumentos de coleta de informações sobre aspectos da vida escolar, 

do nível socioeconômico, capital social e cultural dos alunos. Os Professores e os diretores 

das escolas também são convidados a responder questionários que possibilitam conhecer a 

sua formação profissional, suas práticas pedagógicas, seu nível socioeconômico e cultural, 

seus estilos de liderança e suas formas de gestão. Seus resultados são utilizados, dentre 

outros, para o cálculo do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), índice que 

avalia as escolas, cidades, estados e o Brasil em notas de 0 até 10.  

No que tange à tematica do Trabalho Infantil, os questionários da Prova Brasil 

respondidos pelos estudantes do 5º ano e do 9º trazem informações importantes sobre a 

realidade do Trabalho Infantil doméstico sobre outras formas de trabalho desenvolvidas fora 

do lar. Trazem ainda dados referentes às respostas que os dirigentes escolares deram ao 

questionário. 

A Prova Brasil 2011 (modalidade Anresc), teve seus dados publicados em 2014, sendo 

esta versão a mais recente deste, abrangente e relevante, Banco de Dados. A seguir, 

apresentamos os dados disponíveis da Prova Brasil 2011 para o 9º e para o 5º anos 

pertinentes para a investigação sobre o Trabalho Infantil no município. Os dados dos alunos 

serão apresentados de forma comparativa entre Belo Horizonte, Minas Gerais e Brasil, bem 

como por tipo de escola municipal, estadual e federal13.  

                                                 
13

A última edição da Prova Brasil ocorreu em 2013, entretanto, até o presente momento, foram divulgados 
apenas os dados sobre o rendimento pedagógico de cada unidade escolar e unidade da federação. A parte 
socioeconômica da prova, que nos interessa, ainda não foi divulgada. Caso mantenham os procedimentos 
das ultimas edições, os resultados deverão ser divulgados pelo o MEC apenas em março de 2016.  
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Os dados dos questionários dos diretores serão apresentados comparativamente 

com as cidades capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, compreendendo estas cidades como 

estratégicas economimente, geopoliticamente e demograficamente, relevantes para 

comparativos de políticas públicas e indicadores sociais, permintido ánalises benéficas ao 

nosso diagnóstico. 

A Prova Brasil 2011 (modalidade Anresc), teve seus dados publicados em 2014, deste 

modo, tais informações que se apresentam neste relatório representam a versão 

disponibilizada mais recente da respectiva avaliação. E podemos dizer que estes dados 

possuem uma abrangência relativa à de uma amostragem censitária, e também segue 

modelo semelhante quanto ao critério de preenchimento das respostas por auto declaração, 

ou seja, o próprio sujeito de direito, dentro do leque de opções apresentadas nos 

questionários da Prova Brasil 2011, encontram espaço para expressar percepções e também 

em parte, sua condição em relação ao acesso e à garantia dos direitos infanto-juvenis 

prescritos na legislação atual (BRASIL, 1990). 

4.2.1 Perfil dos alunos do 5º ano participantes da Prova Brasil 2011 

 

No momento da aplicação da Prova Brasil,além das questões curriculares, os alunos 

do 5º Ano são orientados a responder o questionário socioeconômico, que o fazem por 

adesão ou não. Nele, fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar 

associados ao desempenho escolar gerando este banco de dados, cuja caratacterica é que as 

suas informações são autodeclaratórias, ou seja, é o próprio aluno que reflete sobre a 

pergunta e assinala a resposta que melhor se assemelha à sua realidade e opnião. Desta 

forma, podemos dizer que trata-se de dados muito relevantes frente aos objetivos do 

presente Diagnóstico14. 

Ao obervarmos a Tabela seguinte, notamos que nas faixas etárias entre 10 e 11  da 

população estimada, a abrangência da Prova Brasil, chega em 36,1%. O que nos  permite 

compreender as dimensões quase que censitárias deste tipo de avaliação. Em nível de 

município de Belo Horizonte, por exemplo, foram aplicados pouco mais de 20 mil 

                                                 
14

 Participam da Prova Brasil, as escolas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos 
avaliados, em prática a grande maioria das unidades escolares do País, gerando um efeito censitário aos seus 
dados, devido a esta grande cobertura geográfica e demográfica. 

 



 

 

 

questionários. Se comparado a uma pesquisa amostral de intenção de voto para uma eleição 

municipal, destinada a representar a inteção de toda população, geralmente aplica-se cerca  

de 1 mil questionários, para se ter uma ideia.   

 

Tabela 68 - Número de alunos participantes da Prova Brasil e população estimada em 2012 
por faixa etária - Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte – alunos do 5º ano - Prova Brasil 2011 

Faixa 

Etária 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

Participantes 
Prova Brasil 

2011 - 5º ano 

População 

2012 
Estimada 

(%) dos 
participantes 

da Prova 
Brasil 2011 

sobre a 
população 
estimada 

Participantes 
Prova Brasil 
2011 -5º ano 

População 

2012 
Estimada 

(%) dos 
participantes 

da Prova 
Brasil 2011 

sobre a 
população 
estimada 

Participantes 
Prova Brasil 
2011 -5º ano 

População 

2012 
Estimada 

(%) dos 
participantes 

da Prova 
Brasil 2011 

sobre a 
população 
estimada 

(N) (N) (%) (N) (N) (%) (N) (N) (%) 

8 a 9 anos  80.895 6.634.805 1,2% 1.367 612.081 0,2% 126 61.515 0,2% 

10 anos. 950.671 3.320.269 28,6% 110.939 324.382 34,2% 11.784 32.617 36,1% 

11 anos. 752.560 3.340.867 22,5% 111.673 337.893 33,0% 11.944 34.106 35,0% 

12 anos. 238.355 3.348.644 7,1% 22.919 347.407 6,6% 1.692 35.177 4,8% 

13 anos 109.634 3.3443.58 3,3% 7.771 350.654 2,2% 362 35.553 1,0% 

14 a 15 
anos 

92.271 6.736.920 1,4% 4.498 698.772 0,6% 158 71.121 0,2% 

Total 2.224.386 23.381.505 9,51% 259.167 2.671.189 9,7% 26.066 270.089 9,7% 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Notas: Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2011 | Questionários aplicados: Brasil: 2.648.342 | 

Questionários respondidos: 2.280.315 | Respostas válidas para esta questão: 2.224.386; Minas Gerais: 
Questionários aplicados: 296.709 | Questionários respondidos: 265.116 | Respostas válidas para esta questão: 

259.167. Belo Horizonte: Questionários aplicados: 30.716 | Questionários respondidos: 26.685 | Respostas 
válidas para esta questão: 26.066. 

 

Na Tabela seguinte, temos a representação da distribuição dos participantes  5º ano, 

da Prova Brasil 2011, por sexo. Os índices de sexo Masculino e Feminino apresentam 

similaridade nas três unidades da federação citadas. 
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Tabela 69 - Participantes da Prova Brasil segundo o sexo – Brasil, Minas Gerais e Belo 
Horizonte – alunos do 5º ano - Prova Brasil 2011 

Prova Brasil 2011 - 5º ano 

Sexo 
Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Masculino 1.113.697 51,0% 128.956 51,0% 12.877 51,0% 

Feminino 1.061.104 49,0% 125.977 49,0% 12.617 49,0% 

Total 2.174.801 100,0% 254.933 100,0% 25.494 100,0% 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
 Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.648.342 | Questionários 

respondidos: 2.280.315 | Respostas válidas para esta questão: 2.174.801 | Minas Gerais: Questionários 
aplicados: 296.709 | Questionários respondidos: 265.116 | Respostas válidas para esta questão: 254.933. Belo 
Horizonte: Questionários aplicados: 30.716 | Questionários respondidos: 26.685 | Respostas válidas para esta 

questão: 25.494. 

 

Na Tabela seguinte, temos a representação da distribuição dos participantes 5º Ano, 

da Prova Brasil 2011 por cor-raça por autodeclaração.  A destacar a variação no  percentual 

de alunos que se declaram pretos  na cidade de Belo Horizonte,  acima da média Nacional e 

Estadual.    

  



 

 

 

Tabela 70 - Participantes da Prova Brasil segundo cor-raça – Brasil, Minas Gerais e Belo 
Horizonte – alunos do 5º ano - Prova Brasil 2011 

Prova Brasil 2011 - 5º ano 

Cor-raça 
Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Branco(a). 656.751 30,0 69.436 27,0 6.119 24,0 

Pardo(a). 985.634 45,0 123.453 48,0 12.116 47,0 

Preto(a). 210.795 10,0 24.477 10,0 3.022 12,0 

Amarelo(a). 41.749 2,0 4.922 2,0 611 2,0 

Indígena. 51.725 2,0 6.599 3,0 933 4,0 

Não sei. 231.733 11,0 25.869 10,0 2.790 11,0 

Total 2.178.387 100,0 254.756 100,0 25.591 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.648.342 | Questionários 

respondidos: 2.280.315 | Respostas válidas para esta questão: 2.178.387. Minas Gerais: Questionários 
aplicados: 296.709 | Questionários respondidos: 265.116 | Respostas válidas para esta questão: 254.756. Belo 
Horizonte: Questionários aplicados: 30.716 | Questionários respondidos: 26.685 | Respostas válidas para esta 

questão: 25.591. 

 

A partir da Tabela 71, a seguir, encontramos a representação da distribuição dos 

participantes da Prova Brasil 2011 por tipo de escola, os percentuais demonstram a 

predominância da “Somente escola pública” nas três unidades federativas apresentadas. 
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Tabela 71 - Participantes da Prova Brasil segundo o tipo de escola estudou desde a primeira 
série ou ano do ensino fundamental – Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte – alunos do 5º 

ano - Prova Brasil 2011 
Prova Brasil  2011 - 5º ano 

Desde a primeira série em 
que tipo de escola você 

estudou? 

 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Somente em escola pública. 1673709 77,0 204.006 81,0 17.862 72% 

Somente em escola 
particular. 

149.281 7,0 11.648 5,0 1.759 7% 

Em escola pública e em 
escola particular. 

354.771 16,0 36.159 14,0 5.329 21% 

Total 2.177.761 100,0 251.813 100,0 24.950 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.648.342 | Questionários 

respondidos: 2.280.315 | Respostas válidas para esta questão: 2.177.761. Minas Gerais: Questionários 
aplicados: 296.709 | Questionários respondidos: 265.116 | Respostas válidas para esta questão: 251.813. Belo 
Horizonte: Questionários aplicados: 30.716 | Questionários respondidos: 26.685 | Respostas válidas para esta 

questão: 24.950. 

 

A partir da Tabelaa seguir, a representação da distribuição dos participantes da Prova 

Brasil 2011, acerca de sua possível reprovação ou não. Os percentuais demonstram a 

predominância da não reprovação nas três unidades federativas apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 72 - Participantes da Prova Brasil segundo reprovação– Brasil, Minas Gerais e Belo 
Horizonte – alunos do 5º ano - Prova Brasil 2011 

Prova Brasil  2011 - 5º ano 

Você já foi reprovado? 

 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Não. 1.509.684 69,0 193.787 77,0 20.267 81,0 

Sim, uma vez. 473.950 22,0 40.477 16,0 3.438 14,0 

Sim, duas vezes ou mais. 191.066 9,0 17.248 7,0 1.315 5,0 

Total 2.174.700 100,0 251.512 100,0 25.020 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
  Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2011. Brasil: | Questionários aplicados: 2.648.342 | 

Questionários respondidos: 2.280.315 | Respostas válidas para esta questão: 2.174.700. Minas Gerais: | 
Questionários aplicados: 296.709 | Questionários respondidos: 265.116 | Respostas válidas para esta questão: 

251.512. Belo Horizonte: | Questionários aplicados: 30.716 | Questionários respondidos: 26.685 | Respostas 
válidas para esta questão: 25.020. 

 

Na Tabela 73, abaixo, temos a representação da distribuição dos participantes da 

Prova Brasil 2011 acerca da possibilidade do abandono dos estudos por parte dos alunos. Os 

dados demonstram a predominância do não abandono em percentuais aproximados nas três 

unidades federativas apresentadas. 
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Tabela 73 - Participantes da Prova Brasil: Você já abandonou a escola durante o período de 
aulas e ficou fora da escola o resto do ano? – Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte – alunos 

do 5º ano - Prova Brasil 2011 

Prova Brasil 2011 - 5º ano 

Você já abandonou a escola 
durante o período de aulas e 
ficou fora da escola o resto 

do ano? 

 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Não. 2.010.644 92,0% 238.354 94,0% 23.576 94,0% 

Sim, uma vez. 132.212 6,0% 10.844 4,0% 1.188 5,0% 

Sim, duas vezes ou mais. 42.354 2,0% 3.579 2,0% 386 1,0% 

Total 2.185.210 100,0 252.777 100,0 25.150 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.648.342 | Questionários 

respondidos: 2.280.315 | Respostas válidas para esta questão: 2.185.210. Minas Gerais: Questionários 
aplicados: 296.709 | Questionários respondidos: 265.116 | Respostas válidas para esta questão: 252.777. Belo 
Horizonte: Questionários aplicados: 30.716 | Questionários respondidos: 26.685 | Respostas válidas para esta 

questão: 25.150. 

 

4.2.1.2.  Alunos do 5º ano Participantes da  prova Brasil 2011  e Trabalho Infantil – Brasil, 

Minas Gerais e Belo Horizonte 

 

A Organização Internacional do Trabalho, alerta que o Trabalho Infantil, seja ele no 

âmbito domestico ou acontecendo fora do lar, é elemento complicador do processo de 

aprendizagem, das relações entre pais de alunos e a escola, podendo elevar a evasão e a 

reprovação, influenciando nos demais indicadores de qualidade do ensino. Para 

compreender melhor o fato, a prova Brasil de 2011 elaborou duas questões para  tratar da 

presenção de Trabalho Infantil, em especial; aquele feito através de atividades doméstiscas e 

aquele feito fora de casa.   



 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, 

orienta o Ensino Fundamental em 9 anos, sendo que a faixa de idade ideal dos estudantes 

concluintes do 5º ano é de 10 anos a 11 anos, que segundo a legislação trabalhista vigente 

só poderia exercer atividade laboral, se liberado pela justiça.  

Na Tabela a seguir, observamos os dados sobre o trabalho doméstico realizado 

durante os dias de aula, declarado pelo próprio estudante a sua condição de engajamento 

ou não no trabalho, os dados estão dispostos por unidades Federativas.  

A distribuição das horas de trabalho em dias de aula permite observar a intensidade 

da violação do Trabalho Infantil no contidiano da criança e do adolescente. Atenção especial 

para as atividades domésticas desenvolvidas acima de 3 horas diárias, onde torna-se mais 

objetiva a violação. Este dado é agravado pela idade do estudante respondente que, 

segundo exposição anterior, chega a 36% e tem entre 10 e 11 anos de idade.   

 

Tabela 74 - Em dias de aula, quanto tempo você gasta fazendo trabalhos domésticos? Rede 
Municipal, Estadual e Federal do Brasil, de Minas Gerais e de Belo Horizonte – alunos do 5º 

ano - Prova Brasil 2011 

Questão 45/Perfil / Cotidiano / Trabalho - Prova Brasil – 2011 -  5º ano 

Em dias de aula, quanto 
tempo você gasta fazendo 

trabalhos domésticos? 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

1 hora ou menos. 962.878 44,0 114.696 46,0 11.715 47,0 

2 horas. 397.403 18,0 48.280 19,0 4.951 20,0 

3 horas. 207.306 10,0 21.549 8,0 2.121 8,0 

4 horas ou mais 172.626 8,0 16.654 7,0 1.509 6,0 

Não faço trabalhos 
domésticos. 

429.191 20,0 50.296 20,0 4.770 19,0 

Total 2.169.404 100,0 251.475 100,0 25.066 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Notas: Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.648.342 | 
Questionários respondidos: 2.280.315 | Respostas válidas para esta questão: 2.169.404. Minas Gerais: 
Questionários aplicados: 296.709 | Questionários respondidos: 265.116 | Respostas válidas para esta 

questão: 251.475. Belo Horizonte: Questionários aplicados: 30.716 | Questionários respondidos: 26.685 | 
Respostas válidas para esta questão: 25.066. 

 

http://www.qedu.org.br/
http://www.qedu.org.br/
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Na Tabela a seguir está representada a resposta dos estudantes do 5º Ano, sobre o 

fato de trabalhar “fora de casa”. Neste caso, esta questão abrange todas as atividades feitas 

fora do lar, sejam diretamente renumeradas ou não, licitas ou ilícitas. Segundo a OIT, o 

trabalho “fora de casa” pode representar uma das piores formas de exploração das crianças 

e adolescentes.  Este dado é agravado pela idade do estudante declarante, que segundo 

exposição anterior, em média 36% deles possuem entre 10 e 11 anos de idade.   

 

Tabela 75 - Você trabalha fora de casa? - Rede Municipal, Estadual e Federal do Brasil, Minas 
Gerais e de Belo Horizonte – alunos 5º ano - Prova Brasil 2011 

Questão 45/Perfil / Cotidiano / Trabalho - Prova Brasil – 2011 -  5º ano 

Você trabalha fora de 
casa? 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 294.011 14,0 29.564 12,0 2.094 8,0 

Não 1.848.343 86,0 221.437 88,0 22.901 92,0 

Total 2.142.354 100,0 251.001 100 24.995 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Notas: Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.648.342 | 
Questionários respondidos: 2.280.315 | Respostas válidas para esta questão: 2.169.404.  Minas Gerais: 
Questionários aplicados: 296.709 | Questionários respondidos: 265.116 | Respostas válidas para esta 

questão: 251.001. Belo Horizonte: Questionários aplicados: 30.716 | Questionários respondidos: 26.685 | 
Respostas válidas para esta questão: 24.995. 

 

4.2.1.3. Alunos do 5º ano Participantes da  prova Brasil 2011  e Trabalho Infantil – Rede 

Estadual e Rede Municipal 

A distribuição das horas de trabalho em dias de aula permite observar a intensidade 

da violação Trabalho Infantil no contidiano da criança e adolescente. Atenção especial para 

as atividades domésticas desenvolvidas acima de 3 horas diárias, nelas torna-se mais factível 

a violação. 

  



 

 

 

Na Tabela seguinte, observa-se os dados sobre o trabalho doméstico realizado 

durante os dias de aula. Nesses dados, os próprios estudantes declararam a sua condição de 

engajamento ou não no trabalho. Chamou nossa atenção a idade entre 10 e 11 anos de 

grande maioria respondente da enquete. 

 

Tabela 76 - Em dias de aula, quanto tempo você gasta fazendo trabalhos domésticos? - Rede 
estadual e Rede municipal de Belo Horizonte - 5º ano - Prova Brasil 2011 

Questão 44/Perfil / Cotidiano / Trabalho - Prova Brasil – 2011 -  5º ano. 

Em dias de aula, quanto tempo você 
gasta fazendo trabalhos domésticos? 

Alunos Rede Estadual Alunos Rede Municipal 

(N) (%) (N) (%) 

1 hora ou menos. 5.639 47,0 6.039 46,0 

2 horas. 2.354 20,0 2.589 20,0 

3 horas. 980 8,0 1.137 9,0 

4 horas ou mais 729 6,0 777 6,0 

Não faço trabalhos domésticos. 2.315 19,0 2.436 19,0 

Total 12.017 100,0 12.978 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração:EDUCCAPPE, 2015. Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 
2011. Belo Horizonte: Rede Estadual: Questionários aplicados: 14.752 | Questionários respondidos: 12.814 | 
Respostas válidas para esta questão: 12.017. Rede Municipal: Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 
2011 | Questionários aplicados: 15.882 | Questionários respondidos: 13.798 | Respostas válidas para esta 

questão: 12.978. 
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A segui,r a resposta dos estudantes do 5º Ano, sobre o fato de trabalhar “fora de 

casa”. Neste caso, esta questão abrange todas as atividades feitas fora do lar, sejam 

diretamente renumeradas ou não, licitas ou ilícitas.   Segundo a OIT, o trabalho “fora de 

casa” pode representar uma das piores formas de exploração das crianças e adolescentes. 

Chama-se novamente a atenção para a idade do depoente. 

Tabela 77 - Você trabalha fora de casa? Alunos das Redes Municipais e Estaduais de Belo 
Horizonte - 5º ano - Prova Brasil 2011 

Questão 45/Perfil / Cotidiano / Trabalho - Prova Brasil – 2011 -  5º 
ano. 

Você trabalha fora de 
casa? 

Alunos Rede Estadual Alunos Rede Municipal 

(N) (%) (N) (%) 

Sim 1.072 9,0 1.016 8,0 

Não 10.875 91,0 11.961 92,0 

Total 11.947 9,0 12.977 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Questionário estudante de 5º ano Prova Brasil 2011. Belo Horizonte: Rede Estadual: Questionários 

aplicados: 14.752 | Questionários respondidos: 12.814 | Respostas válidas para esta questão: 11.947. Rede 
Municipal:Questionários aplicados: 15.882 | Questionários respondidos: 13.798 | Respostas válidas para esta 

questão: 12.977. 

 

4.2.2 Perfil dos alunos do 9º ano participantes da Prova Brasil 2011 

 

No momento da aplicação da Prova Brasil,além das questões curriculares, os alunos 

do 9º ano são orientados a responder também um questionário socioeconômico, que o 

fazem por adesão ou não. Nele, fornecem informações sobre fatores de contexto que 

podem estar associados ao desempenho escolar dos alunos, gerando um relevante banco de 

dados, resultado de informações autodeclaradas. Participam da Prova Brasil, as escolas que 

possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos avaliados. Em prática,é a 

grande maioria das unidades escolares do país e gera um efeito censitário aos seus dados, 

devido a esta grande cobertura geográfica e demográfica. 

Ao observar a tabela a seguir, nota-se, por exemplo, que em várias faixas de idade da 

população estimada, a abrangência da Prova Brasil atinge em torno de 29,1% da respectiva 

população residente. Tal dado é que permite obter validações com mais precisão sobre os 

fenômenos sociológicos que incidem sobre esta população que possam relacionar-se à 



 

 

 

incidência de Trabalho Infantil no municípo, bem como conhecer de fato seu perfil 

demoGráfico15.  

Tabela 78 - Número de alunos participantes da Prova Brasil e população estimada em 2012 
por faixa etária - Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte – alunos do 9º ano - Prova Brasil 2011 

Faixa 

Etária 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

Participantes 
Prova Brasil 
2011-9º ano 

População 
2012 

estimada 

(%) dos 
participantes 

da Prova 
Brasil 2011 

sobre a 
população 
estimada 

Participantes 
Prova Brasil 
2011 -9º ano 

População 
Estimativa 

2012 

(%) dos 
participantes 

da Prova 
Brasil 2011 

sobre a 
população 
estimada 

Participantes 
Prova Brasil 
2011 -9º ano 

População 
Estimativa 

2012 

(%) dos 
participantes 

da Prova 
Brasil 2011 

sobre a 
população 
estimada 

(N) (N) (%) (N) (N) (%) (N) (N) (%) 

12 anos 
ou 

menos* 
3.305 6.689.511 0,0 91 685.300 0,0 2 69.283 0,0 

13 
anos. 

58.544 3.344.358 1,8 1.887 350.654 0,5 145 29.104 0,5 

14 
anos. 

896.278 3.355.672 26,7 101.671 349.750 29,1 8.784 30.183 29,1 

15 
anos. 

589.589 3.381.248 17,4 70.747 349.022 20,3 8.319 31.332 26,6 

16 a 17 
anos 

420.186 6.878.585 6,1 37.013 694.569 5,3 2.680 66.723 4,0 

Total 1.967.902 23.649.374 8,3 211.409 2.429.295 8,7 20.854 226.625 9,2 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Estimativas populacionais TCU/ MS/SGEP/Datasus (2015). Notas: Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 

2011 | Questionários aplicados: Brasil: Questionários aplicados: 2.553.388 | Questionários respondidos: 
1.992.296 | Respostas válidas para esta questão: 1.967.902; Minas Gerais: Questionários aplicados: 258.394 | 

Questionários respondidos: 213.090 | Respostas válidas para esta questão: 211.409. Belo 
Horizonte:Questionários aplicados: 26.111 | Questionários respondidos: 21.004 | Respostas válidas para esta 

questão: 20.854. *Contempla pessoas com 11 e 12 anos de idade basicamente. 

 

Nesta seção apresenta-se dados da Prova Brasil que contribuem para a dimensão do 

fenômeno Trabalho Infantil, a partir das respostas das Questões 44 e 45 que abordam 

questões relativas ao cotidiano dos alunos do 5º e do 9º ano. A seguir tais questões 

respondidas em 2011 são apresentadas em escalas nacional, estadual e municipal. 

                                                 
15

 Por exemplo, em nível de município de Belo Horiozonte fala-se em mais de 20 mil questionários aplicados. 
Comparado a uma pesquisa amostral (não é censitária) de intenção de voto para uma eleição municipal, 
destinada a representar a intenção de toda população, geralmente tem em torno de 1 mil questionários, em 
alguns casos até menos. 



180 

 

Na Tabela seguinte, a representação da distribuição dos participantes da Prova Brasil 

2011, por sexo, dados preenchidos pelo próprio estudante.  Índices de sexo Masculino e 

Feminino apresentam similaridade nas três unidades da federação citadas. 

 

Tabela 79 - Participantes da Prova Brasil segundo o sexo – Brasil, Minas Gerais e Belo 
Horizonte – alunos do 9º ano - Prova Brasil 2011 

Prova Brasil 2011 - 9º ano 

Sexo 
Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Masculino 915.498 47,0% 96.636 46,0% 9.652 47,0% 

Feminino 1.034.803 53,0% 113.174 54,0% 11.062 53,0% 

Total 1.950.301 100,0 209.810 100,0 20.714 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.553.388 | Questionários 

respondidos: 1.992.296 | Respostas válidas para esta questão: 1.950.301. Minas Gerais: Questionários 
aplicados: 258.394 | Questionários respondidos: 213.090 | Respostas válidas para esta questão: 209.810. Belo 
Horizonte: Questionários aplicados: 26.111 | Questionários respondidos: 21.004 | Respostas válidas para esta 

questão: 20.714. 

 

 

  



 

 

 

Na Tabela a seguir, a representação da distribuição dos participantes da Prova Brasil 

2011, por raça-cor, dados preenchidos pelo próprio estudante; autodeclaração.  A destacar, 

a variação no  percentual de negros  na cidade de Belo Horizonte,  acima da média Nacional 

e Estadual.    

 

Tabela 80 - Participantes da Prova Brasil segundo cor-raça – Brasil, Minas Gerais e Belo 
Horizonte – alunos do 9º ano - Prova Brasil 2011 

Prova Brasil 2011 - 9º ano 

Cor-raça 
Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Branco(a). 641.829 33,0 62.914 30,0 5.208 25,0% 

Pardo(a). 882.879 45,0 98.743 47,0 9.757 47,0% 

Preto(a). 202.075 11,0 24.393 12,0 3.191 16,0% 

Amarelo(a). 61.998 3,0 7.506 4,0 927 5,0% 

Indígena. 42.541 2,0 4.980 2,0 681 3,0% 

Não sei. 122.601 6,0 10.854 5,0 874 4,0% 

Total 1.953.923 100,0 209.390 100,0 20.638 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
  Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 2011. Brasil:Questionários aplicados: 2.553.388 | Questionários 

respondidos: 1.992.296 | Respostas válidas para esta questão: 1.953.923. Minas Gerais: | Questionários 
aplicados: 258.394 | Questionários respondidos: 213.090 | Respostas válidas para esta questão: 209.390. Belo 
Horizonte: Questionários aplicados: 26.111 | Questionários respondidos: 21.004 | Respostas válidas para esta 

questão: 20.638. 
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Na Tabela  seguinte, a representação da distribuição dos participantes da Prova Brasil 

2011 sobre tipo de escola, se pública ou privada, que o aluno já frequentou. Os percentuais 

demonstram a predominância da “Somente escola pública” nas três unidades federativas 

apresentadas. 

 
Tabela 81 - Participantes da Prova Brasil segundo o tipo de escola estudou desde a primeira 
série ou ano do ensino fundamental – Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte – alunos do 9º 

ano - Prova Brasil 2011 

Prova Brasil  2011 - 9º ano 

Desde a primeira série em 
que tipo de escola você 

estudou? 

 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Somente em escola pública. 1.746.544 90,0 194.278 93,0 17.998 88,0 

Somente em escola 
particular. 

37.302 2,0 2.043 1,0 362 2,0 

Em escola pública e em 
escola particular. 

165.909 8,0 12.913 6,0 2.171 10,0 

Total 1.949.755 100,0 209.234 100,0 20.531 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
 Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.553.388 | Questionários 

respondidos: 1.992.296 | Respostas válidas para esta questão: 1.949.755. Minas Gerais: Questionários 
aplicados: 258.394 | Questionários respondidos: 213.090 | Respostas válidas para esta questão: 209.234. Belo 

Horizonte:Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 2011 | Questionários aplicados: 26.111 | 
Questionários respondidos: 21.004 | Respostas válidas para esta questão: 20.531. 

  



 

 

 

Na Tabela seguinte temos a representação da distribuição dos participantes da Prova 

Brasil 2011 sobre possível reprovação ou não do aluno. Os percentuais demonstram a 

predominância da não reprovação e percentuais aproximados nas três unidades federativas 

apresentadas. 

 

Tabela 82 - Participantes da Prova Brasil segundo reprovação– Brasil, Minas Gerais e Belo 
Horizonte – alunos do 9º ano - Prova Brasil 2011 

Prova Brasil  2011 - 9º ano 

Você já foi reprovado? 

 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Não 1.290.644 66,0 142.299 68,0 14.176 69,0 

Sim, uma vez 452.956 23,0 47.221 23,0 4.608 22,0 

Sim, duas vezes ou mais 208.198 11,0 19.973 9,0 1.810 9,0 

Total 1.951.798 100,0 209.493 100,0 20.594 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.553.388 | Questionários 

respondidos: 1.992.296 | Respostas válidas para esta questão: 1.951.798. Minas Gerais: Questionários 
aplicados: 258.394 | Questionários respondidos: 213.090 | Respostas válidas para esta questão: 209.493. Belo 
Horizonte: Questionários aplicados: 26.111 | Questionários respondidos: 21.004 | Respostas válidas para esta 

questão: 20.594. 
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Na Tabela abaixo, a representação da distribuição dos participantes da Prova Brasil 

2011, acerca de ter ou não o aluno abandonado os estudos. Os percentuais demonstram a 

predominância do não abandono e percentuais aproximados nas três unidades federativas 

apresentadas. 

 

Tabela 83 - Participantes da Prova Brasil: Você já abandonou a escola durante o período de 
aulas e ficou fora da escola o resto do ano?  – Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte – alunos 

do 9º ano - Prova Brasil 2011 

Prova Brasil  2011 - 9º ano 

Você já abandonou a escola 
durante o período de aulas e 
ficou fora da escola o resto 

do ano? 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Não 1.839.692 94,0 201.514 96,0 19.978 97,0 

Sim, uma vez 90.828 5,0 6.878 3,0 594 3,0 

Sim, duas vezes ou mais 25.495 1,0 1.560 1,0 94 0,0 

Total 1.956.015 100,0 209.952 100,0 20.666 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.553.388 | Questionários 

respondidos: 1.992.296 | Respostas válidas para esta questão: 1.956.015. Minas Gerais:Questionários 
aplicados: 258.394 | Questionários respondidos: 213.090 | Respostas válidas para esta questão: 209.952. Belo 
Questionários aplicados: 26.111 | Questionários respondidos: 21.004 | Respostas válidas para esta questão: 

20.666. 

 

  



 

 

 

4.2.2.2.  Alunos do 9º ano Participantes da  prova Brasil 2011  e Trabalho Infantil – Brasil, 

Minas Gerais e Belo Horizonte 

A Organização Internacional do Trabalho alerta que o Trabalho Infantil, seja ele no 

âmbito doméstico ou acontecendo fora do lar, pode ser um elemento complicador do 

processo de aprendizagem, das relações entre pais de alunos e a escola, elevando a evasão, 

a reprovação e influencia nos indicadores de qualidade do ensino. 

No Brasil, esta também é uma preocupação das autoridades educacionais. Dessa 

forma, a prova Brasil de 2011, trouxe duas questões para tratar da presença de Trabalho 

Infantil, em especial aquele feito através de atividades doméstiscas e aquele feito fora de 

casa.   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, 

estabelece o Ensino Fundamental em 9 anos, sendo que a idade ideal dos estudantes 

concluintes do 9º ano é de 14 anos a 15 anos. Faixa etária essa que, segundo a legislação 

vigente, só poderia exercer atividade laboral na condição de aprendiz. 

Na Tabela abaixo, trazemos os dados sobre o trabalho doméstico realizado durante 

os dias de aulas, declarado pelos próprios estudantes sobre sua condição de engajamento ou 

não no trabalho. Os dados estão dispostos entre as três esferas de governo que organizam a 

Federação Brasileira. A distribuição das horas de trabalho em dias de aulas nos permite 

observar a intensidade da violação Trabalho Infantil no contidiano da criança e adolescente 

de Belo Horizonte. Atenção especial para as atividades domésticas desenvolvidas acima de 3 

horas diárias onde torna-se mais objetiva a violação. 
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Tabela 84 - Em dias de aula, quanto tempo você gasta fazendo trabalhos domésticos? Rede 
Municipal, Estadual e Federal do Brasil, de Minas Gerais e de Belo Horizonte - 9º ano - Prova 

Brasil 2011 

Questão 44/Perfil / Cotidiano / Trabalho - Prova Brasil – 2011 -  9º ano 

Em dias de aula, quanto 
tempo você gasta fazendo 

trabalhos domésticos? 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

1 hora ou menos 792.008 40,0 80.217 39,0 8.698 42,0 

2 horas 463.356 24,0 52.382 25,0 5.323 26,0 

3 horas 212.187 11,0 22.781 11,0 1.908 9,0 

4 horas ou mais 132.578 7,0 13.227 6,0 923 5,0 

Não faço trabalhos 
domésticos 

346.571 18,0 40.359 19,0 3.714 18,0 

Total 2.169.404 100,0 251.475 100,0 25.066 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Notas: Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.553.388 | 
Questionários respondidos: 1.992.296 | Respostas válidas para esta questão: 1.946.700.  Minas Gerais: 
Questionários aplicados: 258.394 | Questionários respondidos: 213.090 | Respostas válidas para esta 

questão: 208.966. Belo Horizonte:Questionários aplicados: 26.111 | Questionários respondidos: 21.004 | 
Respostas válidas para esta questão: 20.566. 

 

 

  



 

 

 

Na Tabela 85, a seguir, está representada a resposta dos estudantes do 9º ano sobre 

o fato de trabalhar “fora de casa”. Nesse caso, esta questão abrange todas as atividades 

feitas fora do lar, sejam diretamente remumeradas ou não, lícitas ou ilícitas.  A apresentação 

segue o mesmo recorte  analítico entre as três esferas Federativa. Segundo a OIT, o trabalho 

“fora de casa” pode representar uma das piores formas de exploração das crianças e 

adolescentes. 

 

Tabela 85 - Você trabalha fora de casa? - Rede Municipal, Estadual e Federal do Brasil, de 
Minas Gerais e de Belo Horizonte - 9º ano - Prova Brasil 2011. 

Questão 45/Perfil / Cotidiano / Trabalho - Prova Brasil – 2011 -  9º ano 

Você trabalha fora de 
casa? 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 369.134 19,0 43.442 21,0 2.573 13,0 

Não 1.565.896 81,0 164.684 79,0 17.910 87,0 

Total 1.935.030 100,0 208.126 100 20.483 100 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Notas: Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 2.553.388 | 
Questionários respondidos: 1.992.296 | Respostas válidas para esta questão: 1.935.030.Minas Gerais: 
Questionários aplicados: 258.394 | Questionários respondidos: 213.090 | Respostas válidas para esta 

questão: 208.126. Belo Horizonte: Questionários aplicados: 26.111 | Questionários respondidos: 21.004 | 
Respostas válidas para esta questão: 20.483. 
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4.2.2.3. Alunos do 9º ano Participantes da  prova Brasil 2011  e Trabalho Infantil – Rede 

Estadual e Rede Municipal 

 

A partir da Tabela seguinte podemos observar os dados sobre o trabalho doméstico 

realizado durante os dias de aulas, por meio da qual o próprio estudante declarou sua 

condição de engajamento ou não no respectivo trabalho. Os dados estão dispostos por Rede 

Estadual e Rede Municipal de ensino16.  A distribuição das horas de trabalho em dias de 

aulas permite-nos observar a intensidade da violação Trabalho Infantil no cotidiano da 

criança e adolescente, alunos do 9º ano. Atenção especial para as atividades domésticas 

desenvolvidas acima de 3 horas diárias, situação na qual se torna mais objetiva a violação. 

 

Tabela 86 - Em dias de aulas, quanto tempo você gasta fazendo trabalhos domésticos? - 
Rede estadual e Rede municipal de Belo Horizonte - 9º ano - Prova Brasil 2011 

Questão 44/Perfil / Cotidiano / Trabalho - Prova Brasil – 2011 -  9º ano. 

Em dias de aulas, quanto tempo você 
gasta fazendo trabalhos domésticos? 

Alunos Rede Estadual Alunos Rede Municipal 

(N) (%) (N) (%) 

1 hora ou menos 4.517 42,0 4.089 43,0 

2 horas 2.818 26,0 2.482 26,0 

3 horas 998 9,0 904 9,0 

4 horas ou mai 510 5,0 412 4,0 

Não faço trabalhos domésticos 1.935 18,0 1.726 18,0 

Total 10.778 100,0 9.613 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
 Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 2011. Belo Horizonte: Rede Estadual: Questionários 

aplicados: 14.223 | Questionários respondidos: 11.040 | Respostas válidas para esta questão: 10.778. Rede 
Municipal: Questionários aplicados: 11.695 | Questionários respondidos: 9.786 | Respostas válidas para esta 

questão: 9.613. 

 

 

 

                                                 
16

 Optamos em privilegiar tais redes, pois, a quantidade de alunos abrangidos pela rede federal ser pouco 
expressiva e também abranger um perfil distinto de alunos no qual a presença de trabalho é também muito 
pouco presente. 



 

 

 

Na Tabela seguinte, está representada a resposta dos estudantes do 9º ano, sobre o 

fato de trabalhar “fora de casa”. Neste caso esta questão abrange todas as atividades feitas 

fora do lar, sejam diretamente remuneradas ou não, lícitas ou ilícitas.   Apresentação de 

recorte de Rede Estadual e Rede Municipal de ensino. Conhecer a realidade das violações 

laborais é fundamental para adoção de medidas pedagógicas de aprimoramento do Ensino 

Público, como iniciativas de escola integral e ensino profissionalizante como Pronatec.  Daí o 

interesse do Ministério da Educação em obter estes dados na Prova Brasil. 

 

Tabela 87 - Você trabalha fora de casa? Alunos das Redes Municipais e Estaduais de Belo 
Horizonte - 9º ano - Prova Brasil 2011 

Questão 45/Perfil / Cotidiano / Trabalho - Prova Brasil – 2011 -  9º ano 

Você trabalha fora de 
casa? 

Alunos Rede Estadual Alunos Rede Municipal 

(N) (%) (N) (%) 

Sim 1.382 13,0 1.181 12,0 

Não 9.350 87,0 8.396 88,0 

Total 10.732 100,0 9.577 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015.  
Questionário estudante de 9º ano Prova Brasil 2011. Belo Horizonte: Rede Estadual: Questionários 

aplicados: 14.223 | Questionários respondidos: 11.040 | Respostas válidas para esta questão: 10.732.Rede 
Municipal: Questionários aplicados: 11.695 | Questionários respondidos: 9.786 | Respostas válidas para esta 

questão: 9.577. 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.3  O Trabalho Infantil 
segundo o Enem 2013 
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Ao decorrer desta seção, apresentaremos um conjunto de informações a respeito do 

tema Trabalho Infantojuvenil em Belo Horizonte a partir de microdados do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem- 2013). Criado em 1998, tal exame passou desde 2009 a ser utilizado 

como principal mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior no país. Em função 

disto o Enem passou a contemplar um número mais expressivo de participantes, atingiu 

maior cobertura nacional. Em 2013, por exemplo, no Brasil participaram do referido exame 

um total de 7.173.563 pessoas.  

 

Tabela 88 - Percentual de participantes do Enem e população estimada em 2012 segundo 
faixa etária – Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte – Enem 2013 

Faixa 
etária 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

Participantes 
Enem 2013 

População 
2012 

estimada 

(%) dos 
participantes 

do Enem 
sobre a 

população 
estimada 

Participantes 
Enem 2013 

 

População 
2012 

estimada 

(%) dos 
participantes 

do Enem 
sobre a 

população 
estimada 

Participantes 
Enem 2013 

População 
2012 

estimada 

(%) dos 
participantes 

do Enem 
sobre a 

população 
estimada 

(N) (N) ( %) (N) (N) (%) (N) (N) (%) 

13 anos 
ou 

menos* 
904 6.693.002 0,01 33 698.061 0,001 3 70.730 0,0001 

14 a 15 
anos 

155.074 6.736.920 2,3 14.398 698.772 2,1 1.136 71.121 1,6 

16 a 17 
anos 

1.486.466 6.878.585 21,6 159.516 694.569 23,0 18.464 71.638 25,8 

17anos 
ou 

menos 
1.642.444 20.308.507 8,1 173.947 2.091.402 8,3 19.603 213.489 9,2 

18 a 19 
anos 

1.630.734 7.007.060 23,3 189.333 698.207 27,1 28.285 77.067 36,7 

20 a 24 
anos ou 

mais 
1.805.448 18.044.935 10,0 215.740 1.757.411 12,3 34.474 220.679 15,6 

25 anos 
ou mais 

2.094.937 103.800.273 2,0 224.651 11.904.134 1,9 45.314 1.537.333 2,9 

Total 
Geral 

7.173.563 189.335.191 3,8 803.671 19.855.332 4,0 127.676 2.395.785 5,3 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013.Estimativas populacionais TCU/ MS/SGEP/Datasus (2015). Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015.Nota: *Considera apenas pessoas com 12 e 13 anos de idade. 

 

Atualmente o Enem, além do ingresso no Ensino Superior, pode ser também utilizado 

como meio para garantir a certificação de conclusão do Ensino Médio, de acordo com as 

normativas previstas na LDB (1996) para a Educação de Jovens e Adultos, e até mesmo como 

treino pelos estudantes.  Os participantes do Enem respondem, além das provas objetivas e 



 

 

 

da redação, ao “Questionário Socioeconômico” que contempla um conjunto amplo de 

variáveis que englobam um perfil socioeconômico do participante envolvendo questões sobre 

domicílio, rendimento individual e familiar, o nível de educação formal participante, além de 

levantar questões relativas ao lazer, escola, interesses pessoais, projetos de vida, trabalho entre 

outros.   

 

4.3.1 Perfil dos Participantes do Enem 2013 em Belo Horizonte 

 

Antes de adentrarmos nas informações do Questionário Socioeconômico relativas à 

temática central deste Relatório, apresentaremos algumas características do perfil dos 

participantes do Enem 2013 tais como: idade, sexo, cor-raça, estado civil e se concluiíram ou não 

o Ensino Médio. 

Tabela 89 - Detalhamento etário dos participantes do Enem em relação à população 
estimada de 2012 - Belo Horizonte - Enem 2013 

Idade do participante 
do Enem 2013 

(N) 

Enem 2013 

(%) do 
Enem 2013 

(%) 
acumulado 
Enem 2013 

População 
2012 

estimada 

(%) dos 
participantes 

do Enem sobre 
a população 

estimada 

12 anos 2 0 0 35.177 0,006 

13 anos 1 0 0 35.553 0,003 

14 anos 40 0 0 35.528 0,1 

15 anos 1.096 0,9 0,9 35.593 3,1 

16 anos 5.431 4,3 5,1 35.555 15,3 

17 anos 13.033 10,2 15,4 36.083 36,1 

18 anos 15.814 12,4 27,7 37.533 42,1 

19 anos 12.471 9,8 37,5 39.534 31,5 

20 a 24 anos ou mais 34.474 27,0 64,5 220.679 15,6 

25 anos ou mais 45.314 35,5 100,0 1.537.333 2,9 

Total 127.676 100,0 - 2.395.785 5,3 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. Estimativas populacionais TCU/ MS/SGEP/Datasus (2015). 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. Nota: Idades inferiores a 10 anos e superiores a 100 anos estão com o campo 

vazio na base, 04 casos a idade não foi computada na referida base de dados. 
 

Em Belo Horizonte o Enem 2013 apresentou um total de 127.676 participantes. 

Destes, 71.931 eram do sexo feminino (56,3%) e 55.745 do masculino (43,7%). 
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Tabela 90 - Sexo – Belo Horizonte – Enem 2013 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Sexo (N) (%) 

Feminino 71.931 56,3 

Masculino 55.745 43,7 

Total 127.676 100,0 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
ElaboraçãoEDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 91 - Cor-raça – Belo Horizonte – Enem 2013 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 
Cor-raça (N) (%) 

Parda 55.255 43,3 

Branca 43.591 34,1 

Preta 21.862 17,1 

Amarela 2.955 2,3 

Indígena 690 0,5 

Não declarado 3.323 2,6 

Total 127.676 100,0 
Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 

Elaboração:EDUCCAPPE, 2015. 
 

Tabela 92 - Estado Civil – Belo Horizonte – Enem 2013 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Estado Civil (N) (%) 

Solteiro(a) 104.712 82,0 

Casado(a)/mora com um(a) 
companheiro(a) 

19.123 15,0 

Divorciado(a)/desquitado(a)/separado(a) 3.472 2,7 

Viúvo(a) 369 0,3 

Total 127.676 100,0 

Fonte: INEP - Microdados o Enem 2013. 
ElaboraçãoEDUCCAPPE, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabela 93 - Tempo de conclusão do Ensino Fundamental - Belo Horizonte – Enem 2013 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Tempo conclusão do 
Ensino Fundamental 

(N) (%) 

Menos de 8 anos 17.119 13,4 

8 anos 75.541 59,2 

9 anos 18.280 14,3 

10 anos 5.862 4,6 

11 anos 2.967 2,3 

Mais de 11 anos 4.682 3,7 

Não concluí 3.113 2,4 

Não cursei 112 0,1 

Total 127.676 100,0 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 94 - Você deixou de estudar durante o Ensino Fundamental? – Belo Horizonte – Enem 
2013 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Se deixou de estudar durante o Ensino 
Fundamental 

(N) (%) 

Não 115.213 90,2 

Sim, por um ano 4.107 3,2 

Sim, por dois anos 1.835 1,4 

Sim, por três anos 1.036 0,8 

Sim, por quatro anos ou mais 5.485 4,3 

Total 127.676 100,0 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 95 - Em que tipo de escola você cursou o Ensino Fundamental? 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Tipo de Escola na qual cursou o 
Ensino Fundamental 

(N) (%) 

Somente em escola pública 92.701 72,6 

Maior parte em escola pública 9.536 7,5 

Somente em escola particular 19.750 15,5 

Maior parte em escola particular 5.642 4,4 

Somente em escola indígena 10 0,0 

Maior parte em escola indígena 5 0,004 

Somente em escola situada em 
comunidade quilombola 

16 0,013 

Maior parte em escola situada em 
comunidade quilombola 

16 0,013 

Total 127.676 100,0 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
Tabela 96 - Tempo de conclusão do Ensino Médio - Belo Horizonte – Enem 2013 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Tempo conclusão do 
Ensino Médio 

(N) (%) 

Menos de 3 anos 5.872 4,6 

3 anos 64.964 50,9 

4 anos 12.142 9,5 

5 anos 3.080 2,4 

6 anos ou mais 3.667 2,9 

Não concluí 36.050 28,2 

Não cursei 1.901 1,5 

Total 127.676 100,0 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
 



 

 

 

Tabela 97 - Você deixou de estudar durante o Ensino Médio? 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Se deixou de estudar durante o Ensino 
Médio: 

(N) (%) 

Não 104.036 81,5 

Sim, por um ano 7.309 5,7 

Sim, por dois anos 3.879 3,0 

Sim, por três anos 2.172 1,7 

Sim, por quatro anos ou mais 10.280 8,1 

Total 127.676 100,0 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 98 - Em que tipo de escola você cursou o Ensino Médio? 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Tipo de Escola na qual cursou o Ensino 
Médio 

(N) (%) 

Somente em escola pública 96.307 75,4 

Maior parte em escola pública 4.625 3,6 

Somente em escola particular 23.582 18,5 

Maior parte em escola particular 3.113 2,4 

Somente em escola indígena 17 ,0 

Maior parte em escola indígena 7 ,0 

Somente em escola situada em 
comunidade quilombola 

8 ,0 

Maior parte em escola situada em 
comunidade quilombola 

17 ,0 

Total 127.676 100,0 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
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4.3.2  Participantes do Enem 2013 e Trabalho 

 

Para o presente diagnóstico, a utilização dos microdados do Enem 2013 tem como 

objetivo tangenciar o fenômeno do Trabalho Infantil entre todos os participantes do 

respectivo exame como levantado no Questionário Socioeconômico a partir de perguntas 

como: “Você exerce ou já exerceu atividade remunerada?” e “Com que idade você começou 

a exercer uma atividade remunerada?”. Ao levantar tal informação, os microdados do Enem 

2013 contribuem para a identificação da presença de trabalho anterior aos 18 anos de idade 

entre os participantes do exame. A seguir observamos tais questões comparativamente 

entre Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte. 

 

Tabela 99 - Você exerce ou já exerceu atividade remunerada? – Belo Horizonte, Minas Gerais 
e Brasil – Enem 2013 

Questionário Socioeconômico Enem- 2013 

Você exerce ou já exerceu 
atividade remunerada? 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim, estou trabalhando 2.770.967 38,6 341.175 42,5 62.312 48,8 

Sim, já trabalhei, mas não estou 
trabalhando 

1.653.215 23,0 190.066 23,6 31.394 24,6 

Não, nunca trabalhei 2.749.381 38,3 272.430 33,9 33.970 26,6 

Total 7.173.563 100,0 803.671 100,0 127.676 100,0 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A presença de experiências de trabalho entre os participantes de Belo Horizonte é 

expressiva; cerca de ¾ do total de 127.676, 73,4% dos participantes do Enem 2013. As 

categorias “trabalho” e “exercício de atividade remunerada” presentes no Enem 2013 

representam a mesma coisa: o exercício de algum labor remunerado. Além disso, ressalta-se 

que tal dado não permite identificar a natureza das atividades em si, se eram ou não 

regularizadas a partir dos princípios da proteção integral (BRASIL, ECA-1990), se eram ou não 

situações de Trabalho Infantil. Por outro lado, o dado do Enem 2013 é útil para verificarmos 

o histórico de Trabalho entre seus participantes segundo a idade de início das suas 



 

 

 

atividades laborais remuneradas e assim dimensionarmos o trabalho infantojuvenil em 

nossa sociedade.  

Buscou-se a partir do Questionário Socioeconômico do Enem 2013 identificar o 

histórico de trabalho segundo a idade de início das atividades remuneradas declaradas pelos 

participantes do concurso. De modo a organizá-las a partir das faixas etárias utilizadas no 

presente diagnóstico como parâmetro para a análise das situações de Trabalho e de 

Trabalho Infantil no município: a) 13 anos ou menos; b) de 14 a 15 anos; c) de 16 anos ou 

menos (correspondente a 34,9%, 44.497 pessoas); d) de 16 a 17 anos: refere-se ao total de 

participantes do Enem 2013 com possível histórico de Trabalho Infantil; e) 18 anos ou mais: 

participantes com histórico de Trabalho em idade adulta; f) Nunca exerceu atividade 

remunerada: representam aqueles que supostamente mantiveram-se desobrigados do 

trabalho remunerado e assim aqueles com maiores disponibilidades e condições para 

dedicação à carreira escolar. 

 

Tabela 100 - Perfil do participante segundo a faixa de idade de início do exercício de 
atividades remuneradas – Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte - Enem- 2013 

Questionário Socioeconômico Enem- 2013 

Faixa de idade de início do 
exercício de atividades 

remuneradas 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

13 anos ou menos 330.024 4,6 47.890 6,0 6.566 5,2 

14 a 15 anos 855.613 11,9 108.990 13,6 17.247 13,5 

16 ou menos 2.021.537 28,2 262.590 32,7 44.497 34,9 

16 a 17 anos 1.396.736 19,5 175.646 21,9 33.702 26,4 

18 anos ou mais 1.841.809 25,7 25 37,4 36.191 28,3 

Nunca exerceu atividade 
remunerada 

2.749.381 38,3 272.430 33,9 33.970 26,6 

Total 7.173.563 100,0 803.671 100,0 127.676 100,0 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 



200 

 

Ressalta-se que o dado supracitado não contempla as experiências laborais não 

remuneradas tais como o trabalho doméstico, o trabalho voluntário ou o religioso, nem 

mesmo se o trabalho era para benefício de terceiros ou por conta própria, se era em âmbito 

familiar, atividades ilícitas, informal ou artística. Somente trata-se de labor atrelado à 

aquisição monetária. Por outro lado, os microdados do Enem 2013 informam outras 

características relevantes sobre o exercício das atividades remuneradas como, por exemplo, 

o tempo semanal dedicado ao trabalho.  

 

Tabela 101 - Tempo semanal dedicado às atividades remuneradas que realizou segundo a 
Faixa de idade de início do exercício de atividades remuneradas - Belo Horizonte – Enem 

2013 

Faixa de idade de 
início do exercício de 

atividades 
remuneradas 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Total Tempo semanal dedicado ao trabalho 

Até 10 horas 
De 11 a 20 

horas 
De 21 a 30 

horas 
De 31 a 40 

horas 
Mais de 40 

horas 

13 anos ou menos 

 

591 312 367 1.364 3.932 6.566 

9,0% 4,8% 5,6% 20,8% 59,9% 100,0% 

14 a 15 anos 
1.764 1.476 1.605 4.208 8.194 17.247 

58,0% 36,7% 40,1% 46,7% 60,2% 51,2% 

16 a 17 anos 
3.044 4.022 4.003 9.014 13.619 33.702 

9,0% 11,9% 11,9% 26,7% 40,4% 100,0% 

18 anos ou mais 
3.415 2.049 3.300 11.044 16.383 36.191 

9,4% 5,7% 9,1% 30,5% 45,3% 100,0% 

Total 
8.814 7.859 9.275 25.630 42.128 93.706 

9,4% 8,4% 9,9% 27,4% 45,0% 100,0% 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

  



 

 

 

Tabela 102 - Participantes do Enem segundo a faixa de idade de início do exercício de 
atividades remuneradas e faixas de idade de abandono do Ensino Regular - Belo Horizonte - 

Enem- 2013 

Faixa de idade de início do 
exercício de atividades 

remuneradas 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Total 

Quantos anos você tinha quando deixou de frequentar o ensino regular? 

Não 

informado 

Menos 

de 10 

anos 

Entre 10 

e 14 

anos 

Entre 15 

e 18 

anos 

Entre 19 

e 24 

anos 

Entre 

25 e 30 

anos 

Mais 

de 30 

anos 

Não deixei de 

frequentar 

13 anos ou menos 

 

4.908 58 350 717 306 33 34 160 6.566 

74,7% 0,9% 5,3% 10,9% 4,7% 0,5% 0,5% 2,4% 100,0% 

14 a 15 anos 
13.500 77 331 1.749 723 92 36 739 17.247 

78,3% 0,4% 1,9% 10,1% 4,2% 0,5% 0,2% 4,3% 100,0% 

16 a 17 anos 
27.610 121 247 2.710 974 57 37 1.946 33.702 

81,9% 0,4% 0,7% 8,0% 2,9% 0,2% 0,1% 5,8% 100,0% 

18 anos ou mais. 
31.509 116 309 1.987 1.204 115 60 891 36.191 

87,1% 0,3% 0,9% 5,5% 3,3% 0,3% 0,2% 2,5% 100,0% 

Total 
77.527 372 1.237 7.163 3.207 297 167 3.736 93.706 

82,7% 0,4% 1,3% 7,6% 3,4% 0,3% 0,2% 4,0% 100,0% 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

As Tabelas seguintes (Tab. 103, 104, 105, 106 e 107) apresentam questões motivos 

relativos à decisão de trabalhar, apresentados no Questionário Socioeconômico para os 

participantes do concurso17: 

 

1) Ajudar meus pais nas despesas com a residência;  

2) Sustentar minha família (esposo/a, filhos/as etc.);  

3) Ser independente/ganhar meu próprio dinheiro;  

4) Adquirir experiência;  

5) Custear/pagar meus estudos.  

 

                                                 
17

 Tais motivos são levantados nas respectivas questões Q.042, Q.043, Q.044, Q.045 e Q.046 do Questionário 
Socioeconômico do Enem 2013 (Inep, 2015). 
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Cada um destes motivos supracitados foi avaliado pelo participante do Enem de 

acordo uma escala de 0 a 5, elaborada pelo Inep (2015), sendo 0 “nenhuma importância” e 5 

“máxima importância” para mensurar os níveis de importância atribuído pelos participantes 

a cada um dos motivos elencados no questionário socioeconômico do Enem 2013. A 

intenção dessa questão é de mensurar o impacto de cada um dos motivos mencionados 

sobre a decisão em iniciar o exercício de atividades remuneradas somente para aqueles 

participantes que declararam “Sim, estou trabalhando” e “Sim, já trabalhei, mas não estou 

trabalhando”. 

 

Tabela 103 - Nível de importância de “Ajudar meus pais nas despesas com a residência” 
sobre a decisão de trabalhar - Belo Horizonte - Enem- 2013 

Faixa de idade de 
início do exercício 

de atividades 
remuneradas 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Total Nível de importância: Ajudar meus pais nas despesas com a residência 

0 1 2 3 4 5 

13 anos ou menos 

 

1.366 239 299 502 450 3.710 6.566 

20,8% 3,6% 4,6% 7,6% 6,9% 56,5% 100,0% 

14 a 15 anos 
2.495 612 982 1.720 1.676 9.762 17.247 

14,5% 3,5% 5,7% 10,0% 9,7% 56,6% 100,0% 

16 a 17 anos 
3.632 1.334 2.092 3.901 4.099 18.644 33.702 

10,8% 4,0% 6,2% 11,6% 12,2% 55,3% 100,0% 

18 anos ou mais. 
5.621 1.649 2.332 4.167 3.938 18.484 36.191 

15,5% 4,6% 6,4% 11,5% 10,9% 51,1% 100,0% 

Total 
13.114 3.834 5.705 10.290 10.163 50.600 93.706 

14,0% 4,1% 6,1% 11,0% 10,8% 54,0% 100,0% 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

  



 

 

 

Tabela 104 - Nível de importância de “Sustentar minha família (esposo/a, filhos/as etc.)” 
sobre a decisão de trabalhar - Belo Horizonte -  Enem- 2013 

Faixa de idade de 
início do exercício 

de atividades 
remuneradas 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Total Nível de importância: Sustentar minha família (esposo/a, filhos/as etc.) 

0 1 2 3 4 5 

13 anos ou menos 

 

1.439 218 198 330 345 4.036 6.566 

21,9% 3,3% 3,0% 5,0% 5,3% 61,5% 100,0% 

14 a 15 anos 
5.983 763 810 1.174 993 7.524 17.247 

34,7% 4,4% 4,7% 6,8% 5,8% 43,6% 100,0% 

16 a 17 anos 
15.543 1.771 1.884 2.533 1.959 10.012 33.702 

46,1% 5,3% 5,6% 7,5% 5,8% 29,7% 100,0% 

18 anos ou mais. 
14.462 1.858 1.987 2.758 2.184 12.942 36.191 

40,0% 5,1% 5,5% 7,6% 6,0% 35,8% 100,0% 

Total 
37.427 4.610 4.879 6.795 5.481 34.514 93.706 

39,9% 4,9% 5,2% 7,3% 5,8% 36,8% 100,0% 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 105 - Nível de importância de “Ser independente/ganhar meu próprio dinheiro” 
sobre a decisão de trabalhar - Belo Horizonte - Enem- 2013 

Faixa de idade de 
início do exercício 

de atividades 
remuneradas 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Total Nível de importância: Ser independente/ganhar meu próprio dinheiro 

0 1 2 3 4 5 

13 anos ou menos 

 

306 141 193 394 454 5.078 6.566 

4,7% 2,1% 2,9% 6,0% 6,9% 77,3% 100,0% 

14 a 15 anos 
461 304 456 1.020 1.545 13.461 17.247 

2,7% 1,8% 2,6% 5,9% 9,0% 78,0% 100,0% 

16 a 17 anos 
612 490 852 2.137 3.360 26.251 33.702 

1,8% 1,5% 2,5% 6,3% 10,0% 77,9% 100,0% 

18 anos ou mais. 
832 578 892 2.122 3.323 28.444 36.191 

2,3% 1,6% 2,5% 5,9% 9,2% 78,6% 100,0% 

Total 
2.211 1.513 2.393 5.673 8.682 73.234 93.706 

2,4% 1,6% 2,6% 6,1% 9,3% 78,2% 100,0% 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 106 - Nível de importância de “Adquirir experiência” sobre a decisão de iniciar buscar 
rendimentos através do trabalho - Belo Horizonte - Enem- 2013 

Faixa de idade de 
início do exercício 

de atividades 
remuneradas 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Total Nível de importância: Adquirir experiência 

0 1 2 3 4 5 

13 anos ou menos 

 

351 171 207 508 593 4.736 6.566 

5,3% 2,6% 3,2% 7,7% 9,0% 72,1% 100,0% 

14 a 15 anos 
493 267 436 1.155 1.712 13.184 17.247 

2,9% 1,5% 2,5% 6,7% 9,9% 76,4% 100,0% 

16 a 17 anos 
572 375 618 1.942 3.748 26.447 33.702 

1,7% 1,1% 1,8% 5,8% 11,1% 78,5% 100,0% 

18 anos ou mais. 
929 543 795 2.293 4.105 27.526 36.191 

2,6% 1,5% 2,2% 6,3% 11,3% 76,1% 100,0% 

Total 
2.345 1.356 2.056 5.898 10.158 71.893 93.706 

2,5% 1,4% 2,2% 6,3% 10,8% 76,7% 100,0% 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
Tabela 107 - Nível de importância de “Custear/pagar meus estudos” sobre a decisão de 

trabalhar - Belo Horizonte - Enem- 2013 
Faixa de idade de 
início do exercício 

de atividades 
remuneradas 

Questionário Socioeconômico Enem 2013 

Total Nível de importância: Custear/pagar meus estudos 

0 1 2 3 4 5 

13 anos ou menos 

 

669 236 290 504 509 4.358 6.566 

10,2% 3,6% 4,4% 7,7% 7,8% 66,4% 100,0% 

14 a 15 anos 
1.471 553 695 1.354 1.417 11.757 17.247 

8,5% 3,2% 4,0% 7,9% 8,2% 68,2% 100,0% 

16 a 17 anos 
2.608 937 1.398 2.918 3.319 22.522 33.702 

7,7% 2,8% 4,1% 8,7% 9,8% 66,8% 100,0% 

18 anos ou mais. 
2.722 972 1.385 2.922 3.425 24.765 36.191 

7,5% 2,7% 3,8% 8,1% 9,5% 68,4% 100,0% 

Total 
7.470 2.698 3.768 7.698 8.670 63.402 93.706 

8,0% 2,9% 4,0% 8,2% 9,3% 67,7% 100,0% 

Fonte: INEP - Microdados do Enem 2013. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 

 



 

 

 

Segundo as Tabelas apresentadas, todos os motivos relativos à decisão de trabalhar 

apresentaram-se relevantes segundo os participantes do Enem 2013. Entre os que 

trabalharam antes ou depois dos 18 anos de idade, prevaleceu o nível 5 de importância com 

valores percentuais superiores a 50%, exceto o motivo “Sustentar minha família (esposo/a, 

filhos/as etc.)” que apresentou 37,5% entre os participantes com Perfil etário de início do 

Trabalho “17 anos ou menos” e 35,8% para os de “18 anos ou mais”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 O Trabalho Infantil 
segundo Pesquisa com Alunos 
da EJA 2015 
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Uma das consequências do Trabalho Infantil é o abandono escolar. Dessa forma, com 

o apoio da Gerência de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Prefeitura de Belo Horizonte 

(PBH), desenvolve-se junto aos alunos dessa modalidade de ensino uma pesquisa amostral 

objetivando conhecer um pouco mais sobre o fenômeno do Trabalho Infantil na cidade.  

O questionário (Apêndice 1) auto-respondido pelos alunos foi elaborado por nossa 

equipe de pesquisadores e contou com sugestões e aprovação da referida gerência. O 

mesmo foi testado na Escola Municipal Caio Líbano Soares, dia 02/09/2015 e mostrou-se 

adequado. 

 

O cálculo do tamanho da amostra necessária seguiu os seguintes parâmetros: 

a) Nível de confiança (𝑧𝛼/2): Indica que há uma probabilidade do resultado obtido 

no levantamento estar correto. Optamos por 95% conforme utilizado em artigos 

científicos. A partir do nível de confiança definido, encontramos na distribuição 

de Gauss o ponto na curva que representa 95% de confiança. De forma 

matemática, temos que o ponto é: 𝑧𝛼/2 = 1,96. 

b) Margem de erro (E): Uma amostra não representa perfeitamente uma população, 

ou seja, a utilização de uma amostra implica numa aceitação de uma margem de 

erro – que é denominada pela diferença entre um resultado amostral e o 

verdadeiro resultado populacional. Consideramos na presente pesquisa uma 

margem de erro de 4% .  

c) Tamanho da população (N): Para este cálculo, consideramos a população total de 

estudantes em Belo Horizonte cursando a escola EJA no mês de junho de 2015. O 

número total de alunos encontrado foi de 17.285alunos matriculados, segundo o 

sistema da prefeitura SGE.  

d) Os valores das proporções (p e q) foram considerados p = 0,50 e q =0,50 a fim de 

garantir uma amostra maior, devido à falta de conhecimento prévio das 

informações utilizadas. 

 

A fórmula utilizada para determinação do tamanho da amostra (n) com base na 

estimativa da proporção populacional foi: 



 

 

 

n =
N. p.̂ q̂. (Zα/2)²

p̂. q̂. (Zα/2)2 + (N − 1). E2
 

Em que: 

n – tamanho da amostra; 

N – tamanho da população; 

E – margem de erro; 

p̂ – proporção de indivíduos que pertencem à categoria de interesse de estudo; 

q̂ –proporção de indivíduos que não pertencem à categoria de interesse de estudo; 

𝑧𝛼/2 – nível de confiança. 

 

Substituindo os valores dos parâmetros na fórmula temos: 

 

Margem de Erro 

(pontos 

percentuais) 

Amostra  

Total 

4% 581 

 

Essa amostra de 581 discentes cursando a Escola EJA em Belo Horizonte foi 

selecionada aleatoriamente do total de alunos matriculados distribuídos proporcionalmente 

a cada região de Belo Horizonte. Consideramos ainda, para a composição da amostra em 

suas devidas proporcionalidades, as duas categorias da EJA existentes que tipificam por faixa 

etária. A chamada EJA J, cujos alunos se encontram na faixa de 15 a 19 anos e a EJA MI, que 

abrange a faixa de 15 a 80 anos.  

Na tabela abaixo temos a composição e a distribuição espacial para os extratos 

definidos que compõem a amostra. 
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Tabela 108 - Composição da Amostra. EJA - Belo Horizonte,  2015 

Regional 
Estudantes na 

faixa de 15 a 19 
anos (J) 

Estudantes na 
faixa de 15 a 80 
anos de idade 

(MI) 

(N) (%) 

Barreiro 35 62 97 16,7 

Centro-sul 15 46 61 10,5 

Leste 16 28 44 7,6 

Nordeste 36 53 89 15,3 

Noroeste 10 35 45 7,7 

Norte 22 36 58 10,0 

Oeste 23 33 56 9,6 

Pampulha 14 33 47 8,1 

Venda Nova 24 60 84 14,5 

Belo Horizonte 195 386 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo a Tabela abaixo, em nossa amostra temos que 277 alunos (47,7%) são do 

sexo feminino, e 304 alunos (52,3%) são do sexo masculino. 

 
Tabela 109 - Sexo dos respondentes? EJA – Belo Horizonte, 2015 

Sexo do respondente 

Sexo (N) (%) 

Feminino 277 47,7 

Masculino 304 52,3 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 110 - Em relação à cor/raça -EJA - Belo Horizonte, 2015 

Em relação à sua cor/raça do respondente 

Cor-raça (N) (%) 

Branca 100 17,2 

Preta 117 20,1 

Parda 318 54,7 

Indígena 16 2,8 

Outra 27 4,6 

Não Informado 3 0,5 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em relação à cor/raça dos alunos respondentes, observa-se que, segundo a tabela 

acima, 100 alunos (17,2%) se consideram da cor/raça “Branca”, 117 alunos (20,1%) se 

consideram da cor/raça “Preta”, 318 (54,7%) da cor/raça “Parda”, apenas 16 (2,8%) se 

consideram da cor/raça “Indígena”. Outros 27 alunos (4,6%) marcaram a opção “Outra” e 3 

(0,5%) não informaram.  
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Tabela 111 - Faixa etária amostra EJA - Belo Horizonte, 2015 

Faixa etária do respondente 

Faixa etária (N) (%) 

15 a 17 anos 262 45,1 

18 a 29 anos 111 19,1 

30 a 59 anos 171 29,4 

60 anos ou 
mais 

16 2,8 

Não informado 21 3,6 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A Tabela supracitada expõe a faixa etária dos alunos respondentes segundo a 

amostra. Temos que 262 alunos (45,1%), maior parte da amostra, possuía idade entre 15 e 

17 anos, 111 (19,1%) possuíam a idade entre 18 e 29 anos, 171 (29,4%) possuíam entre 30 e 

59 anos, 16 alunos (2,8%) possuíam 60 anos ou mais e 21 (3,6%) não informaram. 

 

  



 

 

 

A Tabela a seguir mostra o motivo que levou os alunos da amostra a estarem no EJA. 

Observa-se que 257 alunos (42,5%) estão no EJA devido à reprovações/retenção escolar, 

outros 302 (52%) devido ao abandono escolar. Outros 11 alunos (1,9%) estão no EJA por 

algum outro motivo, enquanto 20 (3,4%) não informaram e apenas um caso em particular 

(0,2%) marcou a opção não se aplica pelo fato de um remanejamento de horários, que fez 

com que fosse necessária sua entrada no EJA. 

 
Tabela 112 - Qual o motivo te levou a estar no EJA?  EJA-Belo Horizonte, 2015 

Marque o motivo que o levou a estar no EJA 

Motivos (N) (%) 

Devido à reprovações/ retenção escolar 247 42,5 

Devido ao abandono escolar 302 52,0 

Outro 11 1,9 

Não se aplica 1 0,2 

Não Informado 20 3,4 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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De acordo com a Tabela seguinte, é possível observar como a maioria dos alunos do 

EJA, que abandonaram a escola anteriormente, tiveram esse abandono antes dos 18 anos. 

 

Tabela 113 - Qual idade você possuía na época que abandonou a escola? 

Qual idade você possuía na época que abandonou a escola? 

Idade (N) (%) 

6 anos 3 0,5 

7 anos 7 1,2 

8 anos 4 0,7 

9 anos 5 0,9 

10 anos 14 2,4 

11 anos 9 1,5 

12 anos 21 3,6 

13 anos 26 4,5 

14 anos 58 10,0 

15 anos 50 8,6 

16 anos 41 7,1 

17 anos 25 4,3 

18 anos 18 3,1 

19 anos 6 1,0 

20 anos 10 1,7 

21 anos 1 0,2 

22 anos 1 0,2 

23 anos 3 0,5 

24 anos 1 0,2 

25 anos 7 1,2 

27 anos 2 0,3 

28 anos 1 0,2 

30 anos 3 0,5 

31 anos 1 0,2 

35 anos 1 0,2 

45 anos 1 0,2 

Não se aplica 213 36,7 

Não informado 49 8,4 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

  



 

 

 

Tabela 114 - Em qual série o aluno estava quando abandonou a escola? EJA, Belo Horizonte, 
2015 

Em qual série estava quando abandonou a escola? 

Série (N) (%) 

1ª série 15 2,6 

2ª série 12 2,1 

3ª série 12 2,1 

4ª série 26 4,5 

5ª série 70 12,0 

6ª série 71 12,2 

7ª série 51 8,8 

8ª série 42 7,2 

9ª série 12 2,1 

Não informado 59 10,2 

Não se aplica 211 36,3 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
 De acordo com a tabela acima gerada a partir das informações obtidas através do 

questionário respondido pelos alunos do EJA e selecionados para a amostra, observa-se que 

15 alunos (2,6%) abandonaram a escola na 1ª série, 12 alunos (2,1%) na 2ª série, outros 12 

(2,1%) na 3ª série, 26 (4,5%) na 4ª série, 70 (12%) na 5ª série, 71 (12,2%) na 6ª série, 51 

(8,8%) na 7ª série, 42 (7,2%) na 8ª série e 12 (2,1%) na 9ª série, 211 (36,3% da amostra) 

alunos a questão não se aplicou, pelo fato de não ser necessariamente obrigatório o 

abandono escolar, para estar inserido no EJA, e 59 (10,2%) não informaram. 
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Gráfico 30 - As reprovações/retenções ou abandono escolar ocorreram por quais motivos? -
EJA - Belo Horizonte - 2015 

 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 

O gráfico acima ilustra os motivos das reprovações/retenções ou abandono 

escolares. Observa-se que um dos grande motivos é o “trabalho e a falta de tempo para 

estudar”, correspondendo a 31,8%, em seguida temos a “reprovação por infrequência 

escolar” com 22,2%, e outros motivos como a “falta de apoio familiar”( 17,7%), “motivos 

pessoais, casamento/filhos, etc.”(16,9%), “trabalho, falta de interesse em estudar” (14,1%), 

“outros”(13,3%), “problemas de saúde ou acidentes com o próprio ou familiares”(9,6%), 

“falta de condições adequadas na escola”(6,9%, “não informado”(6,5%), 

“discriminação/preconceitos (raça, sexo, idade, classe, etc.)”(3,4%). 
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Tabela 115 - Antes de completar 18 anos de idade, você exercia algum tipo de trabalho, 
remunerado ou não? EJA - Belo Horizonte, 2015 
Antes de completar 18 anos de idade, você exercia algum 

tipo de trabalho, remunerado ou não? 

Resposta (N) (%) 

Sim 404 69,5 

Não 177 30,5 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Como a pergunta da tabela acima foi a que nos possibilitou encontrar os casos de 

trabalho Infantil, esclarecemos aos respondentes que levassem em conta os seguintes 

critérios: se trabalhava em datas especiais como festas e feriados de modo frequente; ou, 

realizava obrigações domésticas na sua própria casa por mais de 2 horas diárias.  

Segundo os respondentes, foi possível observar que 404 dos alunos (69,5%) exerciam 

algum tipo de trabalho antes de completar 18 anos, enquanto 177 (30,5%) não exerciam 

nenhum tipo de trabalho antes de completar 18 anos.  
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Gráfico 31 - Situações e tipos de trabalho que você já realizou antes de completar 18 anos? 
EJA - Belo Horizonte - 2015 

 
Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  

Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
 

O gráfico acima expressa as formas e situações de trabalho que já foram realizadas 

pelos respondentes antes de completarem 18 anos de idade. Em primeiro lugar, temos o 

trabalho doméstico na própria casa (21,2%), em seguida vem o trabalho doméstico na casa 

de terceiros (18,9%). Depois temos na sequência “Aprendiz” (15,7%),”Trabalho com Carteira 

assinada no comércio, na indústria ou nos serviços”(15,1%),”Trabalho em negócio da 

família” (11%), “outros” (10,7%), “Trabalho realizado nas ruas (ambulante, vendedor, etc.)” 

(8,3%), “Trabalho Religioso” (4,6%), “Estagiário” (1,5%), “Trabalho Desportivo” (1,4%), 

“Trabalho Artístico na cidade (malabares, etc)” (1,2%), “Trabalho artístico com autorização 

judicial (ator, modelo, etc.)” (0,5%). 
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Tabela 116 - Com que idade começou a trabalhar? Belo Horizonte – Educação de Jovens e 
Adultos 2015 

Com que idade começou a trabalhar 

Idade (N) (%) 

1 anos 1 0,2 

2 anos 1 0,2 

4 anos 1 0,2 

5 anos 1 0,2 

6 anos 5 0,9 

7 anos 13 2,2 

8 anos 17 2,9 

9 anos 12 2,1 

10 anos 27 4,6 

11 anos 15 2,6 

12 anos 45 7,7 

13 anos 33 5,7 

14 anos 65 11,2 

15 anos 59 10,2 

16 anos 56 9,6 

17 anos 16 2,8 

Não informado 37 6,4 

Não se aplica 177 30,5 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Como é possível ver pela tabela acima, temos o assustador número de quantos 

alunos do EJA começaram a trabalhar antes dos 18 anos, e ainda agravantes com idades 

abaixo dos 6 anos. 
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Tabela 117 - Você exercia atividades de trabalho remuneradas? EJA - Belo Horizonte, 2015 

Em relação às atividades de trabalho que exercida 

Resposta (N) (%) 

Todas foram remuneradas 181 31,2 

Uma parte delas 
remuneradas e outras sem 

remuneração 
117 20,1 

Nenhuma foi remunerada 78 13,4 

Não se aplica 177 30,5 

Não Informado 28 4,8 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima se refere às atividades de trabalho exercidas pelos jovens, se foram 

remuneradas ou não. Observa-se que 181 (31,2%) alunos exerceram apenas atividades 

renumeradas, 117 (20,1%) exerceram tanto atividades remuneradas quanto atividades sem 

remuneração e 78 (13,4%) exerceram apenas atividades sem remuneração. 177 alunos 

(30,5%) marcaram a opção “não se aplica” por não terem exercido nenhum tipo de trabalho 

antes dos 18 anos e 28 (4,8%) não informou. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 32 - Qual era o destino da remuneração que você recebia? EJA - Belo Horizonte - 
2015 

 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

O gráfico acima ilustra o destino para onde iam as remunerações recebidas pelos 

alunos que trabalharam antes de completarem 18 anos. É importante ressaltar que a opção 

“não se aplica” corresponde aos alunos que não exerceram atividades de trabalho antes de 

completarem 18 anos, remunerada ou não. Observa-se que grande parte das remunerações 

era dividida com os pais/responsáveis (28,9%). Em seguida temos a opção “Uso próprio” 

(27%) e por último temos a opção “Dividir com terceiros” (2,2%). Além dessas, 8,6% da 

amostra não recebia remuneração e 4,3% não informaram. 
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Tabela 118 - Em média, quanto você recebia por semana? EJA - Belo Horizonte, 2015 

Remuneração Semanal 

Faixa de valor da 
remuneração 

(N) (%) 

até R$20,00 78 13,4 

de R$20,00 a R$50,00 56 9,6 

de R$50,00 a R$100,00 108 18,6 

de R$100,00 a R$500,00 83 14,3 

mais de R$500,00 22 3,8 

Não se aplica 201 34,6 

Não Informado 33 5,7 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
A tabela acima mostra a quantia média recebida por semana por aqueles 

respondentes que se enquadraram entre os que trabalharam antes dos 18 anos com 

remuneração. Observa-se que 78 (13,4%) recebiam até R$20,00 por semana, 56 (9,6%) 

recebiam de R$20,00 a R$50,00 por semana, 108 (18,6%) recebiam de R$50,00 a R$100,00, 

83 (14,3%) recebiam de R$100,00 a R$500,00, 22 (3,8%) recebiam mais de R$500,00 por 

semana e 33 (5,7%) não informaram. Os outros 201 (34,6%) não se enquadraram no perfil de 

alunos que exerceram atividade remunerada antes dos 18 anos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 119 - Em média, quantas horas por dia você se dedicava às atividades de trabalho 
que realizava? EJA - Belo Horizonte, 2015 

Média de carga horária de trabalho diário. 

Horas Trabalhadas (N) (%) 

2 horas diárias 19 3,3 

Até 4 horas diárias 61 10,5 

Até 6 horas diárias 74 12,7 

Até 8 horas diárias 137 23,6 

Acima de 8 horas diárias 91 15,7 

Não se aplica 177 30,5 

Não Informado 22 3,8 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima mostra a média de horas por dia que era dedicada às atividades de 

trabalho pelos respondentes. Nota-se que 19 alunos (3,3%) dedicavam 02 (duas) horas por 

dia a tais atividades, 61 (10,5%) dedicavam até 04 (quatro) horas diárias, 74 (12,7%) 

dedicavam até 06 (seis) horas diárias, 137 (23,6%) dedicavam até 08 (oito) horas diárias, 91 

(15,7%) dedicavam acima de 08 (oito) horas diárias a tais atividades e 22 (3,8%) não 

informaram. Os outros 177 (30,5%) não se enquadram entre aqueles que exerceram 

atividades de trabalho antes dos 18 anos. 
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O gráfico  a seguir ilustra os períodos da semana em que mais ocorriam as atividades 

de trabalho. Em primeiro lugar temos a semana útil, de segunda a sexta que foi marcada por 

43,2% dos respondentes, 21,5% marcaram a opção “todos os dias”, 8,3% marcaram finais de 

semana e feriados, e 2,9% marcaram as férias escolares. 1,2% marcou que ocorriam em 

eventos, shows, espetáculos e jogos. Outros 30,5% não trabalharam antes dos 18 anos, logo, 

foram caracterizados na parte de “Não se aplica”, e ainda temos mais 2,8% que não 

informaram. 

Gráfico 33 - As atividades de trabalho ocorriam mais em quais períodos da semana? -EJA - 
Belo Horizonte - 2015 

 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 120 - Qual era o turno em que realizava seu(s) trabalho(s)? EJA - Belo Horizonte, 2015 

Qual era o turno em que realizava seu(s) 
trabalho(s)? 

Horário (N) (%) 

Diurno 293 50,4 

Noturno 22 3,8 

Ambos os 
turnos 

68 11,7 

Não se aplica 177 30,5 

Não informado 21 3,6 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo a tabela acima, nota-se que 293 alunos (50,4%) exerciam suas atividades de 

trabalho no período diurno, 22 (3,8%) no período noturno, 68 (11,7%) em ambos os períodos 

e 21 (3,6%) não informaram. Os outros 177 (30,5%) não se enquadram entre os alunos que 

exerceram atividades de trabalho antes de completarem 18 anos. 
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Tabela 121 - Onde na cidade o trabalho era realizado? EJA - Belo Horizonte, 2015 

Onde realizava o trabalho? 

Local (N) (%) 

No próprio bairro ou região 
onde mora 

193 33,2 

Na área central de Belo 
Horizonte ou imediações 

106 18,2 

Tanto no bairro como na 
área central de BH 

67 11,5 

Não se aplica 177 30,5 

Não informado 38 6,5 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com a tabela acima, nota-se que, entre os alunos que exerciam atividade 

de trabalho antes de completarem 18 anos, 193 (33,2%) trabalharam no próprio bairro ou na 

região onde mora, 106 (18,2%) trabalharam na área central de Belo Horizonte ou nas 

imediações, 67 (11,5%) trabalharam tanto no bairro como na área central de BH e 38 (6,5%) 

não informaram. Os outros 177 (30,5%) não se enquadraram entre aqueles que trabalharam 

antes de completarem 18 anos. 

 

  



 

 

 

Tabela 122 - Dentre as atividades de trabalho que você já realizou, em alguma delas você 
passou por situações que o colocava em risco de: acidentes, violência ou mesmo de morte? 

EJA - Belo Horizonte, 2015 
Dentre as atividades de trabalho que você já realizou, em alguma delas você 

passou por situações que o colocava em risco de: acidentes, violência, ou morte? 

Resposta (N) (%) 

Sim 135 23,2 

Não 250 43,0 

Não se aplica 177 30,5 

Não informado 19 3,3 

Total 581 100,0 

Fonte: Pesquisa Amostral Alunos da EJA - Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
De acordo com a tabela acima, em relação aos alunos que exerceram atividades de 

trabalho antes de completarem 18 anos, observa-se que 135 (23,2%) passaram por situações 

de risco, 250 (43%) não passaram por tais situações, 19 (3,3%) não informaram. Os demais 

não se enquadram entre os alunos que exerceram atividades de trabalho antes de 

completarem 18 anos, o que corresponde a 30,5% da amostra (177 alunos). 

 





 

 

 

 

 
 

 

 

4.5 O Trabalho Infantil 
segundo gestores de escolas 
públicas 
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Nesta seção, são levantadas informações que expressam a percepção dos gestores de 

escolas públicas sobre aspectos do cotidiano destas instituições em relação à temática do 

Trabalho Infantil. A seção está dividida em duas partes. A primeira traz dados produzidos 

pela Prova Brasil 2011, do questionário aplicado aos diretores de escolas públicas 

participantes do respectivo concurso. A segunda parte traz dados da pesquisa que 

realizamos em escolas públicas de Belo Horizonte que apresentaram os piores níveis de IDEB 

nos últimos anos.  

4.5.1 Prova Brasil 2011 /Anresc – Questionários dos Diretores de Escolas 

 

No processo de aplicação da Prova Brasil, os diretores das escolas também são 

convidados a responderem questionários que possibilitam conhecer a sua formação 

profissional, suas práticas pedagógicas, seu nível socioeconômico e cultural, seus estilos de 

liderança e suas formas de gestão, bem como a fatos ocorridos no cotidiano escolar. Os 

questionários destinados aos diretores são entregues pelos aplicadores antes da realização 

do teste e são recolhidos ao final da prova. Cada questionário possui 212 perguntas.  

No que tange ao tema Trabalho Infantil, o questionário ao dirigente escolar, aborda 

em 4 perguntas sobre a situação do tráfico de drogas e do uso de drogas. Responde ainda se 

o agente causador é interno (da própria escola) e sobre se tal procedimento se desenvolve 

dentro do próprio ambiente escolar ou nas suas proximidades.  

Existe um nexo de casualidade entre o consumo de drogas e a atividade de tráfico. 

Bem próximo de onde se encontram pessoas que fazem o uso de tais substâncias, haverá, 

não muito distante, um agente ou um espaço organizado para a atividade de tráfico.  Assim, 

nas perguntas da Prova Brasil sobre o consumo e o trafico de drogas no ambiente escolar ou 

nas redondezas efetuado por pessoas que frequentam a escola, é informado pelos diretores 

sua percepção sobre a sua escola.  

Para dar uma dimensão comparativa entre as capitais dos estados   de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três mais populosos respectivamente do Brasil, e ambos da 

região Sudeste, fez-se uma comparação demonstrada nos gráficos abaixo, ressaltando que 

as cidades São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ e Belo Horizonte-MG, são do ponto de vista 

geopolítico e socioeconômico, referênciais nacionais (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 



 

 

 

2015). Outro recorte comparativo elaborado foi entre as três esferas federativas, e, por 

último, entre as redes de ensino, Municipal, Estadual e Federal, presentes no município de 

Belo Horizonte.  

Vale ressaltar que segundo a OIT, o tráfico de entorpecentes, narcóticos e 

psicotrópicos, efetuado, ou que em algum momento da atividade envolva crianças e 

adolescentes, são considerados uma das piores formas de Trabalho Infantil de acordo com a 

convenção 182 OIT, ratificada pelo Brasil. 

 

4.5.1.1 Prova Brasil - 2011/Anresc – Questionários dos Diretores de Escolas – Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo   

 

Tabela 123 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: consumo de drogas 
nas dependências da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) - Escolas 

Públicas - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - São Paulo - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Consumo de drogas nas 
dependências da escola 

Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 83 25,0 12 1,0 213 14,0 

Não 248 75,0 884 99,0 1.310 86,0 

Total 331 100,0 896 100,0 1.523 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. Notas: Questionário Diretor Prova Brasil 2011. 
Belo Horizonte: Questionários aplicados: 367 | Questionários respondidos: 345 | Respostas válidas para esta 

questão: 331. Rio de Janeiro: Questionários aplicados: 955 | Questionários respondidos: 919 | Respostas 
válidas para esta questão: 896. São Paulo: Questionários aplicados: 1.580 | Questionários respondidos: 1.550 | 

Respostas válidas para esta questão: 1.523. 
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Tabela 124 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: consumo de drogas 
nas dependências da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) - Escolas 

Públicas –Brasil –Minas Gerais – Belo Horizonte - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Consumo de drogas nas 
dependências da escola 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 3.522 7,0 433 8,0 83 25,0 

Não 50.548 93,0 5.041 92,0 248 75,0 

Total 54.070 100,0 5.474 100,0 331 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Questionário diretor Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 56.222 
| Questionários respondidos: 55.231 | Respostas válidas para esta questão: 54.070. Minas 

Gerais:Questionários aplicados: 5.700 | Questionários respondidos: 5.593 | Respostas válidas para esta 
questão: 5.474. Belo Horizonte: Questionários aplicados: 367 | Questionários respondidos: 345 | Respostas 

válidas para esta questão: 331. 

 

Tabela 125 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: consumo de drogas 
nas proximidades da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) - Escolas 

Públicas - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - São Paulo - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Consumo de drogas nas 
proximidades da escola 

Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 123 38,0 41 5,0 439 29,0 

Não 204 62,0 855 95,0 1.080 71,0 

Total 327 100,0 896 100,0 1.519 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. Notas: Questionário Diretor Prova Brasil 2011. 
Belo Horizonte:Questionários aplicados: 367 | Questionários respondidos: 345 | Respostas válidas para esta 

questão: 327. Rio de Janeiro:Questionários aplicados: 955 | Questionários respondidos: 919 | Respostas válidas 
para esta questão: 896. São Paulo:Questionários aplicados: 1.580 | Questionários respondidos: 1.550 | 

Respostas válidas para esta questão: 1.519. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 126 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: consumo de drogas 
nas proximidades da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) - Escolas 

Públicas Brasil –Minas Gerais – Belo Horizonte - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Consumo de drogas nas 
proximidades da escola 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 8.108 15,0 875 16,0 123 32,0 

Não 45.887 85,0 4.585 84,0 204 68,0 

Total 53.995 100,0 5.460 100,0 327 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Questionário diretor Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 56.222 
| Questionários respondidos: 55.231 | Respostas válidas para esta questão: 53.995. Minas Gerais: 

Questionários aplicados: 5.700 | Questionários respondidos: 5.593 | Respostas válidas para esta questão: 
5.460.  Belo Horizonte: Questionários aplicados: 367 | Questionários respondidos: 345 | Respostas válidas para 

esta questão: 327. 

 

Tabela 127 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: tráfico de drogas nas 
dependências da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) - Escolas 

Públicas - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - São Paulo - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Tráfico de drogas nas 
dependências da escola 

Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 46 14,0 7 1,0 79 5,0 

Não 282 86,0 886 99,0 1.442 95,0 

Total 328 100,0 893 100,0 1.521 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração:EDUCCAPPE, 2015. Notas: Questionário Diretor Prova Brasil 2011. 
Belo Horizonte:Questionários aplicados: 367 | Questionários respondidos: 345 | Respostas válidas para esta 

questão: 328. Rio de Janeiro: Questionários aplicados: 955 | Questionários respondidos: 919 | Respostas 
válidas para esta questão: 893. São Paulo: Questionários aplicados: 1.580 | Questionários respondidos: 1.550 | 

Respostas válidas para esta questão: 1.521. 
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Tabela 128 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: tráfico de drogas nas 
dependências da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) - Escolas 

Públicas - Brasil –Minas Gerais – Belo Horizonte - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Tráfico de drogas nas 
dependências da escola 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 2.001 4,0 279 5,0 46 14,0 

Não 52.047 96,0 5.201 95,0 282 86,0 

Total 54.048 100,0 5.480 100,0 328 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Questionário diretor Prova Brasil 2011. Brasil:Questionários aplicados: 56.222 
| Questionários respondidos: 55.231 | Respostas válidas para esta questão: 54.048. Minas Gerais: 

Questionários aplicados: 5.700 | Questionários respondidos: 5.593 | Respostas válidas para esta questão: 
5480. Belo Horizonte:Questionários aplicados: 367 | Questionários respondidos: 345 | Respostas válidas para 

esta questão: 328. 

 

Tabela 129 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: tráfico de drogas nas 
proximidades da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) - Escolas 

Públicas - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - São Paulo - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Tráfico de drogas nas 
proximidades da escola 

Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 110 33,0 33 4,0 291 19,0 

Não 220 67,0 860 96,0 1.230 81,0 

Total 330 100,0 893 100,0 1.521 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração:EDUCCAPPE, 2015. Notas: Questionário Diretor Prova Brasil 2011. 
Belo Horizonte:Questionários aplicados: 367 | Questionários respondidos: 345 | Respostas válidas para esta 

questão: 330 . Rio de Janeiro: Questionários aplicados: 955 | Questionários respondidos: 919 | Respostas 
válidas para esta questão: 893. São Paulo:Questionários aplicados: 1.580 | Questionários respondidos: 1.550 | 

Respostas válidas para esta questão: 1.521. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 130 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: tráfico de drogas nas 
proximidades da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) - Escolas 

Públicas - Brasil –Minas Gerais – Belo Horizonte - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Tráfico de drogas nas 
proximidades da escola 

Brasil Minas Gerais Belo Horizonte 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 6.442 12,0 753 14,0 110 33,0 

Não 47.515 88,0 4.724 86,0 220 67,0 

Total 53.957 100,0 5.477 100,0 330 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Questionário diretor Prova Brasil 2011. Brasil: Questionários aplicados: 56.222 
| Questionários respondidos: 55.231 | Respostas válidas para esta questão: 53.957. Minas Gerais: 

Questionários aplicados: 5.700 | Questionários respondidos: 5.593 | Respostas válidas para esta questão: 
5.477. Belo Horizonte: Questionários aplicados: 367 | Questionários respondidos: 345 | Respostas válidas para 

esta questão: 330. 

 

4.5.1.2– Prova Brasil/Anresc – Questionários dos Diretores de Escolas – Redes Federal, 

Estadual e Municipal de Educação 

Tabela 131 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: Consumo de drogas 
nas dependências da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) – Redes 

Municipal, Estadual e Federal - Belo Horizonte - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Consumo de drogas nas 
dependências da escola 

Rede Municipal Rede Estadual Rede Federal 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 44 30,0 39 22,0 0 0 

Não 105 70,0 141 78,0 2 100,0 

Total 149 100,0 180 100,0 2 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração:EDUCCAPPE, 2015. Notas: Questionário Diretor Prova Brasil 2011 - 
Belo Horizonte:Rede Municipal: Questionários aplicados: 163 | Questionários respondidos: 156 | Respostas 

válidas para esta questão: 149. Rede Estadual:Questionários aplicados: 202 | Questionários respondidos: 187| 
Respostas válidas para esta questão: 180. Rede Federal: Questionários aplicados: 2 | Questionários 

respondidos: 2 | Respostas válidas para esta questão: 2. 

. 
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Tabela 132 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: Consumo de drogas 
nas proximidades da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) - – Redes 

Municipal, Estadual e Federal - Belo Horizonte - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Consumo de drogas nas 
proximidades da escola 

Rede Municipal Rede Estadual Rede Federal 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 73 49,0 50 28,0 0 0,0 

Não 76 51,0 126 72,0 2 100,0 

Total 149 100,0 176 100,0 2 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. Notas: Questionário Diretor Prova Brasil 2011 - 
Belo Horizonte:Rede Municipal:Questionários aplicados: 163 | Questionários respondidos: 156 | Respostas 

válidas para esta questão: 149. Rede Estadual: Questionários aplicados: 202 | Questionários respondidos: 187 | 
Respostas válidas para esta questão:176. Rede Federal:Questionários aplicados: 2 | Questionários 

respondidos: 2 | Respostas válidas para esta questão: 2. 

 

Tabela 133 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: tráfico de drogas nas 
dependências da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) – Redes 

Municipal, Estadual e Federal - Belo Horizonte - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Tráfico de drogas nas 
dependências da escola 

Rede Municipal Rede Estadual Rede Federal 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 23 16,0 23 13,0 0 0,0 

Não 125 84,0 155 87,0 2 100,0 

Total 148 100,0 178 100,0 2 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. Notas: Questionário Diretor Prova Brasil 2011 - 
Belo Horizonte:Rede Municipal: Questionário diretor Prova Brasil 2011 | Questionários aplicados: 163 | 

Questionários respondidos: 156 | Respostas válidas para esta questão: 148. Rede Estadual:Questionários 
aplicados: 202 | Questionários respondidos: 187 | Respostas válidas para esta questão: 178. Rede Federal: 

Questionários aplicados: 2 | Questionários respondidos: 2 | Respostas válidas para esta questão: 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 134 - Neste ano, aconteceram os seguintes fatos nesta escola: tráfico de drogas nas 
proximidades da escola ocasionado por agente interno (da própria a escola) - – Redes 

Municipal, Estadual e Federal - Belo Horizonte - Prova Brasil 2011 

Diretores - Prova Brasil 2011 

Tráfico de drogas nas 
proximidades da escola 

Rede Municipal Rede Estadual Rede Federal 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Sim 55 37,0 55 31,0 0 0,0 

Não 95 63,0 123 69,0 2 100,0 

Total 150 100,0 178 100,0 2 100,0 

Fonte: QEdu.org.br. Inep (2015). Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. Notas: Questionário Diretor Prova Brasil 2011 - 
Belo Horizonte:Rede Municipal: Questionários aplicados: 163 | Questionários respondidos: 156 | Respostas 

válidas para esta questão: 150. Rede Estadual: Questionários aplicados: 202 | Questionários respondidos: 187 | 
Respostas válidas para esta questão: 178. Rede Federal: Questionários aplicados: 2 | Questionários 

respondidos: 2 | Respostas válidas para esta questão: 2. 

 

 

4.5.2 Pesquisa de campo com gestores de Escolas Municipais e Estaduais: 

 

O Trabalho Infantil é uma violação aos direitos de crianças e adolescentes. como é de 

conhecimento geral, a escola é um dos principais equipamentos púbicos que a vitimas de 

Trabalho Infantil acessam (ou deveriam acessar). Então, através de uma observação do 

ambiente escolar, através de seus responsáveis legais e pedagógicos – os gestores escolares, 

– foi possível obter maiores informações sobre o Trabalho Infantil e em que medida este 

fenômeno se desenrola no ambiente escolar.    

Conforme o Plano de Trabalho, foram entrevistados 18 (dezoito) gestores, sendo 9 

(nove) de escolas municipais e 9 (nove) de escolas estaduais. A partir de informações 

oriundas do Censo Escolar e considerando o IDEB18 2013 (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) por escola, elencamos as 18 (dezoito) escolas, cujos índices foram os piores 

na cidade de Belo Horizonte. O intuito de tais entrevistas foi o de verificar a relação do 

fenômeno Trabalho Infantil como um fator contributivo ao baixo índice do IDEB das escolas. 

                                                 
18

 IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e 
estabelecer metas para a melhoria do ensino. 
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Através de um questionário padrão (Apêndice 6), realizamos, nas sedes das unidades 

de ensino, as entrevistas com seus gestores administrativos e ou pedagógicos durante meses 

de setembro e outubro de 2015.  Em sequência está a tabulação das repostas obtidas em 

tais entrevista e análises sobre estes dados. 

A Tabela seguinte expressa há quanto tempo o gestor entrevistado ocupava a função 

de direção de sua unidade escolar.  Mais de 50% dos dirigentes entrevistados eram os 

responsáveis legais da escola no momento da aplicação da Prova Brasil 2013 e 

estabelecimento da nota IDEB 2013. 

 
Tabela 135 - Há quanto tempo o Sr(a) exerce essa função nesta escola? -Belo Horizonte –

Gestores Escolares 2015 

Há quanto tempo o Sr(a) exerce essa função nesta escola? 

Tempo (N) (%) 

Há 1 ano ou menos 4 22,2 

Há 2 a 3 anos 6 33,3 

Há 4 anos ou mais 8 44,4 

Total 18 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A Tabela seguinte expressa o percentual de escolas que contêm em seu documento 

máximo,  o Projeto Político Pedagógico*, tratativas acerca da temática do Trabalho Infantil. 

O Projeto político-pedagógico (PPP) É um documento que detalha objetivos, diretrizes e 

ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando as exigências legais 

do sistema educacional, bem como as necessidades, propósitos e expectativas da 

comunidade escolar. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 136 - Consta no Projeto Político Pedagógico desta escola algum ponto que considere 
a questão do Trabalho Infantil? Belo Horizonte – Gestores Escolares 2015 

Consta no Projeto Político Pedagógico algum ponto que 
considere a questão do Trabalho Infantil? 

Resposta (N) (%) 

Sim 1 5,6% 

Não 15 83,3% 

Não informado 2 11,1% 

Total 18 100,0% 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Mais de 80 % das escolas, segundo os respondentes, não tratam o tema Trabalho 

Infantil no Projeto Político Pedagógico – PPP. 

A tabela abaixo demonstra,  em que ano ocorreu a revisão do P.P.P. das escolas da 

amostragem. A maioria das escolas houve atualizações nos últimos 3 anos. 

 
Tabela 137 - Quando foi a última revisão do projeto político pedagógico desta escola? -Belo 

Horizonte –Gestores Escolares 2015 

Quando foi a última revisão do projeto político pedagógico desta escola? 

Resposta (N) (%) 

Há 3 anos atrás ou menos 13 72,2 

Há 4 anos atrás 1 5,6 

Há 5 anos atrás ou mais 1 5,6 

Não Informado 3 16,7 

Total 18 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Nas tabelas seguintes, os diretores respondem se houve realização de campanha ou 

evento, relativo à conscientização da comunidade escolar, nos últimos 2 anos, sobre a 

temática do Trabalho Infantil.  

 
Tabela 138 - Ocorreu nesta escola alguma campanha ou evento com objetivo de 

conscientizar a comunidade escolar a respeito da questão do Trabalho Infantil nos últimos 2 
anos (considerando a data da entrevista)? -Belo Horizonte –Gestores Escolares 2015 

Ocorreu nesta escola alguma campanha ou evento com objetivo de 
conscientizar a comunidade escolar a respeito da questão do 

Trabalho Infantil nos últimos 2 anos? 

Resposta (N) (%) 

Não 13 72,2 

Sim 5 27,8 

Total 18 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
Tabela 139 - Qual o foi o público alvo das campanhas ou eventos com objetivo de 

conscientizar a comunidade escolar a respeito da questão do Trabalho Infantil? – Belo 
Horizonte – Gestores Escolares 2015 

Campanhas ou eventos sobre o Trabalho Infantil 

Público alvo Sim Não 

Não se aplica 

(escola não realizou a 
campanha/evento) 

Total 

Alunos 
(N) 5 0 13 18 

(%) 27,8 0 72,2 100,0 

Familiares 
(N) 3 2 13 18 

(%) 16,7 11,1 72,2 100,0 

Professores 
(N) 4 1 13 18 

(%) 22,2 5,6 72,2 100,0 

Funcionários 
(N) 4 1 13 18 

(%) 22,2 5,6 72,2 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Mais de 72% das escolas não realizaram atividades deste tipo e as que realizaram, as 

dirigiram às famílias, alunos professores e funcionários. 



 

 

 

Nas tabelas seguintes, indagamos sobre a realização de algum tipo de capacitação 

dirigida à comunidade escolar, nos últimos dois anos, referente à temática do Trabalho 

Infantil.  

Tabela 140 - Ocorreu nesta escola, nos últimos dois anos, algum tipo de capacitação da 
comunidade escolar a respeito do Trabalho Infantil? -Belo Horizonte – Gestores Escolares 

2015 
Ocorreu nesta escola, nos últimos dois anos, algum tipo de 

capacitação da comunidade escolar a respeito do Trabalho Infantil? 

Resposta (N) (%) 

Não 16 88,9 

Sim 2 11,1 

Total 18 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
Tabela 141 - Qual o foi o público alvo das capacitações com objetivo de conscientizar a 

comunidade escolar a respeito da questão do Trabalho Infantil? – Belo Horizonte – Gestores 
Escolares 2015 

Público alvo das capacitações sobre o Trabalho Infantil 

Público alvo Sim Não 
Não se aplica 

(escola não realizou a 
campanha/evento) 

Total 

Alunos 
(N) 1 1 16 18 

(%) 5,6 5,6 88,9 100,0 

Familiares 
(N) 1 1 16 18 

(%) 5,6 5,6 88,9 100,0 

Professores 
(N) 2 0 16 18 

(%) 11,1 0,0 88,9 100,0 

Funcionários 
(N) 2 0 16 18 

(%) 11,1 0,0 88,9 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Observamos que quase 90 % das escolas não realizaram capacitação sobre o tema. 

Aquelas que realizaram, dirigiram a formação para toda a comunidade escolar. 
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A tabela abaixo, representa a identificação do fenômeno Trabalho Infantil entre os 

alunos das unidades de ensino em questão.  

 

Tabela 142 - Considerando os últimos dois anos, o sr(a) identificou nesta escola casos de 
crianças ou adolescentes matriculados que exerciam alguma forma de trabalho? -Belo 

Horizonte – Gestores Escolares 2015 

Considerando os últimos dois anos, o sr(a) identificou nesta escola casos de crianças 
ou adolescentes matriculados que exerciam alguma forma de trabalho? 

Resposta (N) (%) 

Não 4 22,2 

Sim 14 77,8 

Total 18 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Observamos que em 78 % dessas unidades de ensino, os gestores escolares 

revelaram a existência do Trabalho Infantil nas respectivas unidades de ensino.  

Na tabela seguinte identificamos a frequência com que o problema Trabalho Infantil 

se apresenta na unidade escolar. Para 38,9 % dos gestores entrevistados, é um problema 

“Raro”, já outros 38,9% é um problema “Muito freqüente ou freqüente” no universo escolar. 

  



 

 

 

Tabela 143 - Na sua percepção, frente a esta escola, o Sr.(a) poderia afirmar que, entre os 
alunos matriculados, o envolvimento com o trabalho precoce, apresenta-se como um 

problema? -Belo Horizonte – Gestores Escolares 2015 
Na sua percepção, frente a esta escola, o Sr.(a) poderia afirmar que, entre os 
alunos matriculados, o envolvimento com o trabalho precoce, apresenta-se 

como um problema? 

Frequência (N) (%) 

Raro 7 38,9 

Muito frequente 4 22,2 

Frequente 3 16,7 

Não 1 5,6 

Não informado 3 16,7 

Total 18 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Na próxima tabela abaixo, buscamos identificar os tipos de Trabalho Infantil 

presentes no cotidiano das escolas pesquisadas.  
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Tabela 144 - Situações de Trabalho identificadas nas escolas segundo os respondentes – Belo 
Horizonte – Gestores Escolares 2015 

Situações de Trabalho Infantil identificadas nas escolas pesquisadas 

Tipos de situação de TI Sim Não Total 

Aprendiz 
(N) 15 3 18 
(%) 83,3 16,7 100,0 

Estágio 
(N) 9 9 18 
(%) 50,0 50,0 100,0 

Doméstico na própria residência 
(N) 4 1 18 
(%) 22,2 5,6 100,0 

Doméstico na casa de terceiros 
(N) 6 12 18 
(%) 33,3 66,7 100,0 

Trabalho religioso 
(N) 5 13 18 
(%) 27,8 72,2 100,0 

Trabalho realizado nas ruas (ambulante - venda de balas, 
água ou outros produtos na rua) 

(N) 10 8 18 
(%) 55,6 44,4 100,0 

Trabalho artístico com autorização judicial ( (ator, modelo, 
etc.) 

(N) 1 17 18 
(%) 5,6 94,4 100,0 

Trabalho Artístico na Cidade (grafite, malabares, 
equilibrismo, cuspidor de fogo, etc.). 

(N) 3 15 18 
(%) 16,7 83,3 100,0 

Trabalho em negócio da família (oficina, loja, horta, padaria, 
lanchonete, lava jato, etc.) 

(N) 13 5 18 
(%) 72,2 27,8 100,0 

Trabalho desportivo (em clubes de futebol, atletismo, vôlei, 
natação etc.) 

(N) 5 13 18 
(%) 27,8 72,2 100,0 

Trabalho Infantil em tráfico de drogas 
(N) 11 7 18 
(%) 61,1 38,9 100,0 

Trabalho infantil de Pornografia infantil 
(N) 3 15 18 

(%) 16,7 83,3 100,0 

Trabalho infantil de exploração sexual 
(N) 4 14 18 

(%) 22,2 77,8 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Podemos observar que,  na condição legal de menor aprendiz, 80% das escolas 

pesquisadas, relatam alunos nesta condição. Já na modalidade de “Estágio Educacional”,  

destaque para o percentual igual de 50% para opção “SIM” e para opção “NÃO” . No que 

tange ao trabalho doméstico, 72,2% dos dirigentes escolares identificaaram alunos que 

trabalham no próprio lar mais de 2 horas por dia. Percentual alto para esta violação tida 

como uma das piores pela a OIT. 

Já o trabalho doméstico desenvolvido pela criança na casa de um terceiro que a 

explora, foi identificado entre os alunos por 33,3% dos gestores escolares, sendo que para 

outros 66,7% não tomaram conhecimento dessa violação pelo cotidiano escolar. A presença 

do Trabalho Infantil religioso, também foi identificada pelos gestores escolares participantes 

da pesquisa. 27,8% dos entrevistados já observaram o fenômeno entre os alunos 

matriculados. 



 

 

 

Outro problema identificado pelos gestores é o Trabalho Infantil realizado nas ruas, 

sendo que 55,6% dos dirigentes relataram a ocorrência de tal violação contra seus alunos. 

Outra forma de Trabalho Infantil inquirida aos gestores sobre sua identificação no ambiente 

escolar foi aquela com cunho artístico, desenvolvido com autorizações judiciais. Apenas 1 

gestor , relatou tal condição.  

Outra questão importante é a utilização do labor infantil, nas atividades comerciais 

da família, o que constitui também violação. Ainda assim, 72,2% dos gestores escolares 

identificaram tais situações de violação entre os alunos. O Trabalho Infantil desportivo é 

uma modalidade recentemente conceituada no Brasil, e se refere à exploração comercial da 

prática esportiva de crianças e adolescente. Tal exploração não conta com autorização 

judicial e muitas das vezes movimenta altas quantias financeiras. Na presente enquete, 

27,8% dos gestores entrevistados relataram já ter identificado este tipo de violação entre os 

seus alunos.  

Segundo a OIT, o tráfico de drogas é uma das piores formas de exploração do 

Trabalho Infantil, sua prática expõe a criança aos riscos do Labor e também aos riscos da 

ilicitude do ato. Na amostragem 38,9 % dos gestores disseram que já identificaram alunos 

nesta atividade.  Quanto à exploração do Trabalho Infantil com motivação sexual, seja 

através da produção ou distribuição de material de pornografia infantil, seja na exploração 

sexual dessas crianças e adolescentes com cunho comercial e realizado por terceiros, 

estranhos à relação familiar, foram identificados 16,7% sob a forma de pornografia e 22,2% 

na forma de exploração sexual. 
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Gráfico 34 - Situações de Trabalho identificadas nas escolas segundo os respondentes – Belo 
Horizonte – Gestores Escolares - 2015 
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(%)  de  tipos de Trabalho Infantil identificados  segundo o total de respondentes

Situações de Trabalho Infantil identificadas nas escolas segundo seus gestores Belo Horizonte – Gestores 
Escolares 2015

 Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
A tabela abaixo, compreende a resposta emitida pelo gestor escolar sobre qual 

procedimento “foi ou é” realizado pela escola ao identificar o Trabalho Infantil. Tal questão 

foi feita na modalidade aberta no questionário de aplicação, visando permitir maior 

detalhamento e diversidade de respostas.  

E notável uma diversificação das respostas, o que evidencia que a problemática seja 

tratada sem um critério padrão  e sem que haja um suporte metodológico aos gestores 

escolares. Como no Diagnóstico da Criança, do Adolescente e do Jovem em Belo Horizonte 

de 2013, verificou-se também que em casos de violação, a escola quase sempre se dirige à 

família, mesmo diante do fato de que em geral nesses casos é nela que se encontram o 

agente violador. 

 

 



 

 

 

Tabela 145 - Ao identificar o Trabalho Infantil, qual procedimento foi/é realizado pela 
escola? -Belo Horizonte – Gestores Escolares 2015 

Ao identificar o Trabalho Infantil, qual procedimento foi/é realizado pela escola? 

Procedimentos (N) (%) 

À época não foi tomada nenhuma posição pois, as crianças foram autorizadas pelos pais 1 5,6 

A escola não realiza nenhum procedimento, somente nos casos de violação de direitos "graves" 
(espancamentos) 

1 5,6 

A escola não realiza nenhuma intervenção por considerar que são trabalhos esporádicos (época 
finados: limpeza túmulos e venda de flores) 

1 5,6 

Conversa com a família para orientação das responsabilidades de cada membro pelo núcleo 
familiar 

1 5,6 

Conversa com a família; Notificação ao CT 1 5,6 

Conversa com alunos e intervenção conjunto às famílias 1 5,6 

Conversa com o aluno e com a família e, se for o caso, encaminhamento ao CT 1 5,6 

Conversam com o estudante e com a família 1 5,6 

Encaminhamento de fichas de notificação enviada ao "Família Escola" (programa) 1 5,6 

Informar ao CT a violação 1 5,6 

Levaria ao conhecimento do Família Escola, CT, CRAS 1 5,6 

Não há identificação do TI 1 5,6 

Notificação à gerência de educação e à gerência do Programa Família Escola 1 5,6 

Orientação com pais e responsáveis; Notificação ao Conselho Tutelar 1 5,6 

Os pais foram chamados pela coordenação pedagógica, mas consideram necessária a "ajuda" da 
renda obtida pelos filhos. Com relação ao tráfico há suspeitas 

1 5,6 

Os trabalhos identificados nesta escola são trabalhos corriqueiros. O mais perigoso é o tráfico que 
não temos como provar, são apenas especulações 

1 5,6 

Temos apenas o menor aprendiz que é amparado por lei 1 5,6 

O pré-requisito para aluno estudar à noite é estar estagiando; porém, há exceções. Existe uma 
conversa com aluno e responsável sobre questões do Trabalho Infantil para que não haja evasão 

escolar 
1 5,6 

Total 18 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores escolares de Belo Horizonte, 2015.  
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Ao se observar a totalidade das tabulações dos dados primários gerados pela 

enquete junto aos gestores escolares, tornou-se notável que as organizações escolares 

apresentam dificuldades em compreender seu papel na prevenção e superação do Trabalho 

Infantil. Apenas  uma Escola declarou que em seu Projeto Político Pedagógico – P.P.P – há 

considerações sobre o Trabalho Infantil. Já as demais escolas, apesar de terem seus P.P.P 
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recentemente atualizados, não trata da violação. Além disso, mais de 70 % das escolas não 

realizaram e nem receberam nenhuma capacitação e ou ação destinada ao Trabalho Infantil. 

Esse fator demonstra a baixa oferta de subsídios teóricos sobre a temática junto à 

comunidade escolar. 

Contudo para 38,9%, o Trabalho Infantil é um problema “MUITO FREQUENTE OU 

FREQUENTE”, na dinâmica escolar.  Ao relatar quais tipos de Trabalho Infantil são 

identificados nas escolas, é preocupante o fato de todas as modalidades apontadas pela OIT 

como as piores formas da violação, já terem sido de conhecimento pelos gestores escolares. 

Atenção especial ao dado de que 72,2 % dos gestores, já identificaram Trabalho Infantil de 

Trabalho Doméstico na própria residência do aluno (igual ou superior a 2 horas diárias). 

Assim também, a situação de Trabalho Infantil Tráfico de drogas, foi identificada por 38,9 %, 

dos gestores escolares. Os dados expressam uma necessidade de atuação do poder público 

no que diz respeito ao treinamento da comunidade escolar para o enfrentamento da 

questão.  

Cremos que na elaboração do plano municipal que visa o enfretamento ao Trabalho 

Infantil, deverão ser traçados métodos, ações e redes, que contribuam para incluir gestores 

Escolares e suas respectivas unidades escolares na prevenção e superação do Trabalho 

Infantil.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.6 O Trabalho Infantil 
segundo o Disque - 100 
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O Disque Denúncia Nacional, ou Disque 100, foi criado em 1997 por organizações não 

governamentais que atuam na promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Em 

2003, o serviço passou a ser de responsabilidade do Governo Federal, a coordenação e a 

execução ficaram a cargo da Secretaria de Direitos Humanos, criada no mesmo ano, 

vinculada à Presidência da República. Sua criação teve como objetivo, constituir um serviço 

de proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual, vinculado ao 

Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da 

SPDCA/SDH.  

A partir da criação do Disque Direitos Humanos, em Dezembro de 2010, o Disque 100 

teve sua capacidade de atendimento ampliada incorporando outras áreas relacionadas à 

defesa de direitos humanos (serviço coordenado pela Ouvidoria da SDH/PR, que recebe e 

encaminha as denúncias de violação dos direitos humanos a todos os estados brasileiros 

durante as 24 horas do dia). 

Com o objetivo de receber e acolher denúncias de violência contra crianças e 

adolescentes, procurando interromper a situação de violação, o serviço atua em três 

níveis: ouve, orienta e registra a denúncia; encaminha a denúncia para a rede de proteção e 

responsabilização; monitora as providências adotadas para informar a pessoa denunciante 

sobre o que ocorreu com a denúncia.  

Conseguimos os dados do Disque 100 através do contato com a SDH/PR, além de 

consulta ao relatório disponibilizado em seu site. A importância de conhecer os dados do 

Disque 100 se dá por este estar se tornando um importante canal de comunicação da 

sociedade civil com o poder público, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão da 

violência contra crianças e adolescentes e o sistema de proteção, bem como orientar a 

elaboração de políticas públicas. Em pesquisa que apresentamos neste relatório sobre os 

Conselhos Tutelares, verificamos que grande parte das denúncias de Trabalho Infantil que 

chegaram àqueles órgãos partiram deste canal. 

 

 

 

 



 

 

 

4.6.1 Denúncias de Trabalho Infantil em Geral 

 

A seguir, dados relativos ao total de denúncias em geral registradas pelo Disque 100. 

 

Tabela 146 - Total Geral de denúncias de Trabalho Infantil segundo o Disque 100 – Belo 
Horizonte – Período de 2012 a junho de 2015 

Ano 
Denúncias de Trabalho Infantil em Belo Horizonte por mês Total anual 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro (N) (%) 

2012 9 7 19 10 8 9 11 20 12 21 13 9 148 36,19 

2013 17 9 11 11 10 9 15 9 11 8 10 4 124 30,32 

2014 8 8 7 6 8 12 7 7 6 7 1 13 90 22,00 

1ºS/2015 11 12 5 12 2 5 - - - - - - 47 11,49 

Total 

Mensal 

(N) 45 36 42 39 28 35 33 36 29 36 24 26 409 
100,0 

(%) 11,1 8,8 10,3 9,5 6,8 8,5 8,1 8,8 7,1 8,8 5,8 6,4 100,0 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00:00. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

 

A tabela acima mostra o total geral de denúncias de Trabalho Infantil segundo o 

Disque 100 no período de 2012 a junho de 2015. Observa-se que do total de 409 denúncias 

ocorridas nesse período, 148 (36,19%) ocorreram no ano de 2012; 124 (30,32%) ocorreram 

no ano de 2013; 90 (22%) ocorreram no ano de 2014 e apenas 47 (11,49%) ocorreram até 

junho de 2015. Nota-se que houve uma queda nas denúncias até 2014 e um pequeno 

aumento no ano de 2015, até o mês de junho. 
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Gráfico 35 - Evolução mensal do número de denúncias de Trabalho Infantil, segundo o 
Disque 100 – Belo Horizonte – 1º semestre dos anos 2012, 2013, 2014 e 2015 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00:00. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

 

Através do gráfico 35, que mostra a evolução mensal do número de denúncias de 

Trabalho Infantil, segundo o Disque 100, no 1º semestre dos anos 2012, 2013, 2014 e 2015, 

é possível perceber que não existe uma regularidade na mesma, o que mostra que o 

fenômeno não tem nenhum pico regular, é bem variado de mês em mês. 
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4.6.2 Perfil das vítimas de Trabalho Infantil 

 

Tabela 147 - Total Geral de denúncias de Trabalho Infantil por sexo da vítima segundo o 
Disque 100 – Belo Horizonte – Período de 2012 a junho de 2015 

Sexo 

Denúncias de Trabalho Infantil em Belo 
Horizonte por ano – Disque 100 Total por sexo 

2012 2013 2014 1ºS/2015 (N) (%) 

Feminino 126 87 42 30 285 43,8 

Masculino 77 70 84 24 255 39,2 

Não informado 
 

41 30 28 12 111 17,1 

Total anual 
(N) 244 187 154 66 651 

100,0 
(%) 37,5 28,7 23,7 10,1 100,0 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00:00. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

 

A tabela acima diz respeito ao perfil das vítimas de Trabalho Infantil e mostra o total 

geral de denúncias de Trabalho Infantil por sexo segundo o Disque 100 no período de 2012 a 

junho de 2015. Nota-se uma predominância do sexo feminino nas denúncias, sendo que 

apenas em 2014 o número de denúncias envolvendo vitimas do sexo masculino foi superior 

ao feminino. Durante o período supracitado 43,8% das denúncias envolviam vítimas do sexo 

feminino, enquanto 39,2% envolviam vítimas do sexo masculino. 
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Tabela 148 - Total Geral de denúncias de Trabalho Infantil por faixa etária da vítima segundo 
o Disque 100 – Belo Horizonte – Período de 2012 a junho de 2015 

Faixa Etária 

Denúncias de Trabalho Infantil em Belo Horizonte por ano – 
Disque 100 

Total por faixa 
etária 

2012 2013 2014 2015 (N) (%) 

4 a 7 anos 29 15 12 4 60 9,2 

8 a 11 anos 54 36 31 13 134 20,6 

12 a 14 anos 65 47 49 21 182 28,0 

15 a 17 anos 65 59 30 16 170 26,1 

Não Informado 31 30 32 12 105 16,1 

Total por ano 244 187 154 66 651 100,0 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00:00. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima também diz respeito ao perfil das vítimas de Trabalho Infantil e 

mostra o total geral de denúncias de Trabalho Infantil por faixa etária segundo o Disque 100 

no período de 2012 a junho de 2015. Nota-se que existe certo equilíbrio nas denúncias por 

faixa etária, sendo que dentre as faixas etárias, a que corresponde às idades de 12 a 14 anos 

tem uma pequena superioridade (28%), e em seguida temos a faixa de 15 a 17 anos que 

corresponde a 26,1% das denúncias. 

 

Tabela 149 - Total Geral de denúncias de Trabalho Infantil por cor/raça da vítima segundo o 
Disque 100 – Belo Horizonte – Período de 2012 a junho de 2015 

Cor Raça 
Denúncias de Trabalho Infantil em Belo Horizonte por ano – Disque 100 Total por cor-raça 

2012 2013 2014 2015 (N) (%) 

Branca 33 27 29 10 99 15,2 

Indígena 
 

3 
  

3 0,5 

Não informado 100 79 73 32 284 43,6 

Parda 90 57 43 18 208 32,0 

Preta 21 21 9 6 57 8,8 

Total anual 244 187 154 66 651 100,0 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos – Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00:00. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

Já a tabela acima diz respeito ao perfil das vítimas de Trabalho Infantil e mostra o 

total geral de denuncias de Trabalho Infantil por cor/raça segundo o Disque 100 no período 



 

 

 

de 2012 a junho de 2015. Observa-se que é um dado sensível e pouco levado em conta, 

tendo em vista que a grande predominância nas respostas foi a da opção ‘não informado’, 

sendo 284 (43,6%) do total de 651 denúncias ocorridas no período supracitado. Temos que 

99 denúncias (15,2%) ocorridas, do total do período analisado, envolviam vítimas da 

cor/raça brancas, apenas 03 (0,5%), e somente no ano de 2013, envolviam vítimas da 

cor/raça indígena, 208 (32%) envolviam vítimas da cor/raça parda e 57 (8,8%) envolviam 

vítimas da cor/raça preta. 

 

4.6.3 Dados sobre o Suspeito da Violação de Trabalho Infantil 

 

Tabela 150 - Perfil do Suspeito da denúncia de Trabalho Infantil segundo o Disque 100 – Belo 
Horizonte – Período de 2012 a junho de 2015 

Perfil do Suspeito (Trabalho Infantil) 

Sexo 
Ano da denúncia Total por sexo 

2012 2013 2014 1ºS/2015 (N) (%) 

Feminino 91 87 51 22 251 46,0 

Masculino 86 55 38 19 198 36,4 

Não informado 25 21 30 20 96 17,6 

Total Geral 

(N) 202 163 119 61 545 

100,0 
(%) 37,1 29,9 21,8 11,2 100,0 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00:00. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

A Tabela 150 traz dados de perfil das pessoas suspeitas da violação de Trabalho 

Infantil segundo o Disque 100, no período de 2012 a junho de 2015. Nota-se que, apesar de 

equilibrado, existe uma pequena predominância do sexo feminino no perfil dos suspeitos da 

violação, correspondendo a 46% dos casos, ou seja, 251 do total de 545 denúncias ocorridas 

no período analisado. 198 denúncias (36,4%) envolviam suspeitos do sexo masculino e 96 

(17,6%) não tinham essa informação. 
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Tabela 151 - Denúncias de Trabalho Infantil por local da violação, segundo o Disque 100 – 
Belo Horizonte – Período de 2012 a junho de 2015 

Local e ano do registro de Trabalho Infantil 

Local 
Ano da denúncia Total por local 

2012 2013 2014 1ºS/2015 (N) (%) 

Casa 10 6 6 4 26 6,1 

Casa da Vítima 60 46 27 10 143 32,8 

Casa do Suspeito 40 36 20 10 106 24,3 

Escola 1 3 - - 4 0,9 

Igreja 1 - - - 1 0,2 

Local de trabalho 13 9 10 7 39 8,9 

Outros 11 17 14 10 52 11,9 

Rua 20 16 19 10 65 14,9 

Total por ano 
(N) 156 133 96 51 436 

100,0 
(%) 35,8 30,5 22,0 11,7 100,0 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00:00. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

Já a Tabela 151 diz respeito ao local da violação de Trabalho Infantil no período de 

2012 a junho de 2015. Destaca-se que a “casa” com 26 casos (6,1%), “casa da vítima” com 

143 (32,8% do total de 436 denúncias) e ”casa do suspeito” com 106 (24,3% do total de 

denúncias) correspondendo a 62,3% do total dos locais da violação. 

4.6.4. Exploração Sexual 

 

Tabela 152 - Denúncias de Exploração Sexual infantojuvenil, segundo o Disque 100 – Belo 
Horizonte – 2012 a 2015 

Ano 

Denúncia de Exploração Sexual em Belo Horizonte por mês Total anual 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro (N) (%) 

2012 5 7 13 6 8 6 6 9 6 9 11 8 94 39,5 

2013 11 5 6 10 7 5 14 6 1 1 7 2 75 31,5 

2014 1 3 7 5 6 8 6 3 1 7 0 1 48 20,2 

1ºS/2015 5 4 6 2 3 1 - - - - - - 21 8,8 

Total 
mensal 

(N) 22 19 32 23 24 20 26 18 8 17 18 11 238 
100,0 

(%) 9,2 7,9 13,4 9,7 10,1 8,4 10,9 7,6 3,4 7,2 7,6 4,6 100,0 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00:00. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 



 

 

 

A Tabela 152 informa as denúncias de exploração sexual infantojuvenil ocorridas no 

período de 2012 a 2015 segundo o Disque 100 com detalhamento mensal por ano. Os totais 

anuais foram de 94 denúncias (39,5%) no ano de 2012, 75 (31,5%) no ano de 2013, 48 

(20,2%) no ano de 2014 e 21 (8,8%) até junho do ano 2015. 

 

Tabela 153 - Denúncias de Exploração Sexual infantojuvenil por sexo da vítima segundo o 
Disque 100 – Belo Horizonte – Período de 2012 a junho de 2015 

 

Sexo 

Denúncias por ano em Belo Horizonte – Disque 100 Total por sexo 

2012 2013 2014 1º s/2015 (N) (%) 

Feminino 107 87 51 17 262 63,8 

Masculino 29 23 19 4 75 18,2 

Não informado 32 20 19 3 74 18,0 

Total anual 
(N) 168 130 89 24 411 100,0 

 (%) 40,9 31,6 21,7 5,8 100,0 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00. Elaboração: EDUCCAPPE, 
2015. 

 

 

Já a Tabela 153 mostra as denúncias de exploração sexual por sexo da vítima. 

Observa-se uma predominância muito grande do sexo feminino, correspondendo a 262 

denúncias (63,8% do total de 411 denúncias). Vale ressaltar também uma pequena queda 

nas denúncias de acordo com o passar dos anos do período analisado. 

 
Tabela 154 - Denúncias de Exploração Sexual infantojuvenil por Faixa Etária da vítima 

segundo o Disque 100 – Belo Horizonte – Período de 2012 a junho de 2015 

Faixa Etária 
Denúncias por ano em Belo Horizonte – Disque 100 Total por faixa etária 

2012 2013 2014 1ºS/2015 (N) (%) 

0 a 3 anos 1 2 1 0 4 0,9 

4 a 7 anos 2 8 3 0 13 3,2 

8 a 11 anos 17 16 18 4 55 13,4 

12 a 14 anos 64 38 27 5 134 32,6 

15 a 17 anos 42 45 20 10 117 28,5 

Não informado 42 21 20 5 88 21,4 

Total Geral 168 130 89 24 411 100,0 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00:00. 
Notas: No ano de 2015 constam somente os seis primeiros meses. 
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Na Tabela 154 constam os dados relativos à faixa etária das vítimas de exploração 

sexual segundo as denúncias do Disque 100, no período de 2012 a junho de 2015. Nota-se 

uma predominância de denúncias com vítimas de idades entre 12 e 14 anos (correspondente 

a 134 casos, 32,6% do total de 411 denúncias) e das vítimas com idades entre 15 e 17 anos 

(117 casos, 28,5% do total de denúncias). 

 

Tabela 155 - Denúncias de Exploração Sexual infantojuvenil por Cor-raça da vítima segundo o 
Disque 100 – Belo Horizonte – Período de 2012 a junho de 2015 

Cor Raça 
Denúncias por ano em Belo Horizonte – Disque 100 

Total por 

cor-raça 

2015 2013 2014 1ºS/2015 (N) (%) 

Amarela 1 0 0 0 1 0,2 

Branca 8 23 12 1 44 10,7 

Não informado 96 52 40 13 201 48,9 

Parda 50 43 31 8 132 32,1 

Preta 13 12 6 2 33 8,1 

Total por ano 168 130 89 24 411 100,0 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos - Disque 100. Emitido em: 24/11/2015 10:00:00. 

 

A Tabela 155 mostra as denúncias de exploração sexual infantojuvenil por cor/raça 

da vítima segundo o Disque 100, no período de 2012 a junho de 2015. Nota-se mais uma vez 

que a opção ‘não informado’ teve predominância, correspondendo a 201 casos (48,9%) do 

total de 411 denúncias ocorridas no período analisado. 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.7 O Trabalho Infantil 
segundo o SINAN/Data-SUS 
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Com o intuito de investigar as informações públicas já produzidas e disponíveis sobre 

o Trabalho Infantil em Belo Horizonte, acessamos o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – SINAN do Ministério da Saúde em novembro de 2015 e, encontramos os 

seguintes resultados. 

 

Tabela 156 - Total de casos de crianças/adolescentes vítimas de Trabalho Infantil segundo as 
notificações do SINAN/Data SUS por faixa etária da vítima de Trabalho Infantil – Belo 

Horizonte – 2009 a 2015 

Total de Notificações de Trabalho Infantil – SINAN/ Data -SUS 

Faixa etária 
2009 2010 2011 2013 2014 2015 Total 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

5 a 9 anos 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 9,1 

10 a 14 anos 0 0,0 3 75,0 1 100,0 2 100,0 0 0,0 1 50 7 63,6 

15 a 19 anos 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 50 3 27,3 

Total 1 100,0 4 100,0 1 100,0 2 100,0 1 100,0 2 100 11 100,0 

Fonte: SINAN-MS/GVSI-GEEPI/SMSA-BH. Data da Consulta: 17/11/2015. Elaboração: EDUCCAPPE 
, 2015. 

 

Segundo as notificações categorizadas pelo SINAN literalmente pelo termo “Trabalho 

Infantil” registradas nos últimos cinco anos (Tabela 1) correspondeu a um total de 11 casos. 

Um número relativamente baixo (11 casos) tendo como base os números de crianças que 

trabalhavam no município segundo o Censo DemoGráfico de 2010 (em 2010, 5.926 crianças 

e adolescentes entre 10 e 14 anos residentes em Belo Horizonte trabalhavam) e PNADS 

2001-2014 como apresentado no capítulo 4.1 do presente relatório.   

A inexpressividade do dado categorizado como “Trabalho Infantil” tem relação 

também com o fato de o SINAN não contabilizar os casos de exploração sexual como 

constatado na Pesquisa Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente de Belo 

Horizonte de 2013 no qual somente em 2011 foram 12 casos contabilizados pelo próprio 

SINAN/Data-SUS (Tabela seguinte).  

 

 



 

 

 

Tabela 157 - Atendimentos pelo SUS de crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos, por tipos 
de violência sexual - Belo Horizonte, 2011 

Tipos de Violência 
sexual 

Estupro 

(%) 

Assédi
o 

sexual 

(%) 

Atentad
o viol. 

ao 
pudor 

(%) 

Exploração 
sexual 

(%) 

Pornograf
ia infantil 

(%) 

Total de 
Atendimentos 

de violência 
sexual 

(N) 

 

Taxa geral 

de violência 
sexual 

(por 100 
mil) 

Frequência de 
atendimentos 

88 41 24 12 11 145 22,9 

Fonte: Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, Livro 9, página 125. 

 

Consideramos também a baixa notificação de casos de Trabalho Infantil pode estar 

relacionada omissão feita pelas próprias vítimas e responsáveis ao darem entrada ao 

Sistema de Informação de Saúde em função da dependência estrutural das famílias em 

relação aos rendimentos oriundos do Trabalho Infantil. Como a literatura sobre o tema 

apresenta este fenômeno não pode ser dissociado das condições de vida das crianças e 

adolescentes submetidos a ele, nem dos constrangimentos culturais para inibição dessa 

prática ilícita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 
 

4.8 O Trabalho Infantil 
segundo os registros do 
Centro Integrado de 
Informações de Defesa Social – 
CINDS 
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Para compreensão do fenômeno do Trabalho Infantil em Belo Horizonte recorremos 

ao Centro Integrado de Informações de Defesa Social – CINDS com objetivo de ter acesso a 

informações sobre crimes e vitimização infantojuvenil.  Implantado no final de 2007 com o 

objetivo de produção mensal de estatísticas e relatórios analíticos sobre a criminalidade no 

Estado de Minas Gerais, partindo de informações retiradas dos bancos de dados das 

Instituições do Sistema de Defesa Social (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e 

Sistema Prisional).  As informações disponibilizadas pelo CINDS possuem como variável a 

faixa etária adotada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP que 

compreende as seguintes faixas: 0 a 11 anos; 12 a 17 anos; 18 a 24 anos; 25 a 29 anos, 30 a 

34 anos, 35 a 64 anos e 65 anos ou mais. 

 

Tabela 158 - Vítimas de crimes registrados pelo CINDS segundo a faixa etária adotada pela 
SENASP – Belo Horizonte – 2010 a 2015 

Ocorrências por faixa etária das vítimas 

Faixa etária (N) (%) 

0 a 11 anos 4.130 46,6 

12 a 17 anos 3.870 43,7 

Não informado/ 

Preenchimento opcional 
858 9,7 

Total 22.631 100,0 

Fonte: CINDS / SEDS - 2015. Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo os dados registrados pelas instituições policiais e de segurança pública que 

alimentam o armazém de dados do CINDS, disponibilizados para este Diagnóstico, 4.130 

(46,6%) das vítimas eram crianças de 0 até 11 anos de idade, 3.870 (43,7%) eram 

adolescentes entre 12 e 17 anos e  858 ocorrências (9,7%) não constavam a informação 

sobre a faixa etária da vítima (Tabela 158). 

Em relação aos tipos de crimes dos quais as crianças e adolescentes foram vítimas no 

período considerado, de 2010 a 2015, observamos o seguinte (Tabela 159).  Em relação às 

crianças (0 a 11 anos) algumas categorias de crime como “Maus tratos” com 1.789 registros, 

“Estupro de vulnerável” com 833 registros e “Abandono de incapaz” com 557 e “Estupro” 



 

 

 

com 393 foram os tipos de crimes mais expressivos nos registros do CINDS cometidos contra 

este público. Entre os adolescentes na faixa de 12 a 17 anos o “Homicídio” com 884 registros 

era o principal crime cometido contra esta população segundo os dados consultados seguido 

do “Estupro” com 840, “Estupro de vulnerável” com 562 e “Abandono de incapaz” com 205 

registros. 

Tabela 159 - Vítimas de crimes registrados pelo CINDS por faixa etária adotada pela SENASP 
segundo a Natureza Principal do crime sofrido– Belo Horizonte – 2010 a 2015 

Natureza Principal do Evento 

(categorias CINDS) 

Faixa Etária SENASP 

Total 
0 a 11 
anos 

12 a 17 
anos 

18 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 64 
anos 

65 anos 
ou mais 

Não 
informado 

Preenchi
mento 

opcional 

Homicídio 91 884 3.168 2.032 1.592 2.619 108 420 2 10.916 

Maus tratos 1.789 724 27 6 17 108 217 194 1 3.083 

Estupro 393 840 624 267 180 403 18 91 0 2.816 

Estupro de vulnerável 833 562 46 12 18 24 4 19 1 1.519 

Constrangimento ilegal 42 74 217 197 200 685 79 12 3 1.509 

Abandono de incapaz 557 205 20 10 13 71 101 36 0 1.013 

Trafico ilícito de drogas 0 15 33 49 55 124 11 6 1 294 

Abandono material 62 47 7 2 4 17 11 11 1 162 

Prostituição/exploração sexual de menor 33 89 2 0 0 1 0 10 0 135 

Subtração de incapazes 73 36 2 2 2 13 1 0 0 129 

Corrupção de menores 21 86 2 0 2 4 0 7 0 122 

Perigo para a vida ou saúde de outrem 16 8 17 19 10 36 4 2 1 113 

Constrangimento/vexame menor sob guarda 52 33 2 0 0 3 0 1 0 91 

Uso e consumo de drogas 1 5 4 18 16 44 0 2 0 90 

Abuso de incapazes 35 23 2 0 1 2 3 10 0 76 

Constrange  meio com. criança p/ pratica ato libid 39 28 1 0 1 0 0 4 0 73 

Subtrair menor  de quem o tem guarda 34 19 2 0 6 8 0 3 0 72 

fotog./publica cena de sexo/pornô /menor id. 12 48 8 0 0 2 0 0 0 70 

Rufianismo 0 0 36 0 0 0 0 1 0 37 

Favorecimento da prostituição 2 25 1 2 0 0 0 2 1 33 

Induz fuga/entrega arbitrari/sonega incapazes 4 21 2 0 2 0 0 0 0 29 

Divulga meio inf/tv/foto cena sexo crianca/adolesc 3 21 3 0 0 0 0 0 0 27 

Frustra direito assegurado na lei trabalhista 0 0 4 11 5 4 0 2 0 26 

Abandono intelectual (instrução fundamental) 13 11 0 0 0 0 0 1 0 25 

Tortura 1 1 1 3 1 5 10 1 0 23 

Adquirir foto/vídeo c/ sexo/porno criança/ adolesc. 4 11 0 0 0 0 0 0 0 15 

Servir bebida alcoólica menor/incapaz/ outro 0 13 0 0 0 1 0 0 0 14 

Corrupção de menores para pratica de crime 0 11 0 1 0 0 1 0 0 13 

Abandono intelectual 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 

Associação para o trafico de drogas 0 0 2 1 0 3 1 3 0 10 
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Favorece prostituição/exploração sexual vulnerável 1 5 2 0 1 0 0 1 0 10 

Casa de prostituição 0 0 3 2 3 1 0 0 0 9 

Priva menor  da liberdade de locomoc. 3 4 0 0 1 1 0 0 0 9 

Incentivo ao uso ou consumo de drogas 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8 

Atentar contra a liberdade de trabalho 0 0 0 0 0 6 0 0 1 7 

Redução a condição análoga à de escravo 0 0 1 1 1 3 0 1 0 7 

Oferecimento eventual ao consumo de drogas 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 

Parto alheio/suprime/altera estado civil bebe 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 

Posse de materiais com cena de sexo env crian/adol 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

Teatro/tv/filme-menor em sexo/porno 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

Trafico ilícito matérias primas uso preparo drogas 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

Vender/da a menor idade fogos de artifício/e 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Mediação para servir a lascívia de outrem 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Prometer/efetivar entrega de filho a terceiro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Uso/divulg material c/ cena de sexo env crian/adol 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Colaboração como informante para o tráfico de 
drogas 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Exploração sexual de criança/adolescente 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Fabrica vende apetrecho utilizado preparo de droga 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Menor  frequente ambiente impróprio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Registro de nascimento inexistente 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Simula participação de criança/adolescente cena 
pornográfica 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sonegação de estado de filiação 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Tráfico internacional de pessoas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Utilização/consentimento uso local/bem tráfico 
drogas 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Total 4.130 3.870 4.242 2.637 2.134 4.190 570 844 14 22.631 

Fonte: CINDS / SEDS - 2015. Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 

  



 

 

 

4.9 O Trabalho Infantil segundo o CIA/BH 

 

O Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente Autor de Ato Infracional 

(CIA/BH) é um equipamento público de integração que reúne as várias instituições públicas 

que compõem o Sistema de Justiça Juvenil, vinculado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Foi criado em 2008 para dar maior agilidade à apuração da prática de atos infracionais, à 

aplicação e execução das medidas socioeducativas.  

Anualmente o CIA/BH apresenta relatórios sobre suas atividades e os atos 

infracionais registrados no período. Com bases nesses dados, e com os pressupostos 

conceituais anteriormente apresentados, é possível analisarmos as informações sobre o ato 

infracional tráfico de drogas em Belo Horizonte, uma das piores formas de Trabalho Infantil 

segundo a OIT.  

Os dados do CIA/BH são úteis para  o desenvolvimento do presente diagnóstico à 

medida em que o aliciamento ou uso de mão de obra infanto juvenil e atividades ilícitas 

como, por exemplo, o tráfico de entorpecentes é considerada uma das piores formas de 

Trabalho Infantil. Segundo a Convenção 182 e a Recomendação 190 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), no que diz respeito à proibição das piores formas de 

Trabalho Infantil e a ação imediata para sua eliminação, foram concluídas em Genebra, em 

17 de junho de 1999. (Griffo Nosso). 

Tal texto diz que: 

Artigo 3 

Para efeitos da presente Convenção, a expressão "as piores formas de Trabalho 
Infantil" abrange: 

 

c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de atividades 
ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais com definidos 
nos tratados internacionais pertinentes; 

  

No Brasil, através do Decreto Presidencial No 3.597, DE 12 de Setembro de 2000, a 

convenção ganhou o status de Lei. No país o “trafico de drogas” é definido como o comércio 

de determinadas substâncias consideradas como ilícitas pelo poder estatal e federal. Tal 

conduta está prevista na Lei nº11. 343/06 “Lei de Drogas”, onde no seu artigo 33 diz: 
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Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

 

Mas afinal quais são as substâncias tratadas penalmente como “Droga Ilícita” no 

país? O conceito de droga no Brasil inclui sustâncias entorpecentes (“cocaína” e a “heroína”. 

O “crack”) e substâncias psicotrópicas ( “cloreto de etila” -“lança-perfume”- e o “THC – 

Tetraidrocanabinol –Maconha”).  

O rol das substâncias encontra-se estampado na Portaria nº 344/1998 da Secretaria 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (atual Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– Anvisa), que é atualizada anualmente.  A Lista “F” prevê as “substâncias de uso proscrito 

[proibido] no Brasil”. Ela se subdivide em Lista “F1”, que trata das substâncias 

entorpecentes; Lista “F2”, que trata das “substâncias psicotrópicas”; e Lista “F3”, que trata 

de “outras substâncias”. 

Ao mesmo tempo não consta no ECA uma previsão legal de tipificação infracional 

para conduta de tráfico de drogas, então a conduta é por analogia equiparada ao previsto na  

Lei nº11.343/06. Contudo, o rito processual e as penalidades jurídicas aplicadas são as 

previstas no ECA.Dessa forma, a criança ou adolescente não comete crime, e sim um ato 

infracional, estando sujeito às medidas socioeducativas19.  

No caso do adolescente que atua como mão de obra na atividade de comercialização 

das substâncias tratadas como “drogas ilícitas” na respectiva Lei, o tratamento aplicado tem 

sido a medida de internação, que deveria ser uma exceção, uma aplicação excepcional, 

apenas depois de verificadas a ineficácia de outras medidas também previstas em lei. Esta 

conduta jurídica tornou-se nos últimos anos “regra” e configura-se como uma aparente 

solução simplificadora para uma questão complexa, em casos em que o adolescente não 

                                                 
19

 Medidas socioeducativas destinadas a ato análogo ao tráfico de drogas: Entre as medidas socioeducativas do 
ECA no artigo 112, onde a mais grave é a que prevê a internação do adolescente infrator em estabelecimento 
educacional. A citada medida tem caráter excepcional e de brevidade, uma vez que restringe a liberdade do 
menor. O artigo 121 do estatuto protetor da criança e do adolescente dispõe, inclusive, que a internação não 
poderá exceder o prazo máximo de três anos, contudo sendo compulsória a liberação do menor que 
completar vinte e um anos de idade.  

 



 

 

 

poderia ser compreendido apenas como causador autor de ato infracional, e sim como 

vitima de exploração da sua condição jurídica e social, como prescrito pela OIT como vítima 

da exploração de Trabalho Infantil.  

Neste mesmo sentido está a Súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça com o 

seguinte enunciado: “O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz 

obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”, é 

um importante avanço na interpretação do ECA, reafirmando o entendimento de que a 

internação só poderia ocorrer, segundo o artigo 122 do ECA, quando o ato infracional for 

praticado com violência ou grave ameaça; quando houver reiteração criminosa ou 

descumprimento reiterado de medida disciplinar anterior. Se esses fatos não ocorrem, a 

internação é ilegal. A leitura da referida Súmula revela uma preocupação em compreender a 

presença do adolescente na atividade de tráfico como uma violação à sua própria dignidade, 

e que cabe ao Estado lhe proteger, dessa forma do Trabalho Infantil. O encarceramento 

juvenil, em nada contribui para superação dessa forma de Trabalho Infantil.   

Notamos que há um entrave jurídico e social sobre a interpretação da situação do 

adolescente cuja mão de obra foi explorada para o tráfico de drogas, uma condição de 

fronteira que se expressa sobre a estruturação do CIA/BH dividido atualmente por duas 

varas: i) a Vara Cível e ii) a Vara Infracional.  

 

4.9.1 Análise do Trabalho Infantil no tráfico de drogas através dos atos infracionais 

análogos a partir dos dados publicados pelo CIA/BH 

 

Anualmente o CIA/BH apresenta relatórios sobre suas atividades e os atos 

infracionais registrados no período contemporâneo. Para esta análise utilizamos como 

referência o relatório CIA/BH publicado em Abril de 2015, onde constam informações 

estatísticas dos anos de 2009 a 2014, cuja responsabilidade é do próprio Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais. Com bases nestes dados, e com os pressupostos conceituais anteriormente 

apresentados, é possível analisarmos as informações sobre o ato infracional tráfico de 

drogas em Belo Horizonte como a presença de uma das piores formas de Trabalho Infantil 

segundo a OIT.  



270 

 

A seguir, por meio da Tabela 160, apresentamos o número de entradas de 

adolescentes no Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente Autor de Ato Infracional 

(CIA/BH), dados distribuídos anualmente, de 2009 até 2014. Notável que desde sua criação o 

referido centro recebeu em todos os anos acima de 9.000(nove mil) adolescentes com 

indícios de conflitos inflacionais com a lei. 

Tabela 160 - Entradas de adolescentes, por ano: 2009 a 2014 

Ano Quantidade (%) 
2009 9.605 16,94 
2010 9.864 17,40 
2011 9.109 16,07 
2012 9.782 17,25 
2013 9.226 16,27 
2014 9.106 16,06 
Total 56.692 100 

Fonte: Relatório CIA 2015- Página 3 

NOTA:Atabela em estudo considera no período analisado as entradas repetidas de um mesmo adolescente. 
 

Na Tabela 161 está retratada a distribuição dos adolescentes que acessaram o CIA no 

ano de 2014 segundo o sexo. Existe forte predominância de adolescentes do sexo masculino, 

87,94% das entradas contra apenas 12,06% das do sexo feminino.   

 

Tabela 161 - Distribuição dos Adolescentes, por sexo – 2014 

Sexo Quantidade (%) 

Masculino 5.499 87,94 

Feminino 754 12,06 

Total 6.253 100,0 

Fonte: Relatório CIA 2015- Página  4. Nota: A tabela em estudo desconsidera no período analisado, as entradas repetidas de um mesmo 
adolescente. 

 

Outro dado importante é a distribuição por idade dos adolescentes que registram 

entrada no CIA/BH. Assim observamos que adolescentes de 16 anos (27,01%) e 17 anos 

(34,82%), são os maiores grupos etários. 

 

 

 



 

 

 

Tabela 162 - Distribuição dos Adolescentes, por idade – 2014 
Idade (N) (%) 

12 anos 98 1,57 

13 anos 316 5,05 

14 anos 664 10,62 

15 anos 1.114 17,82 

16 anos 1.689 27,01 

17 anos 2.177 34,82 

18 anos 123 1,97 

19 anos 53 0,85 

20 anos 19 0,30 

Total 6.253 100,0 

Fonte: Relatório  CIA 2015- Página  5. Nota: A tabela em estudo desconsidera  no período analisado, as 
entradas repetidas de um mesmo adolescente. 

 

Na Tabela 163 outro dado importante, o  tipo de atos infracionais é registrado pelo 

CIA/BH. Na tabela abaixo verificamos que 25,02 % dos atos infracionais atribuídos a 

adolescentes são referentes à conduta análoga infracional de “Tráfico de Drogas”, seguido 

de “Roubo” (15,66%), “Uso de Drogas” (11,45%) e “Furto” (8,83%). 

Tabela 163 - Distribuição por tipo de ato infracional - 2014 
AtoInfracional Fem. Mas. Total (%) 

Ameaça 73 320 393 4,32 

Crime deTrânsito 3 255 258 2,83 

Dano 8 212 220 2,42 

Estupro 3 43 46 0,51 

Furto 140 664 804 8,83 

Homicídio 9 34 43 0,47 

LesãoCorporal 125 302 427 4,69 

Porte deArma 11 329 340 3,73 

Receptação 10 373 383 4,21 

Roubo 65 1.361 1.426 15,66 

Sequestro 0 3 3 0,03 

Tráfico De Drogas 114 2.164 2.278 25,02 

Uso deDrogas 101 942 1.043 11,45 

Vias deFato 113 172 285 3,13 

Outros 76 574 650 7,14 

Mba 25 361 386 4,24 

SemInformação 26 95 121 1,33 

Total 902 8.204 9.106 100 
Fonte: Relatório CIA 2015- Página  7. Nota: A tabela em estudo desconsidera no período analisado, as entradas 

repetidas de um mesmo adolescente. 
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A seguir está a representação da evolução de 2009 a 2014 dos atos infracionais de 

maior lesividade registrados pelo CIA/BH. Podemos observar que o ato infracional “Tráfico 

de Drogas” em 2014 atingiu o maior patamar na série histórica considerada. No mesmo 

sentido observamos o ato infracional “Roubo” e o ato “Porte de Arma” que também 

registrou crescimento em relação ao ano anterior.  

 

Gráfico 36 - Evolução de atos violentos, porte de arma e tráfico de drogas: 2009 a 2014 

 

Fonte: Relatório CIA 2015- Página 9. Nota: O Gráfico em estudo considera  no período analisado, as entradas 

repetidas de um mesmo adolescente. 

 

A Figura a seguir representa a distribuição geográfica dos atos infracionais de Tráfico 

de Drogas registrados no ano de 2014 em Belo Horizonte/MG. Notável que em todas as 9 

(nove) regionais administrativas, houve registros representados por pontos vermelhos da 

atividade infracional. Considerando que se trata de um retrato anual e que o tráfico de 

drogas é uma atividade dinâmica, o uso da mão de obra infantojuvenil neste ramo de 

atividade está pulverizado por todo o território municipal, embora haja uma concentração 

maior na região chamada “região central”. 

EVOLUÇÃO DE ATOS VIOLENTOS, PORTE DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS: 2009 a2014 
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Fonte: Relatório CIA 2015- Página 16. 

 

 

 

Figura 1 - Distribuição espacial: Tráfico de Drogas em Belo Horizonte  - CIA/BH - 2014 
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4.9.2Considerações preliminares sobre o Trabalho Infantil em Belo Horizonte a partir dos 

dados do CIA/BH 

 

Os dados do CIA/BH colaboram para o entendimento da OIT de que a utilização de 

crianças e adolescentes no tráfico de drogas é uma das piores formas de Trabalho Infantil. 

Em Belo Horizonte, um de cada quatro adolescentes encaminhados ao CIA em 2014 

respondeu por ato análogo ao Tráfico de Drogas. O que explica este exponencial percentual 

deste tipo de ato infracional no universo de adolescentes que deram entrada no CIA/BH em 

2014? Certamente não se trata de distúrbios morais intrínsecos a estes jovens e sim de 

reconhecerem o tráfico de drogas como um tipo de trabalho, de labor, de meio de aquisição 

de rendimentos. Jovens cuja liberdade e convívio familiar são restringidos por serem vítimas 

de uma das piores formas de Trabalho Infantil. Reitera-se que não há nenhuma menção no 

relatório do CIA/BH de que o adolescente autor de ato infracional análogo ao Tráfico de 

Drogas seja percebido também como vitima das engrenagens da exploração do Trabalho 

Infantil. 

A observação das séries históricas dos números de atos infracionais de Tráfico de 

Drogas indica um aumento de 1/3 dos casos do ano de 2013 para 2014 em Belo Horizonte, o 

que evidenciam dificuldades de efetividades nas atuais estratégias punitivas e preventivas. 

Tendo em vista que o dado do CIA/BH representa apenas os adolescentes apreendidos em 

flagrante pela Polícia Militar e que a maioria dos jovens envolvidos com este ramo ilícito de 

atividade econômica não seja alvo da ação policial, podemos perceber o quão grave é este 

problema no contexto do município de Belo Horizonte. 

Consideramos que uma abordagem do enfretamento ao Trabalho Infantil em Belo 

Horizonte exija não só a necessária conscientização dos agentes públicos e sociedade sobre 

o que representa o uso da mão de obra infantojuvenil no Tráfico de Drogas: uma das piores 

formas de Trabalho Infantil. Outro aspecto que o dado do CIA/BH releva, pelos níveis 

socioeconômicos dos jovens que deram entrada entre 2009 e 2014, é a situação ou condição 

de classe social destes jovens. A maior parte pertence a classes sociais classificadas 

vulgarmente como “baixas”, “populares”, “ralé”, entre outros termos.  Ou seja, são jovens 

que sofrem uma pressão maior para iniciarem cedo suas experiências laborais no ramo que 

for, e que ao mesmo tempo apresentam baixos níveis de escolarização e de expectativas 



 

 

 

perante o mercado de trabalho formal. Assim, a autoria de ato infrancional não afasta a 

condição humana de vítima da exploração do labor adolescente. Assim, a Súmula 492 do 

Superior Tribunal de Justiça, é uma importante sinalização de entendimento que vá além do 

“Senso Comum” quanto à atos infracionais análogos ao Tráfico de Drogas e permite uma 

abordagem racional sobre os direitos e deveres de um adolescente frente à Lei. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.10 O Trabalho Infantil em 
Belo Horizonte segundo os 
Conselhos Tutelares 
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Os Conselhos Tutelares (CTs) são órgãos que atuam diretamente na fiscalização do 

cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente no âmbito do município e são 

responsáveis, junto à família, sociedade e o Estado, pelo zelo dos direitos da criança e do 

adolescente (Artigo 131, ECA). À semelhança do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente - CMDCA, o CT não executa serviços ou programas de atendimento direto 

e sim foca-se em casos de violação de direitos. 

Os conselheiros tutelares, quando necessário, solicitam os serviços pertinentes e 

mesmo a inclusão de crianças e adolescentes em programas de atendimento. Agindo e 

reagindo diante de ameaças ou violações de direitos, aplicando as medidas protetivas e 

acompanhado a execução destas pelos serviços e programas disponíveis, esse Conselho deve 

receber informações de todos os registros de violação de direitos efetivados na cidade e 

acompanhá-los. O município de Belo Horizonte possui 9 (nove) CTs sendo 1 (um) em cada 

regional; soma-se a esses mais 1 (uma) unidade de plantão. 

A pesquisa nos conselhos tutelares foi realizada no período compreendido entre os 

meses de junho a setembro de 2015 e nela foram investigados os arquivos dos respectivos 

conselhos e do plantão, bem como foram realizadas entrevistas com os presidentes dos 

conselhos ou com um conselheiro representante.  

 

4.10.1 Trabalho Infantil segundo os registros dos Conselhos Tutelares 

 

A pesquisa nos registros dos Conselhos Tutelares foi executada a partir dos seguintes 

critérios metodológicos: 

Foram investigados 100% dos registros de novos casos no decorrer do ano de 2014 

nos dez conselhos existentes, o plantão inclusive. Dissemos registros novos, pois, no caso de 

alguma ocorrência de 2014 em que a criança ou adolescente envolvido já possuísse algum 

registro no CT, em anos anteriores, este caso foi computado em seu registro inicial. Assim, 

podem ter acontecido algumas violações no decorrer do ano de 2014 que estejam em 

registros dos anos anteriores. Essa informação, pela quase impossibilidade de encontrá-la, 

foi desconsiderada.  



 

 

 

Inicialmente foi repassado equipe pesquisadora o formulário “Registro de Informação 

para a Criança e a Adolescência”, nele, os conselheiros deixaram registrados os dados 

obtidos a partir da denúncia. A partir deste formulário, elaboramos uma máscara (Apêndice 

7) para o Banco de dados em Statistical Package for Social Science for Windows(SPSS) a 

partir da qual os dados levantados em campo foram registrados. Como afirmado acima, 

foram investigados todos os registros novos do ano de 2014, sendo que, os casos de 

Trabalho Infantil encontrados, foram separados e observados com maior detalhamento e 

transcritos para o banco de dados em questão. 

Para termos parâmetros de análise sobre dados levantados, buscamos confrontá-los 

aos resultados encontrados na pesquisa amostral realizada nos arquivos dos Conselhos 

Tutelares do município de Belo Horizonte no ano de 2010. Nesta, entre os 958 registros que 

compuseram a amostra, tal pesquisa encontrou um total de 1.059 registros de violação, ao 

passo que há registros com mais um caso de violação envolvida.  Considerando somente os 

casos que caracterizavam situações de Trabalho Infantil, destacou-se inexpressividade deste 

tipo de violação constantes nos arquivos dos CT’s, apenas 3 casos correspondente a 0,03% 

do total de 1.059 violações foram  identificadas na amostra. 
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Tabela 164 – Tipo de Violação registrada  -  Conselhos Tutelares - Belo Horizonte - 2010 

Tipo de Violação 

Regional Administrativa 

Total 

C
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Não atendimento médico 
N 1 0 1 1 0 1 0 3 0 7 
% 0,7 0 1,2 1,3 0 1,2 0 2,2 0 0,7 

Atendimento médico deficiente 
N 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4 
% 0 1,1 0 0 0,7 1,2 0,6 0 0 0,4 

Irregularidade na garantia da alimentação 
N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
% 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Atos atentatórios à vida 
N 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
% 0 1,1 0 0 0,7 0 0 0 0 0,2 

Aprisionamento 
N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
% 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Violência física 
N 6 9 4 12 3 10 12 8 7 71 
% 4,2 10,0 4,8 15,8 2,2 12,2 7,1 5,9 4,9 6,7 

Violência psicológica 
N 5 2 0 5 1 3 4 5 5 30 
% 3,5 2,2 0 6,6 0,7 3,7 2,4 3,7 3,5 2,8 

Violência sexual 
N 7 2 4 4 5 3 5 2 6 38 
% 4,9 2,2 4,8 5,3 3,6 3,7 3 1,5 4,2 3,6 

Atos atentatórios ao exercício da cidadania 
N 1 2 1 0 2 0 0 2 2 10 
% 0,07 2,2 1,2 0 1,4 0 0 1,5 1,4 0,9 

Ausência de convívio familiar 
N 22 5 5 7 14 20 24 10 19 126 
% 15,3 5,6 6,0 9,2 10,1 24,4 14,3 7,4 13,4 11,9 

Ausência de condições materiais para convívio familiar 
N 27 12 11 11 16 12 28 25 21 163 
% 18,8 13,3 13,3 14,5 11,5 14,6 16,7 18,5 14,8 15,4 

Inadequação do convívio familiar 
N 2 13 2 5 3 1 4 9 5 44 
% 1,4 14,4 2,4 6,6 2,2 1,2 2,4 6,7 3,5 4,2 

Ausência de infraestrutura 
N 5 0 0 0 0 2 0 0 0 7 
% 3,5 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0,7 

Atos atentatórios ao ex. da cidadania (sem documentos) 
N 20 0 2 2 12 0 4 13 28 81 
% 13,9 0 2,4 2,6 8,6 0 2,4 9,6 19,7 7,6 

Impedimento de acesso à educação (ausência de vagas) 
N 4 7 7 3 20 7 24 9 11 92 
% 2,8 7,8 8,4 3,9 14,4 8,5 14,3 6,7 7,7 8,7 

Impedimento de permanência no sistema escolar 
N 16 22 25 13 34 5 29 6 10 160 
% 11,1 24,4 30,1 17,1 24,5 6,1 17,3 4,4 7,0 15,1 

Ausência/ impedimento de acesso à creche / pré-escola 
N 4 6 9 5 17 7 23 28 21 120 
% 2,8 6,7 10,8 6,6 12,2 8,5 13,7 20,7 14,8 11,3 

Ausência de condições educacionais adequadas 
N 0 0 2 0 1 2 0 2 0 7 
% 0 0 2,4 0 0,7 2,4 0 1,5 0 0,7 

Ausência/impedimento de uso equipamento de cultura, esporte, 
lazer 

N 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 
% 0,7 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0,3 

Atos atentatórios ao exercício da cidadania 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 

Exploração do trabalho de criança e adolescente 
N 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 
% 0 1,1 0 0 0 0 1,2 0 0 0,3 

Ausência de condições para formação e desenvolvimento 
N 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

% 0,7 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0,2 

Não identificado 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 

Denúncia não procede 
N 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

% 0 0 1,2 0 0 0 0 0,7 0 0,2 

Outra regional 
N 8 1 1 5 3 0 2 6 0 26 

% 5,6 1,1 1,2 6,6 2,2 0 1,2 4,4 0 2,5 

Não preenchido 
N 12 6 8 3 6 7 6 4 5 57 

% 8,3 6,7 9,6 3,9 4,3 8,5 3,6 3,0 3,5 5,4 

Total 
N 144 90 83 76 139 82 168 135 142 1.059 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Diagnóstico da situação da criança, do adolescente e do jovem em Belo Horizonte: livro 2: pesquisa nos 
conselhos tutelares (2013:49-50). 

 



 

 

 

A seguir, apresentamos os resultados da pesquisa atual realizada nos arquivos dos 

conselhos tutelares de 2014, que considerou somente os casos de violação que deram 

entrada ao longo deste ano. Por meio de uma metodologia diferente da aplicada no 

Diagnóstico da Criança, do Adolescente e do Jovem em Belo Horizonte – 2013 encontramos 

também uma quantidade relativamente pequena de casos de Trabalho Infantil que, para nós 

representou a confirmação da tendência identificada por tal Diagnóstico: o Trabalho Infantil 

trata-se de um fenômeno subnotificado pelos registros dos conselhos tutelares, bem como 

pelo de outras esferas da política de proteção e promoção dos direitos das esferas 

infantojuvenis. 

Em 2014, um total de 12.496 violações deram entrada nos registros dos CT’s do 

município, destes, 110 continham casos de Trabalho Infantil, o que representava 0,009% dos 

registros alvo da investigação. 

 

Tabela 165 - Total dos registros de violação de que entrou em 2014, total e percentual de 
casos de Trabalho Infantil registrado no mesmo ano, por Regional Administrativa 

Regional Administrativa 

(N) 

Total de casos de 
violação em geral 

registrados em 2014 

(N) 

Total de casos de 
Trabalho Infantil em 

2014 

(%) 

Casos Trabalho Infantil 
em relação ao total 

geral de violações em 
2014 

Barreiro 1.200 6 0,005 

Centro Sul 989 13 0,013 

Plantão 621 3 0,005 

Leste 1.830 10 0,005 

Norte 1.075 8 0,007 

Nordeste 1.665 11 0,007 

Noroeste 1.640 26 0,016 

Oeste 1.530 17 0,011 

Pampulha 1.085 9 0,008 

Venda Nova 2.061 7 0,003 

Total 12.496 110 0,009 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 166 - Total de registros de Trabalho Infantil por Regional Administrativa– Conselhos 
Tutelares – Belo Horizonte – 2014 

Regional (N) (%) 

Barreiro 6 5,5 

Centro Sul 13 11,8 

Plantão 3 2,7 

Leste 10 9,1 

Norte 8 7,3 

Nordeste 11 10,0 

Noroeste 26 23,6 

Oeste 17 15,5 

Pampulha 9 8,2 

Venda Nova 7 6,4 

Total 110 100,0 
Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 

Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em relação aos tipos  de Trabalho Infantil identificados, 60 registros (54,5%) 

representavam trabalho para benefício de terceiro, 18 (16,4%) exploração sexual, 13 (11,8%) 

tráfico de drogas, 12 (10,9%) doméstico, 5 (4,5%) por conta própria, 1 (0,9%) artístico e 1 

(0,9%) não informado. 

 

Tabela 167 - Tipos de Trabalho Infantil - Conselhos Tutelares - Belo Horizonte - 2014 

Tipo de Trabalho Infantil (N) (%) 

Benefício de terceiro 60 54,5 

Exploração sexual 18 16,4 

Trafico de drogas 13 11,8 

Doméstico 12 10,9 

Conta Própria 5 4,5 

Artístico 1 0,9 

Não informado 1 0,9 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

A seguir, apresentamos os resultados em relação à tipificação do 

solicitante/denunciante, ou seja, do autor da denúncia de Trabalho Infantil e, na sequência o 

número de denúncias confirmadas ou não e se o Trabalho Infantil foi o motivo primeiro que 



 

 

 

levou o denunciante a procurar o Conselho Tutelar ou se foi identificado a partir de outras 

violações registradas. 

 

Tabela 168 - Tipificação do solicitante/denunciante - Conselhos Tutelares - Belo Horizonte - 
2014 

Solicitante/denunciante (N) (%) (%) Acumulado 

Disque 100 56 50,9 50,9 

Pais/responsável 9 8,2 59,1 

08000311119 7 6,4 65,5 

Entidade de Atendimento 
Governamental 

6 5,5 70,9 

Autoridade Policial 5 4,5 75,5 

Escola 4 3,6 79,1 

Ministério Público 4 3,6 82,7 

Ministério Público do Trabalho 3 2,7 85,5 

Não informado 3 2,7 88,2 

Outro familiar 2 1,8 90,0 

Entidade de Atendimento Não-
Governamental 

2 1,8 91,8 

CRAS 2 1,8 93,6 

Própria criança/adolescente 1 0,9 94,5 

Autoridade Judicial 1 0,9 95,5 

Não identificado 1 0,9 96,4 

Disque 180 1 0,9 97,3 

CREAS 1 0,9 98,2 

Ministério do Trabalho e Emprego 1 0,9 99,1 

Amas 1 0,9 100,0 

Total 110 100,0 
 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 169 - Se a denúncia foi confirmada - Conselhos Tutelares - Belo Horizonte - 2014 

A denúncia foi 
confirmada? 

(N) (%) 

Não 19 17,3 

Sim 21 19,1 

Não informado 70 63,6 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 170 - Se o Trabalho Infantil foi o motivo do primeiro registro? - Conselhos Tutelares - 
Belo Horizonte - 2014 

Trabalho Infantil foi o motivo 
do primeiro registro 

(N) (%) 

Não 28 25,5 

Sim 79 71,8 

Não informado 3 2,7 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Outro aspecto relevante sobre o fenômeno Trabalho Infantil é a sua geografia social, 

o bairro de referência da denúncia, ou seja, os espaços onde se expressaram  como registro 

no CT. O que se pode perceber do fenômeno é que ele é distribuído pela cidade, 

concentrando-se na área central, bem como nos microcentros da periferia. 

  



 

 

 

Tabela 171 - Nome do bairro onde ocorreu a violação/ Trabalho Infantil - Conselhos 
Tutelares - Belo Horizonte - 2014 

Bairro onde ocorreu a violação Regional (N) (%) 

Lindéia Barreiro 1 0,9 

Mangueiras Barreiro 1 0,9 

Vila Nova Barreiro 1 0,9 

Não informado Barreiro 3 2,7 

Centro Centro-Sul 6 5,5 

Savassi Centro-Sul 3 2,7 

Serra Centro-Sul 2 1,8 

Belvedere Centro-Sul 1 0,9 

Boa Viagem Centro-Sul 1 0,9 

Carlos Prates Centro-Sul 1 0,9 

Santa Efigenia Centro-Sul 1 0,9 

Vista Alegre Centro-Sul 1 0,9 

Vera Cruz Leste 3 2,7 

Alto Vera Cruz Leste 2 1,8 

Taquaril Leste 2 1,8 

Granja de Freitas e Saudade Leste 1 0,9 

Pompeia Leste 1 0,9 

São Geraldo Leste 1 0,9 

Venda Nova Leste 1 0,9 

Nazaré Nordeste 2 1,8 

São Cristovão Nordeste 2 1,8 

Concordia Nordeste 1 0,9 

Dom Silvério Nordeste 1 0,9 

Goiania Nordeste 1 0,9 

Ipiranga Nordeste 1 0,9 

Jardim Vitoria Nordeste 1 0,9 

Renascença Nordeste 1 0,9 

Ribeiro de Abreu Nordeste 1 0,9 

São Gabriel Nordeste 1 0,9 

Bonfim Noroeste 4 3,6 

Caiçara Noroeste 2 1,8 

Padre Eustaquio Noroeste 2 1,8 

Pindorama Noroeste 2 1,8 

Santo André Noroeste 2 1,8 

Vila California Noroeste 2 1,8 

Aparecida Noroeste 1 0,9 

Bom Jesus Noroeste 1 0,9 

Conjunto California II Noroeste 1 0,9 

Dom Bosco Noroeste 1 0,9 

Glória Noroeste 1 0,9 

Jardim Filadélfia Noroeste 1 0,9 

Nova Esperança Noroeste 1 0,9 

Padre Eustáquio Noroeste 1 0,9 

Vila Rica Noroeste 1 0,9 

Jaqueline Norte 2 1,8 

Floramar Norte 1 0,9 

Guarani Norte 1 0,9 

Juliana Norte 1 0,9 

Minaslandia Norte 1 0,9 

Novo Aarão Reis Norte 1 0,9 

Vila Boa Vista Norte 1 0,9 

Calafate Oeste 2 1,8 

Gutierrez Oeste 2 1,8 

Madre Gertrudes Oeste 2 1,8 

Betânia Oeste 1 0,9 

Cabana do Pai Tomás Oeste 1 0,9 
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Camargos Oeste 1 0,9 

Gameleira Oeste 1 0,9 

Havaí Oeste 1 0,9 

Jardim América Oeste 1 0,9 

Nova Cintra Oeste 1 0,9 

Nova Granada Oeste 1 0,9 

Nova Suíça Oeste 1 0,9 

Prado Oeste 1 0,9 

Santa Maria Oeste 1 0,9 

Vila Sumare Oeste 1 0,9 

Alvorada Pampulha 1 0,9 

Bairro Aeroporto Pampulha 1 0,9 

Bairro Alípio de Melo Pampulha 1 0,9 

Bairro Céu Azul Pampulha 1 0,9 

Bairro Santa Branca Pampulha 1 0,9 

Bairro São José Pampulha 1 0,9 

Castelo Pampulha 1 0,9 

Dona Clara Pampulha 1 0,9 

Lagoa Pampulha 1 0,9 

Vila Pinho, Vale do Jatobá Pampulha 1 0,9 

Piratininga Venda Nova 2 1,8 

Paraúna Venda Nova 1 0,9 

Rio Branco Venda Nova 1 0,9 

Serra – ES Venda Nova 1 0,9 

Rio Branco Venda Nova 1 0,9 

Serra – ES Venda Nova 1 0,9 

Total 110 110 100 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De um modo geral, 60 registros (58,2% das denúncias) envolviam uma criança ou um 

(a) adolescente; 8 (7,3%) registros envolviam duas; 8 (7,3%) envolviam 3 crianças ou 

adolescentes e 9 (8,2%) registros 4 ou mais crianças/adolescentes vítimas de Trabalho 

Infantil segundo os registros dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte relativos ao ano de 

2014. Sendo 210 o número total de crianças/adolescentes envolvidas nos 110 registros de 

Trabalho Infantil em 2014.  

Em relação ao sexo, 48 (38,2%) envolviam somente crianças ou adolescentes do sexo 

masculino, 38 (34,5%) do sexo feminino e 10 (9,1%) eram mistos, de ambos os sexos, e o 

restante não informado.  

  



 

 

 

Tabela 172 - Quantidade de crianças/adolescentes envolvidas - Conselhos Tutelares - Belo 
Horizonte - 2014 

Quantidade de 
crianças/adolescentes 

envolvidas 
(N) (%) (%) Acumulado 

Uma 64 58,2 58,2 

Duas 8 7,3 65,5 

Três 8 7,3 72,7 

Quatro ou mais 9 8,2 80,9 

Não Informado 21 19,1 100,0 

Total 110 100,0 
 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 173 - Idade das crianças e/ou adolescentes representados na denúncia Conselhos 
Tutelares - Belo Horizonte - 2014 

Idade (anos) (N) (%) (%) Acumulado 

Menor de 1 ano 1 0,5 0,5 

1 ano 1 0,5 1,0 

3 anos 1 0,5 1,5 

4 anos 1 0,5 2,0 

5 anos 2 1,0 3,0 

6 anos 4 1,9 4,9 

7 anos 1 0,5 5,4 

8 anos 9 4,3 9,7 

9 anos 6 2,9 12,8 

10 anos 10 4,8 17,6 

11 anos 9 4,3 21,9 

12 anos 15 7,1 29,0 

13 anos 12 5,7 34,7 

14 anos 19 9,0 43,7 

15 anos 20 9,5 53,2 

16 anos 15 7,1 60,3 

17 anos 11 5,2 65,8 

Idade não informada 73 34,8 100,0 

Total 210 100,0 
 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 

Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 174 - Sexo da criança ou adolescente descrita nas denúncias – Conselhos Tutelares – 
Belo Horizonte - 2014 

Sexo (N) (%) 

Masculino 42 38,2 

Feminino 38 34,5 

Sexo não 
informado 

20 18,2 

Misto (M e F) 10 9,1 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

As duas Tabelas seguintes apresentam dados sobre registro civil e ano de nascimento 

das crianças/adolescentes envolvidos em Trabalho Infantil segundo apresentado pelos 

registros dos Conselhos Tutelares de 2014. 

 

Tabela 175 - Se a criança/adolescente possuía registro civil - Conselhos Tutelares - Belo 
Horizonte - 2014 

Possuía registro civil. (N) (%) 

Não 1 0,9 

Sim 54 49,1 

Não informado 55 55,0 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

 

  



 

 

 

Tabela 176 - Ano de nascimento da criança e/ou adolescente - Conselhos Tutelares - Belo 
Horizonte - 2014 

Ano de 
nascimento 

(N) (%) (%) Acumulado 

1995 1 0,9 0,9 

1996 4 3,6 4,5 

1997 8 7,3 11,8 

1998 8 7,3 19,1 

1999 9 8,2 27,3 

2000 5 4,5 31,8 

2001 4 3,6 35,5 

2002 4 3,6 39,1 

2003 3 2,7 41,8 

2004 1 0,9 42,7 

2006 1 0,9 43,6 

2008 2 1,8 45,5 

2009 2 1,8 47,3 

Não informado 58 52,7 100,0 

Total 110 100,0  

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A Tabela seguinte é referente à cor da pele destes sujeitos de direitos violados, a 

seguinte com quem mora atualmente (Tab.63) e na sequência o dado sobre escolaridade. 

 
Tabela 177 - Cor da pele da criança e/ou adolescente - Conselhos Tutelares - Belo Horizonte - 

2014 

Cor da pele (N) (%) (%) Acumulado 

Parda 14 12,7 12,7 

Preta 7 6,4 19,1 

Branca 5 4,5 23,3 

Não informado 84 76,4 100,0 

Total 110 100,0 
 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 178 - Com quem mora atualmente a criança/adolescente?  - Conselhos Tutelares - 
Belo Horizonte - 2014 

Pessoa com quem mora (N) (%) (%) Acumulado 

Pais 52 47,3 47,3 

Responsável 7 6,4 6,4 

Sem residência fixa 3 2,7 2,7 

Não informado 48 43,6 100,0 

Total 110 100,0 
 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE,  2015. 

 

Tabela 179 - Escolaridade da criança e/ou adolescente 

Escolaridade (N) (%) 

Educação Infantil 1 0,9 

Ensino Fundamental completo 3 2,7 

Ensino Fundamental incompleto 12 10,9 

Ensino Médio incompleto 2 1,8 

Não informado 92 83,6 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração:  EDUCCAPPE, 2015. 

 

A Tabela seguinte possibilita uma leitura da rede de proteção, nos casos de Trabalho 

Infantil, tendo como base as providências aplicadas pelos conselhos tutelares de Belo 

Horizonte. Sobre a natureza da ocupação exercida pelas crianças e/ou adolescentes 

vitimados pelo Trabalho Infantil, se eram remuneradas ou não, bem como a situação de 

trabalho descrita anteriormente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 180 - Providencias aplicadas para a garantia do direito da criança e/ou adolesente- 
Conselhos Tutelares - Belo Horizonte - 2014 

Providencias aplicadas (N) (%) 

Advertência. 20 18,0 

Denúncia não confirmada. 2 1,8 

Encaminhamento aos técnicos de apoio do Qualificarte\Fanfest. 1 0,9 

O Conselho encaminhou à Unidade Básica de Saúde. 3 2,7 

O Conselho encaminhou ao ABRAÇO. 1 0,9 

O Conselho encaminhou ao Acolhimento Institucional. 1 0,9 

O Conselho encaminhou ao CREAS – Paefi. 5 4,5 

O Conselho encaminhou ao CREAS – Serviço de Abordagem Social. 3 2,7 

O Conselho encaminhou ao CREAS. 3 2,7 

O Conselho encaminhou ao Ministério do Trabalho e Emprego. 2 1,8 

O Conselho encaminhou ao NEAF: Núcleo de Encaminhamento de Adolescentes à Família. 1 0,9 

O Conselho encaminhou Ministério Público e ao CREAS – Medidas Protetivas. 1 0,9 

O Conselho encaminhou para a Depca. 3 2,7 

Adolescente não pertencia à jurisdição do Conselho. 1 0,9 

O Conselho transferiu a denúncia para Conselho de outra Regional. 1 0,9 

Não informado. 61 55,9 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 

Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 181 - Natureza da ocupação atual da criança e/ou adolescente - Conselhos Tutelares - 
Belo Horizonte - 2014 

Ocupação (N) (%) 

Remunerada 4 3,6 

Não informado 103 93,6 

Não se aplica 3 2,7 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 182 - Situação de Trabalho das crianças e/ou adolescentes – Conselhos Tutelares – 
Belo Horizonte - 2014 

Situação de Trabalho (N) (%) 

Com carteira assinada 3 2,7 

Sem carteira assinada 7 6,4 

Não se aplica 18 16,4 

Não informada 82 74,5 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Por fim, os dados sobre o agente violador e a presença ou não de outras violações 

agregadas a um mesmo registro, segundo o total de casos que deram entradas nos CT’s 

durante o ano de 2014. 

  



 

 

 

Tabela 183 - Agente violador e grupos de referência relacionado ao agente violador- 
Conselhos Tutelares - Belo Horizonte - 2014 

Grupo de referência relacionado ao 
agente violador 

Agente violador registrado na denúncia (N) (%) 

Fa
m

íli
a 

Mãe 13 11,8 

Pai 3 2,7 

Pais 8 7,3 

Avó 1 0,9 

Avô 1 0,9 

Pai e proprietário de sacolão 1 0,9 

Mãe e Padrasto 1 0,9 

Pais e Padrasto 1 0,9 

Irmão 1 0,9 

Suposta Avó 1 0,9 

Suposta Mãe 1 0,9 

Suposta Tia 1 0,9 

A família 10 9,1 

O próprio adolescente 4 3,6 

Sub-total Família 47 42,7 

R
ed

e 
d

e 

am
ig

o
s Pessoas conhecidas 6 5,5 

Mãe de amiga 1 0,9 

Sub-total rede de amigos 7 6,4 

C
o

m
ér

ci
o

 e
 S

er
vi

ço
s 

Lanchonete 1 0,9 

Hamburgueria 1 0,9 

Cinema 1 0,9 

Loja 3 2,7 

Pizzaria 1 0,9 

Restaurante 1 0,9 

Padaria 1 0,9 

Supermercado 1 0,9 

Proprietário da Residência 1 0,9 

Boate 1 0,9 

Distribuidora 1 0,9 

Sorveteria 1 0,9 

Lava-jato 2 1,8 

Estabelecimento comercial 2 1,8 

Construtora 1 0,9 

Empresa (ramo não identificado) 2 1,8 

Empresa de Automóveis 1 0,9 

Empresa de Entrega de jornal 1 0,9 

Galpão de Entulhos 1 0,9 

Fábrica (ramo não identificado) 1 0,9 

Sub-total Comércio e serviços 25 22,7 

Te
rc

ei
ro

s 

Um senhor de idade 2 1,8 

Traficantes 4 3,6 

Rede de Pedofilia 1 0,9 

Terceiro (não identificado) 3 2,7 

Terceiro (do sexo feminino adulta) 3 2,7 

Sub-total Terceiros 13 11,8 

Não informado 18 16,4 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 



294 

 

Tabela 184 - Outras violações além do Trabalho Infantil? – Conselhos Tutelares – Belo 
Horizonte - 2014 

Outras violações 
registradas 

(N) (%) 

Sim 36 32,7 

Não se aplica 66 60,0 

Não Informado 8 7,3 

Total 110 100,0 

Fonte: Arquivos dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – registros de 2014. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

 

De modo comparativo, a situação dos Conselhos Tutelares é similar hoje à situação 

encontrada no Diagnóstico da Criança, do Adolescente e do Jovem em Belo Horizonte de 

2013.  

Destacamos o modo como são preenchidos os registros referentes aos atendimentos 

prestados nos Conselhos. Neles foi possível notar uma ausência de estratégias de 

sistematização e padronização das informações. Embora os Conselhos Tutelares disponham 

de uma ficha padrão para preenchimento, na prática, cada conselheiro preenche ao seu 

modo. Preenchido manualmente, este registro inicial é pouco abrangente e, muitas das 

informações solicitadas no formulário são negligenciadas. Dados importantes, como as 

informações sobre cor/raça, bem como outras, como o agente violador, por exemplo, uma 

vez não informados, tornam ainda mais obscuro esse universo complexo de relações sociais 

que provocam violências contra crianças, adolescentes e jovens. Tais carências dificultaram 

muito a pesquisa nos arquivos e podem ser verificadas nas tabelas acima. 

Como afirmado, só foram consultados os registros de Trabalho Infantil, entretanto, 

para identificá-los foi necessário passar vistas em todos os arquivos. O que transpareceu 

gritante como principal violação, também em conformidade com o Diagnóstico supracitado, 

foi uma quantidade muito grande de pedidos de famílias por vagas em escolas (UMEI) para 

crianças, bem como denúncias de faltas e de evasão escolar, para os adolescentes. Fato 

grave, uma vez que a ausência de escola na infância expõe ainda mais as crianças ao risco de 

violações intrafamiliares, da qual o Trabalho Infantil faz parte. Quanto às faltas e evasão 

escolar na adolescência são indicadores de muita gravidade, uma vez que o recrutamento do 



 

 

 

tráfico de drogas ocorre nessa faixa etária e, como identificado na Prova Brasil, nas respostas 

dos diretores escolares, o tráfico de drogas nas escolas pareceu muito alto em Belo 

Horizonte, quando comparado aos números nacionais e de capitais como Rio de Janeiro e 

São Paulo. 
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4.10.2  Trabalho Infantil segundo os Conselheiros Tutelares 

 

A pesquisa realizada nos CTs consistiu na elaboração de um questionário, (Apêndice 

2), que foi respondido pelos conselheiros tutelares com o intuito de levantar informações 

referentes à situação de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

especificamente o Trabalho Infantil. As respostas foram tabuladas em programa estatístico, 

SPSS. 

Na pesquisa, foi possível identificar algumas carências que trazem dificuldades aos 

CT´s em sua atuação em prol da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes no 

município. Os Conselhos Tutelares possuem 05 membros, sendo que o Plantão possui 02 

membros. A jornada semanal dos conselheiros consiste em 48 horas semanais e mais 12 

horas de 15 em 15 dias no plantão. O horário dos Conselhos Tutelares de abertura à 

população é de 08 às 18hrs de segunda a sexta-feira, sendo que 1 (uma) vez por semana o 

Conselho é fechado ao atendimento externo. 

Considerando que, somente no ano de 2014 foram registrados 12.496 novos casos e 

desconsiderando ocorrências dos anos anteriores em aberto, cada conselheiro atendeu em 

média 278 novos casos. Mais uma vez, reforça-se a necessidade apontada no Diagnóstico de 

2013, de aumentar o número de CT´s e de conselheiros afim de atender a legislação vigente 

e de aumentar o poder de ação desse instituto. 

Vejamos mais informações: 

 

  



 

 

 

Tabela 185 - O espaço físico disponível oferece condições para que o CT realize suas 
atividades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 

Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
 

Segundo a tabela acima referente ao espaço físico dos Conselhos Tutelares, foi 

possível constatar que 06 Conselhos Tutelares (60%) oferecem condições parciais para a 

realização das suas atividades, enquanto 02 Conselhos (20%) apresentaram espaço físico que 

não oferece condições para a realização das atividades, e em outros 02 Conselhos (20%) o 

espaço físico disponível oferece as condições necessárias para a realização das suas 

atividades. 

 

Tabela 186 - Motivos que levam o espaço físico a não atender de forma completa às 
condições para a realização das atividades 

Com relação ao espaço físico disponível para realização das atividades 

Categorias de resposta 
Sim Não Total 

N % N % N % 

Espaço físico insuficiente 5 50,0 5 50 10 100,0 

Não oferece privacidade para o atendimento 5 50,0 5 50,0 10 100,0 

Não informado 5 50,0 5 50,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
O “espaço físico insuficiente” e o fato de “não oferecer privacidade para o 

atendimento”, são as principais problemas apontados para o espaço físico dos CT’s.  

 

O espaço físico disponível oferece condições para que o Conselho Tutelar realize 
suas atividades? 

Resposta (N) (%) 

Sim, parcialmente 6 60,0 

Sim 2 20,0 

Não 2 20,0 

Total 10 100,0 
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Tabela 187 - Como você avalia a manutenção e a conservação das salas e espaços usados por 
este Conselho? 

Como você avalia a manutenção e a conservação das salas e espaços usados 
pelo Conselho? 

Resposta (N) (%) 

Boa 7 70,0 

Regular 2 20,0 

Ruim 1 10,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com a tabela acima, observa-se que 07 Conselhos Tutelares (70%) 

apresentam um bom estado de conservação das salas e dos espaços usados em suas 

atividades, enquanto 01 Conselho (10%) foi avaliado como ruim, e outros 02 (20%) avaliados 

como regular. 

 

Tabela 188 - As salas e espaços usados por este Conselho Tutelar oferecem condições de 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida? 

As salas e espaços usados por este Conselho Tutelar 
oferecem condições de acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida? 

Resposta (N) (%) 

Em parte 5 50,0 

Não 3 30,0 

Sim 2 20,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima diz respeito à acessibilidade oferecida pelos Conselhos Tutelares às 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Em 02 Conselhos (20%) há 



 

 

 

acessibilidade, em 03 (30%) não e os outros 05 Conselhos, (50%) apresentam condições de 

acessibilidade em parte. 

 

Tabela 189 - Este Conselho Tutelar dispõe de: Armário/estante? 

Este Conselho Tutelar dispõe de: Armário/estante? 

Respostas (N) (%) 

Sim, em boas condições 5 50,0 

Sim, em condições ruins 5 50,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima mostra que 05 Conselhos Tutelares (50%) possuíam armários e 

estantes em boas condições, e outros 05 Conselhos (50%) possuíam armários e estantes em 

condições ruins. 

 
Tabela 190 - Este Conselho Tutelar dispõe de: Mesas e cadeiras? 

Este Conselho Tutelar dispõe de: Mesas e cadeiras? 

Respostas (N) (%) 

Sim, em boas condições 7 70,0 

Sim, em condições ruins 3 30,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com a tabela acima, observa-se que 07 Conselhos Tutelares (70%) 

possuem mesas e cadeiras em boas condições, enquanto 03 Conselhos (30%) possuem 

mesas e cadeiras em condições ruins. 
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Tabela 191 - Este Conselho Tutelar dispõe de: Arquivo? 

Este Conselho Tutelar dispõe de: Arquivo? 

Respostas (N) (%) 

Sim, em boas condições 3 30,0 

Sim, em condições ruins 7 70,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo as informações obtidas, observou-se que 03 Conselhos Tutelares (30%) 

contavam com o “Arquivo” em boas condições, enquanto 07 Conselhos (70%) contavam com 

o “Arquivo” em condições ruins. 

 

Tabela 192 - Este Conselho Tutelar dispõe de: Material de consumo (papel, envelopes, 
pastas, cartucho para impressora, etc.) 

Este Conselho Tutelar dispõe de: Material de consumo 

Respostas (N) (%) 

Sim, suficiente 8 80,0 

Sim, insuficiente 2 20,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com a tabela acima, 

 é possível observar que 08 Conselhos Tutelares (80%) dispunham de materiais de 

consumo o suficiente para a realização de suas atividades, já os outros 02 Conselhos (20%) 

não possuíam materiais de consumo o suficiente, sendo que 01 destes relatou a falta de 

materiais de consumo de uma forma geral, a partir da resposta ‘não possui’. 

 

 



 

 

 

Tabela 193 - Com relação aos materiais de consumo que faltam (Questão 8) 

Com relação aos materiais de consumo que faltam (papel, envelopes, cartucho pra impressora, etc). 

Categorias de resposta 
Sim Não Total 

N % N % N % 

Não possui 1 10,0 9 90 10 100,0 

Possui em quantidade insuficiente 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Do total de 09 CTs mais o Plantão, apenas 03 responderam à questão, sendo que 01 

relatou a falta de materiais de consumo (papeis, canetas, envelopes) de uma forma geral, a 

partir da resposta ‘não possui’, e outros 02 relataram a quantidade insuficiente de materiais 

de consumo, principalmente a falta de envelopes. 

 

Tabela 194 - Qual o estado de conservação dos computadores? 

Qual o estado de conservação dos computadores? 

Respostas (N) (%) 

Sim, em boas condições 9 90,0 

Sim, em condições ruins 1 10,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo a tabela acima, é possível observar que 09 Conselhos Tutelares, ou seja, 

(90%), dispunham de computadores em boas condições para a realização das suas 

atividades, enquanto 01 (10%) encontrou os computadores em condições ruins de 

conservação. 
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Tabela 195 - Quantidade de computadores? 

Quantidade de computadores 

Respostas (N) (%) 

Em quantidade suficiente 8 80,0 

Quantidade insuficiente 2 20,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015 

Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
 

Segundo as informações obtidas, nota-se que 08 Conselhos Tutelares (80%) 

dispunham de computadores em quantidade suficiente, enquanto 02 (20%) alegaram uma 

quantidade insuficiente dos mesmos. 

 

Tabela 196 - Este Conselho Tutelar dispõe de: Impressora? 

Impressora 

Respostas (N) (%) 

Sim, em boas condições 9 90,0 

Sim, em condições ruins 1 10,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Foi possível perceber, de acordo com as informações obtidas, que 09 Conselhos 

Tutelares (90%) possuíam à disposição impressora(s) em boas condições, enquanto 01 

Conselho (10%) achou que a(s) impressora(s) se encontravam em condições ruins. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 197 - Este Conselho Tutelar dispõe de: Telefone fixo? 

Telefone fixo 

Respostas (N) (%) 

Sim 10 100,0 

F Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo a tabela acima, de acordo com os respondentes todos os Conselhos 

Tutelares possuíam telefone fixo no período de referência da pesquisa. 

 

Tabela 198 - Este Conselho Tutelar dispõe de: Telefone celular institucional? 

Telefone celular institucional 

Respostas (N) (%) 

Sim, 2 aparelhos no CT 8 80,0 

Sim. Cada conselheiro possui 
um aparelho. 

1 10,0 

Não possui 1 10,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Na tabela acima observa-se que 08 Conselhos Tutelares (80%) possuíam 02 aparelhos 

de telefone celular institucional à disposição do Conselho, enquanto 01 (10%) possuía um 

aparelho institucional para cada conselheiro, e um último Conselho não dispunha de 

aparelho de telefone celular institucional no período de referência da pesquisa. 
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Tabela 199 - Este Conselho Tutelar dispõe de: Fax? 

Fax 

Respostas (N) (%) 

Sim 9 90,0 

Não Informado 1 10,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima mostra que 09 Conselhos Tutelares (90%) possuíam Fax, enquanto 01 

(10%) não informou, no período de referência da pesquisa. 

 

Tabela 200 - Este Conselho Tutelar dispõe de: Acesso à Internet? 

Acesso à Internet 

Respostas (N) (%) 

Banda larga 8 80,0 

Rádio 2 20,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima mostra que 80% dos Conselhos Tutelares, ou seja, 08 Conselhos 

possuíam acesso à Internet banda larga, enquanto 02 Conselhos (20%) possuem acesso à 

internet via rádio, no período de referência da pesquisa. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 201 - Este Conselho Tutelar dispõe de: Acesso a serviços de manutenção e reparos 
dos equipamentos? 

Acesso a serviços de manutenção e reparos dos 
equipamentos 

Respostas (N) (%) 

Sim, suficiente 5 50,0 

Sim, insuficiente 5 50,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com a tabela acima observa-se que 05 Conselhos Tutelares (50%) 

dispunham de acesso a serviços de manutenção e reparos dos equipamentos de maneira 

suficiente, e outros 05 (50%) de maneira insuficiente no período de referência da pesquisa. 

 

Tabela 202 - Este CT possui veículo próprio? 
 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
 

A tabela acima mostra que todos os Conselhos Tutelares (100%) possuíam veículo 

próprio com motorista. 

 

 

 

 

 

Este CT possui veículo próprio? 

Respostas (N) (%) 

Sim, com motorista 10 100,0 
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Tabela 203 - Qual a situação do SIPIA WEB - Sistema de Informação da Infância e 
Adolescência neste CT? 

Qual a situação do SIPIA WEB neste CT? 

Respostas (N) (%) 

Não está sendo utilizado 7 70,0 

Encontra-se ativo e é utilizado 
por alguns conselheiros 

3 30,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima mostra que 07 Conselhos Tutelares (70%) não estavam utilizando o 

SIPIA-WEB, enquanto 03 Conselhos Tutelares (30%) constavam com o SIPIA-WEB ativo, 

sendo utilizado por alguns conselheiros. 

 

Gráfico 37 - SIPIA CT- WEB – Motivos que levam o CT a não utilizar o sistema
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Não há computadores que se adequem aos requisitos técnicos do SIPIA.

O CMDCA não acha que seja uma prioridade.

Os conselheiros tutelares não reconhecem ou valorizam a ferramenta.

O Conselho Tutelar desconhece o sistema.

Falta de manutenção dos equipamentos.

O Poder Executivo local não forneceu recursos materiais e técnicos para a implantação do sistema.

Foi solicitado ao CMDCA, mas não houve retorno.

Os atuais conselheiros tutelares não foram treinados para operar o sistema.

Os conselheiros tutelares têm dificuldade em lidar com computadores.

Falta de acesso à internet para utilização do SIPIA.

O sistema informatizado é difícil de manejar.

Falta de tempo dos conselheiros tutelares para operar o sistema.

Em caso da não utilização do SIPIA - Sistema de Informação da Infância e Adolescência no município indique os motivos que levam esse CT a não utilizar o sistema.

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015 
 

O Gráfico 37 ilustra os motivos que levam os CTs a não utilizarem o SIPIA WEB, 

dentre os três motivos mais citados estão a “falta de tempo dos conselheiros tutelares para 

operar o sistema” (50%), em seguida “O sistema informatizado é difícil de manejar” (30%) e 

a “falta de acesso à internet para a utilização do SIPIA” (30%). Dentre os outros motivos 



 

 

 

temos; “Os conselheiros têm dificuldade em lidar com computadores” (20%), “Os atuais 

conselheiros não foram treinados para operar o sistema” (10%), “Foi solicitado ao CMDCA, 

mas não houve retorno” (10%), “O poder Executivo local não forneceu recursos materiais e 

técnicos para a implantação do sistema” e a “Falta de manutenção dos equipamentos” 

(10%), segundo a resposta dos conselheiros. 

 

Tabela 204 - Este Conselho Tutelar conta com pessoal de apoio administrativo exclusivo 
(auxiliar administrativo, secretária etc.)? 

Este Conselho Tutelar conta com pessoal de apoio administrativo 
exclusivo? 

Respostas (N) (%) 

Sim, pessoal mantido pelo poder 
público. 

9 90,0 

Não conta com pessoal de apoio 
administrativo. 

1 10,0 

Total 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015 

 

É possível observar, segundo informações obtidas, que 09 Conselhos Tutelares (90%) 

contavam com pessoal de apoio administrativo mantido pelo poder público, enquanto 01 

Conselho (10%) não contava com pessoal de apoio administrativo no período de referência 

da pesquisa. 
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Tabela 205 - A equipe foi qualificada para apurar as diferentes formas de Trabalho Infantil 
em seus atendimentos? 

A equipe foi qualificada para apurar as diferentes formas de Trabalho Infantil em seus 
atendimentos? 

 
Tipos de Trabalho Infantil 

 
Sim Não 

Não 
Informado 

Parte da 
equipe 

Total 

Doméstico 
(N) 3 6 1 0 10 

(%) 30,0 60,0 10,0 0,0 100,0 

Benefício de terceiros 
(N) 2 6 1 1 10 

(%) 20,0 60,0 10,0 10,0 100,0 

Conta própria 
(N) 3 6 1 0 10 

(%) 30,0 60,0 10,0 0,0 100,0 

Tráfico de drogas 
(N) 3 6 1 0 10 

(%) 30,0 60,0 10,0 0,0 100,0 

Exploração sexual 
(N) 4 5 1 0 10 

(%) 40,0 50,0 10,0 0,0 100,0 

Pornografia 
(N) 4 5 1 0 10 

(%) 40,0 50,0 10,0 0,0 100,0 

Artístico 
(N) 3 6 1 0 10 

(%) 30,0 60,0 10,0 0,0 100,0 

Desportivo 
(N) 3 6 1 0 10 

(%) 30,0 60,0 10,0 0,0 100,0 

Religioso 
(N) 2 6 1 1 10 

(%) 20,0 60,0 10,0 10,0 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015 

 

A tabela acima mostra que 06 Conselhos Tutelares (60%) não tiveram a equipe 

qualificada para apurar o Trabalho Infantil Doméstico, enquanto 03 Conselhos (30%) tiveram 

qualificação para apurar o Trabalho Infantil Doméstico, e 01 Conselho (10%) não informou. 

No que se refere ao Trabalho Infantil a benefício de terceiro, temos que 06 Conselhos 

Tutelares; (60%) não tiveram a equipe qualificada para apura-lo, 02 Conselhos; (20%) 

tiveram qualificação para apurar o Trabalho Infantil em tal categoria, 01 Conselho; (10%) 

informou que parte da equipe teve tal qualificação e 01; (10%) não informou.  Já sobre o 

Trabalho Infantil por conta própria, foi observado que 06 Conselhos Tutelares; (60%) não 

tiveram a equipe qualificada para apura-lo, enquanto 03 Conselhos; (30%) tiveram tal 

qualificação e 01 Conselho (10%) não informou. No Trabalho Infantil da categoria tráfico de 



 

 

 

drogas, temos que 06 Conselhos Tutelares; (60%) não tiveram a equipe qualificada para 

apurá-lo, enquanto 03 Conselhos; (30%) tiveram e 01 Conselho (10%) não informou. Sobre o 

Trabalho Infantil da categoria Exploração sexual, foi observado que 05 Conselhos Tutelares; 

(50%) não tiveram a equipe qualificada para apura-lo, enquanto 04 Conselhos; (40%) tiveram 

e 01 Conselho (10%) não informou. Sobre o Trabalho Infantil da categoria Pornografia, 

temos que 05 Conselhos Tutelares; (50%) não tiveram a equipe qualificada para apura-lo, 

enquanto 04 Conselhos; (40%) tiveram e 01 Conselho (10%) não informou. Sobre o Trabalho 

Infantil artístico, foi constatado que 06 Conselhos Tutelares; (60%) não tiveram a equipe 

qualificada para apurá-lo, enquanto 03 Conselhos; (30%) tiveram e 01 Conselho; (10%) não 

informou. No que se refere ao Trabalho Infantil desportivo foi constatado que 06 Conselhos 

Tutelares; (60%) não tiveram a equipe qualificada para apurá-lo, enquanto 03 Conselhos; 

(30%) tiveram e 01 Conselho; (10%) não informou. E por fim, no que se refere ao Trabalho 

Infantil religioso, temos que 06 Conselhos Tutelares; (60%) não tiveram a equipe qualificada 

para apurá-lo, 02 Conselhos; (20%) tiveram, 01 Conselho; (10%) informou que parte da 

equipe teve tal qualificação e 01 Conselho; 

 (10%) não informou. 

 

Gráfico 38 - Percentual de Conselhos Tutelares segundo os tipos de Trabalho Infantil 

 
Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 

Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Em relação aos Conselhos, cujas equipes foram qualificadas para apurar as diferentes 

formas de Trabalho Infantil em seus atendimentos, segundo os respondentes, o Gráfico 38 

ilustra o percentual de Conselhos, segundo os tipos de Trabalho Infantil para os quais suas 

equipes foram qualificadas. 

 

Tabela 206 - Existem estratégias para identificar o Trabalho Infantil pelo equipamento? 

Existem estratégias para identificar o Trabalho Infantil pelo equipamento? 

Tipos de Trabalho Infantil 
 

Sim Não Não Informado Total 

Doméstico 
(N) 8 1 1 10 

(%) 80,0 10,0 10,0 100,0 

Benefício de terceiros 
(N) 8 1 1 10 

(%) 80,0 10,0 10,0 100 

Conta própria 
(N) 8 1 1 10 

(%) 80,0 10,0 10,0 100 

Tráfico de drogas 
(N) 7 2 1 10 

(%) 70,0 20,0 10,0 100 

Exploração sexual 
(N) 8 1 1 10 

(%) 80,0 10,0 10,0 100 

Pornografia 
(N) 8 1 1 10 

(%) 80,0 10,0 10,0 100 

Artístico 
(N) 8 1 1 10 

(%) 80,0 10,0 10,0 100 

Desportivo 
(N) 8 1 1 10 

(%) 80,0 10,0 10,0 100 

Religioso 
(N) 8 1 1 10 

(%) 80,0 10,0 10,0 100 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima mostra que 08 Conselhos Tutelares; (80%) têm estratégias para 

identificar o Trabalho Infantil nas categorias “doméstico”, “a benefício de terceiros”, “por 

conta própria”, “exploração sexual”, “pornografia”, “artístico”, “desportivo” e “religioso”, 

enquanto 01 Conselho; (10%) não possui e 01 Conselho; (10%) não informou. Já sobre o 

Trabalho Infantil na categoria “tráfico de drogas”, observa-se que 07 Conselhos (70%) 

possuem estratégias para identificar o Trabalho Infantil de tal categoria, enquanto 02 

Conselhos; (20%) não possuem e 01 (10%) não informou.  



 

 

 

Em relação aos Conselhos que possuem estratégias para identificar o Trabalho 

Infantil nas categorias descritas, segundo os respondentes, o Gráfico 39 ilustra o percentual 

de Conselhos que possuiam tais estratégias. 

 

Gráfico 39 - Percentual de Conselhos segundo o tipo de Trabalho Infantil 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 207 - Com relação às estratégias para identificar o Trabalho Infantil pelo 
equipamento 

Com relação às estratégias para identificar o Trabalho Infantil 

Categorias de resposta 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Visita 10 100,0 0 0,0 10 100,0 

Atendimento 10 100,0 0 0,0 10 100,0 

Encaminhamento 4 40,0 6 60,0 10 100,0 

Notificação 4 40,0 6 60,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Em relação às estratégias para identificar o Trabalho Infantil (doméstico, para 

benefício de terceiros, por conta própria, no tráfico de drogas, na exploração sexual, na 

pornografia, no trabalho artístico, desportivo ou religioso) foram relatadas ações como: 

visitas, atendimentos, notificações e encaminhamentos como procedimentos padrões 

adotados pelos Conselhos Tutelares para identificação do Trabalho Infantil. 

 

Tabela 208 - Em sua percepção, quais são os pontos positivos nas práticas do enfrentamento 
ao Trabalho Infantil na atualidade? 

Com relação aos pontos positivos nas práticas do enfrentamento ao TI na atualidade 

Pontos positivos nas práticas ao enfrentamento 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Realização de Campanhas 8 80,0 2 20,0 10 100,0 

Escola Integrada/Aberta 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

Transferência de renda 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em relação aos pontos positivos nas práticas do enfrentamento ao TI na atualidade 

foram relatadas ações como a realização de Campanhas em 08 CTs, programas de 

transferência de renda em 03 CTs, a escola integrada e a escola aberta em 03 CTs. 

 

Tabela 209 - Quais as principais dificuldades encontradas no enfrentamento ao Trabalho 
Infantil? 

Com relação às principais dificuldades encontradas no enfrentamento do Trabalho Infantil 

Principais dificuldades 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Questão cultural – a ideia cultural de enxergar o 
Trabalho Infantil como valor 

6 60,0 4 40,0 10 100,0 

As políticas públicas de acesso e garantia de direitos 
para que as crianças e adolescentes não precisem 

de recorrer ao trabalho estão insatisfatórias 
4 40,0 6 60,0 10 100,0 

Falta de responsabilização do aliciador / tráfico de 
drogas 

2 20,0 8 80,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 



 

 

 

Em relação às principais dificuldades encontradas no enfrentamento do TI, foi 

relatada em 06 CTs a ideia cultural de enxergar o Trabalho Infantil como valor, em 04 CTs a 

necessidade de fortalecimento das políticas públicas de acesso e garantia de direitos para 

que crianças e adolescentes não recorram ao trabalho e em 02 CTs, a falta de 

responsabilização do aliciador no caso do tráfico de drogas. 

 

Tabela 210 - Sugestão para elaboração do plano de combate ao Trabalho Infantil 

Com relação às sugestões para elaboração do Plano de Combate ao Trabalho Infantil 

Sugestões 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Realização de campanhas 8 80,0 2 20,0 10 100,0 

Maior investimento e efetivação das políticas 
públicas direcionadas ao público infantojuvenil 

(educação, esporte, lazer e cultura) 
4 40,0 6 60,0 10 100,0 

Ampliação de oferta de trabalho protegido 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

Políticas de planejamento familiar 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

Programas de transferência de renda 2 20,0 8 80,0 10 100,0 

Capacitações para equipes técnicas da rede 1 10,0 9 90,0 10 100,0 

Aumentar a quantidade de Conselhos Tutelares 1 10,0 9 90,0 10 100,0 

SIPIA-WEB (Padronização do sistema, capacitações) 1 10,0 9 90,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelos conselheiros tutelares de Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em relação à elaboração do plano de combate ao TI foi possível constatar em geral as 

seguintes sugestões: a) Maior investimento e efetivação das políticas públicas direcionadas 

ao publico infantojuvenil (educação, esporte, lazer e cultura); b) Campanhas sobre o tema; c) 

Ampliar a oferta de trabalho protegido; d) Ampliar a abrangência dos programas de 

transferência de renda; e) Políticas de planejamento familiar; f) Capacitações para equipes 

técnicas da rede; g) Aumentar a quantidade de Conselhos Tutelares; h) SIPIA-WEB 

(padronização do sistema e capacitação). 
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Foi possível constatar que permanecem ainda hoje, muitas dificuldades que foram 

anteriormente identificadas e salientadas pelo diagnóstico realizado em 2013.  

Quanto ao espaço físico disponível dos Conselhos Tutelares, foi possível constatar 

que em geral o espaço físico disponível oferecia condições parciais para a realização das suas 

atividades, sendo em alguns casos insuficiente e sem condições de garantir a privacidade do 

atendimento, tornando ainda mais difícil a relação do CT com as famílias.  

Outra dificuldade encontrada na pesquisa realizada diz respeito ao não 

preenchimento do SIPIA CT WEB - Sistema de Informações para Infância e Adolescência, que 

em 70% dos Conselhos Tutelares não era utilizado por motivos como a falta de tempo dos 

conselheiros e a dificuldade de manejar o sistema informatizado, além da falta de acesso à 

internet em alguns CTs, bem como a dificuldade dos conselheiros em lidar com 

computadores e a falta de capacitação dos atuais conselheiros para operar o sistema.  

No que diz respeito às estratégias e capacitações para identificação do Trabalho 

Infantil, cerca de 80% dos Conselhos Tutelares, de acordo com a resposta dos conselheiros, 

possuíam estratégias para a identificação dos diferentes tipos de Trabalho Infantil, porém 

cerca de 60% não recebeu nenhum tipo de capacitação para apurá-lo. Tal informação 

confronta-se com os números de casos de Trabalho Infantil registrados, uma vez que neles 

pode-se verificar uma subnotificação do fenômeno. 

A questão cultural, a ideia cultural de enxergar o Trabalho Infantil como valor,  

apontada pelos Conselheiros como a principal barreira ao combate ao Trabalho Infantil, 

parece atuar também sobre os próprios respondentes que, por vezes, expressaram a ideia 

de que as crianças trabalhando com venda de pão de queijo, por exemplo, seria um mal 

menor do que se vinculada ao tráfico de drogas. Parece mesmo haver certa 

condescendência com o fenômeno. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

4.11 O Trabalho Infantil, 
segundo a Secretaria 
Municipal Adjunta de 
Assistência Social (SMAAS) 
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De acordo com a  lei municipal 9011/05, em seu artigo 46, cabe à Secretaria 

Municipal Adjunta de Assistência Social (SMAAS) planejar, coordenar projetos e programas 

que visem à erradicação da pobreza, ao desenvolvimento social e à garantia de direitos 

sociais. Dentre suas competências, destacamos também os incisos I,II,III do artigo 47: 

 I – planejar, coordenar e executar programas e atividades de promoção nas 

áreas de desenvolvimento comunitário e assistência social básica; 

 II – prestar suporte técnico e administrativo aos Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social; 

 III – gerenciar os fundos municipais de Assistência Social e da Criança e do 

Adolescente. 

O desenho e a implantação da política de assistência social em Belo Horizonte 

basearam-se nos parâmetros nacionais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993, Política Nacional de Assistência Social - 

PNAS/2004 e Norma Operacional Básica NOB / SUAS – 2005. Identificada como política 

pública de responsabilidade estatal inserida no âmbito da seguridade social, esta visa 

garantir a todos que dela necessitam, e sem contribuição prévia, a proteção social na 

perspectiva de garantir as seguranças de sobrevivência, acolhida, convívio ou vivência 

familiar.  

A estrutura organizacional da SMAAS é composta por gerências, escalonadas em três 

subníveis, a partir das especificidades de gestão e modalidade de atendimento assistencial, 

dividindo-se em proteção social básica e proteção social especial de média e alta 

complexidade. As ações socioassistenciais desta Secretaria se propõem, conforme previsto 

nas políticas para o setor, a garantir um padrão de proteção social centrado na família, seja o 

grupo familiar como um todo ou a indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco social e 

violação de direitos.  

A partir da noção de matricialidade sociofamiliar20,  os serviços da política de 

Assistência Social do município buscam identificar as necessidades do grupo familiar e suas 

                                                 
20

 Matricialidade Sociofamiliar: eixo estrutural da gestão do SUAS. Segundo a Resolução 26/96 do CMDCA-BH, 
deve-se observar  a existência de estruturas diferenciadas de composição familiar e compreender a família 
como unidade de referência fundamental, reconhecendo e respeitando a sua pluralidade de arranjos, 
momentos de transformação e processos culturais (BELO HORIZONTE,2007).  



 

 

 

dificuldades para a convivência familiar e comunitária. Desta forma a articulação, 

conhecimento e fortalecimento das redes sociais que compõem a família são fundamentais. 

As ações na área são desenvolvidas nos territórios e, segundo Rizzini (2006), a ideia de 

territorialidade só encontra operacionalidade possível quando articulada ao fomento de 

redes locais, que se encontram institucionalizadas nos CRAS e CREAS.  

Os serviços específicos dentro destes níveis de complexidade são executados de 

forma  direta e também indireta, por meio de entidades conveniadas ou não com a PBH, 

inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e, no caso específico de 

entidades que trabalham com crianças e adolescentes, no Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente  - CMDCA.  

A fim de conhecer a abrangência dos serviços prestados por esses órgãos públicos e 

privados no que diz respeito ao Trabalho Infantil e ao trabalho protegido, bem como avaliar 

o nível de coesão das redes teoricamente existentes, adotamos as seguintes estratégias: 

Inicialmente procuramos o Núcleo de Gestão do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI, que elaborou e nos forneceu o relatório “Levantamento de 

informações sobre o programa de erradicação do Trabalho Infantil – PETI” e a seguir 

verificamos os bancos de dados Censo SUAS e o CADÚnico. 

Paralelamente, e de acordo com o referido Núcleo, elaboramos dois modelos de 

questionários (Apêndices3 e 4) que foram respondidos pelos gestores dos 34 equipamentos 

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e aos 9 equipamentos Centro de 

Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e ao único equipamento Centro de 

Referência Especializado para População de Rua para Crianças e Adolescentes – Centro POP/ 

Miguilim. Também foram enviados questionários virtuais para as 16 entidades cadastradas 

no CMDCA envolvidas com a profissionalização e  o trabalho protegido. 
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Cartograma 1 - Localização dos equipamentos CRAS  e CREAS por Regional Administrativa – 
Belo Horizonte – 2012 

 
Fonte: questionários Censo SUAS, 2011. 

Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.11.1 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

 

O PETI configura-se como programa de natureza intergovernamental e intersetorial 

que visa articular um conjunto de ações com o foco na proteção e retirada de crianças e 

adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto nas 

condições de trabalho aprendiz.  (BRASIL, 2010). A Partir  do ano de 2013, a Secretaria 

Municipal Adjunta de Assistência Social, fomentou as discussões acerca da necessidade de 

instauração de uma lógica regulatória, que em linhas gerais, objetivava conferir 

uniformidade metodológica ao trabalho realizado junto aos serviços socioassistenciais 

descentralizados, sobretudo no que diz respeito à formatação de um modelo de atenção aos 

usuários em situação de trabalho precoce e suas respectivas famílias (SMAAS, 2013 p.5).  

De acordo com o relatório “Levantamento de informações sobre o programa de 

erradicação do Trabalho Infantil – PETI para o ‘diagnóstico sobre a incidência de exploração 

da mão de obra infantojuvenil no trabalho doméstico e nas ruas de Belo Horizonte e 

elaboração do Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 

Trabalhador’” elaborado pelo Núcleo de Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil enviado a nossa equipe de pesquisadores em agosto de 2015. 

No âmbito do Sistema Único de Assistência Social, o PETI se 
apresenta como um programa de caráter estratégico no sentido de 
assegurar, além da transferência direta de renda às famílias via 
integração com o Programa Bolsa Família, a interface com os demais 
serviços socioassistenciais por meio de:  

 Aprimoramento do processo de identificação das situações de 
Trabalho Infantil, nos espaços públicos, por meio do Serviço 
Especializado em Abordagem Social e nos demais espaços pelos 
diversos serviços do SUAS;  

 A inclusão das crianças e adolescentes em situação de Trabalho 
Infantil no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV;  

 A orientação e o acompanhamento das famílias por meio do 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos - PAEFI e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família - PAIF, por referenciamento e contrarreferenciamento dos 
usuários no Sistema, conforme especificidades das situações 
vivenciadas, dentro da perspectiva do trabalho em rede concebido 
pelo SUAS”. (Relatório Núcleo PETI – 2015). 
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No ano de 2015 iniciou-se a implantação do Protocolo Socioassistencial do Trabalho 

Infantil, documento regulador da atenção socioassistencial às crianças e adolescentes no 

âmbito do SUAS e a nova estratégia de monitoramento e avaliação do programa. Ambas 

pautadas nas recentes orientações e redesenho do programa,  cujos eixos de atuação 

integram a transferência de renda, o trabalho social com famílias e a oferta de atividades 

socioeducativas (MDS, 2010).  

Segundo o referido relatório, “o reordenamento do PETI no âmbito da SMAAS está 

em desenvolvimento, com previsão de conclusão de implantação para o primeiro semestre 

de 2016. Neste sentido, a migração da estratégia de monitoramento do PETI também esta 

em fase de implantação e transição”. (Relatório Núcleo PETI – 2015). 

 

Os dados que apresentamos abaixo compõem o Relatório Núcleo PETI – 2015: 

Tabela 211 - Crianças e adolescentes atendidos pelo PETI – Série Histórica 2009-2014 

Crianças e adolescentes atendidos pelo PETI – Série Histórica 2009-2014 

Ano N.º de crianças/adolescentes 

2009 1.321 

2010 572 

2011 558 

2012 917 

2013 612 

2014 546 

Fonte: PBH/SMASS/GGPAS/PPAG, Junho de 2015. 

 

A diminuição do número de crianças e adolescentes no PETI não significa o 

sucesso desta política, no sentido de estar diminuindo de fato o Trabalho Infantil e 

sim aos limites desta última  relação ao enfrentamento do problema em foco. 

Abaixo, apresenta-se a série histórica de crianças e adolescentes desligados 

do PETI referente aos anos de 2013 e 2014, pois dentre os anos de 2009 e 2011 

houve mudanças no cálculo que impossibilitam a análise comparada. Os motivos de 

desligamento se referem à alteração dos critérios de elegibilidade e/ou mudança de 

município. 



 

 

 

Tabela 212 - Crianças e adolescentes desligados do PETI – Série Histórica 2013-2014 

Crianças e adolescentes desligados do PETI – Série Histórica 2013-2014 

Ano N.º de crianças/adolescentes 

2009 Não se aplica 

2010 Não se aplica 

2011 Não se aplica 

2012 Não se aplica 

2013 305 

2014 66 

Fonte: PBH/SMASS/GGPAS/PPAG, Junho de 2015. 

 

Na Tabela abaixo, o Núcleo PETI apresenta informações referentes ao local de 

incidência da situação do Trabalho Infantil e a quantidade de crianças e adolescentes. 

Segundo o relatório, os dados foram fruto de um trabalho de busca ativa desenvolvido por 

todos os serviços da SUAS/BH no ano de 2013. 

 

Tabela 213 - - Áreas de Incidência de Trabalho Infantil – SUAS/BH Relatório de 
Monitoramento do PETI 

Áreas de incidência de Trabalho Infantil – SUAS/BH Relatório de Monitoramento do PETI 

REGIONAL / CRAS 

Crianças e Adolescentes em situação de 
Trabalho infantojuvenil 

FREQUÊNCIA PERCENTUAL 

BARREIRO - FORA DA ÁREA DE CRAS 15 3,07% 

BARREIRO – INDEPENDÊNCIA 3 0,61% 

BARREIRO – PETRÓPOLIS 4 0,82% 

BARREIRO - VILA CEMIG 6 1,23% 

CENTRO-SUL - FORA DA ÁREA DE CRAS 37 7,57% 

CENTRO-SUL – MARÇOLA 13 2,66% 

CENTRO-SUL - VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 10 2,04% 

CENTRO-SUL - VILA SANTA RITA DE CÁSSIA 22 4,50% 

FORA DO LIMITE DE BELO HORIZONTE - FORA DA ÁREA DE CRAS 9 1,84% 

LESTE - ALTO VERA CRUZ 6 1,23% 

LESTE - FORA DA ÁREA DE CRAS 42 8,59% 

LESTE - GRANJA DE FREITAS 7 1,43% 

LESTE - MARIANO DE ABREU 5 1,02% 

LESTE – TAQUARIL 20 4,09% 
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NORDESTE - CONJUNTO PAULO VI 7 1,43% 

NORDESTE - FORA DA ÁREA DE CRAS 20 4,09% 

NORDESTE – UNIÃO 3 0,61% 

NORDESTE - VILA MARIA 1 0,20% 

NOROESTE – COQUEIRAL 3 0,61% 

NOROESTE - FORA DA ÁREA DE CRAS 27 5,52% 

NOROESTE - PEDREIRA PRADO LOPES 4 0,82% 

NOROESTE - VILA SENHOR DOS PASSOS 2 0,41% 

NORTE - CONJUNTO JARDIM FELICIDADE 7 1,43% 

NORTE - FORA DA ÁREA DE CRAS 11 2,25% 

NORTE - NOVO AARÃO REIS 12 2,45% 

NORTE – PROVIDÊNCIA 13 2,66% 

NORTE - VILA BIQUINHAS 4 0,82% 

NORTE - ZILAH SPOSITO 3 0,61% 

OESTE - FORA DA ÁREA DE CRAS 11 2,25% 

OESTE - HAVAI-VENTOSA 18 3,68% 

OESTE - VILA ANTENA 2 0,41% 

PAMPULHA – CONFISCO 3 0,61% 

PAMPULHA - FORA DA ÁREA DE CRAS 11 2,25% 

PAMPULHA - SANTA ROSA 2 0,41% 

REGIONAL NÃO INFORMADA 90 18,40% 

VENDA NOVA - FORA DA ÁREA DE CRAS 29 5,93% 

VENDA NOVA – LAGOA 6 1,23% 

VENDA NOVA - VILA APOLÔNIA 1 0,20% 

TOTAL GERAL 489 100% 

Fonte: PBH/SMAAS/GPAS/GEIMA -Sistema de Informação e Gestão de Políticas Sociais - 30/06/2015 15:36 

Fonte: PBH/SMASS/GGPAS/PPAG, Junho de 2015. 

 

4.11.2 O Trabalho Infantil segundo dados do CAD Único e Programa Bolsa Família 

 

 O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um 

instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. Permite conhecer a 

realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, 

das características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e 

também, dados de cada um dos componentes da família. 



 

 

 

Através do portal CECAD – Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico 

– MDS, consultado no dia 24/08/2015, extraímos dados referentes às pessoas beneficiadas 

pelo Bolsa Família.  O Banco de dados registra quais pessoas receberam a marcação no 

sistema como vítima de Trabalho Infantil. 

 

Tabela 214 - Beneficiários do PBF com marcação de Trabalho Infantil – Belo Horizonte, Junho 
de 2015 

Pessoa com 
marcação de 

Trabalho Infantil 

Recebe PBF família 
Total 

Não Sim Sem Resposta 

Sim 31 31 0 62 

Não 296.976 238.076 0 535.052 

Sem Resposta 0 0 0 0 

Total 297.007 238.107 0 535.114 

Fonte: CECAD – Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico – MDS, em 24/08/2015. 
Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Belo Horizonte possuía no momento da consulta, 62 pessoas cadastradas como 

vítimas do Trabalho Infantil. Dessas, apenas 31 estavam recebendo o PBF, os outros 31, 

apesar de estarem registrados como violação, permaneciam  sem o benefício social.  

Já os dados abaixo, consultados na mesma data citada acima, demonstram as 

funções laborais exercidas pelas vítimas de trabalho infantil.  
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Tabela 215 - Função Principal de pessoas com marcação de Trabalho Infantil – Belo 
Horizonte, Junho de 2015 

Pessoa com marcação de Trabalho Infantil Sim Não 
Sem 

Resposta Total 

Função 
principal 

Trabalhador por conta própria (bico, 
autônomo) 

11 54.242 0 54.253 

Trabalhador temporário em área rural 0 78 0 78 

Empregado sem carteira de trabalho 
assinada 

1 3.298 0 3.299 

Empregado com carteira de trabalho 
assinada 

11 44.799 0 44.810 

Trabalhador doméstico sem carteira de 
trabalho assinada 

0 733 0 733 

Trabalhador não remunerado 0 30 0 30 

Militar ou servidor público 0 679 0 679 

Empregador 0 36 0 36 

Estagiário 0 664 0 664 

Aprendiz 0 681 0 681 

Sem resposta 39 427.493 0 427.532 

Total 62 532.733 0 532.795 

Fonte: CECAD – Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico – MDS, junho de 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Como pode ser observado, 11 beneficiários executavam trabalho por conta própria 

(bico, autônomo) e outros 11 trabalhavam com carteira assinada e 1 trabalha empregado 

sem carteira assinada. O maior contingente, 39 beneficiários não apresentaram respostas no 

sistema quanto à sua atividade laboral. O que nos leva a chamar a atenção sobre a 

necessidade de formação para as equipes que “alimentam” o sistema de informações, à 

medida da importância dessa informação (ausente) para  o maior conhecimento do 

fenômeno,  bem como para elaboração de estratégias de superação do Trabalho Infantil.  

4.11.3 O Trabalho Infantil, segundo os CRAS – BH 

 

Pertencente à Proteção Social Básica, o Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS –  é destinado a atender a população em áreas de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação por ausência de renda, dificuldade de acesso aos serviços públicos e/ou 

vínculos familiares e comunitários fragilizados. Sua atuação se dá no contexto comunitário 

de famílias e indivíduos, com o intuito de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 



 

 

 

Sua função é a de mapear e organizar os demais serviços desse nível de complexidade no 

território de sua abrangência. Portanto, se qualquer outra unidade pública ou entidade de 

assistência social privada sem fins lucrativos for desenvolver algum serviço de Proteção 

Social Básica, em área que possui um CRAS, estas devem ser obrigatoriamente a ele 

referenciadas (MDS: 2009). 

Em Belo Horizonte há 34 equipamentos CRAS. Na presente pesquisa diagnóstica 

sobre a atuação dos mesmos em referência ao enfrentamento ao Trabalho Infantil, primeiro 

foi feita a pesquisa no banco de dados Censo SUAS – Registro mensal de atendimentos 

(RMA)  CRAS, a seguir, foi-se diretamente a campo e, em entrevistas com os gestores desses 

equipamentos, obteve-se respostas ao questionário proposto pela equipe e que encontra-se 

como Apêndice 3. 
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4.11.3.1 O Trabalho Infantil nos CRAS de Belo Horizonte segundo o Censo SUAS 2014 

 

Os dados abaixo apresentados referem-se a informações prestadas pelos gestores 

dos equipamentos CRAS de Belo Horizonte e estão disponíveis no sítio do MDS. 

Tabela 216 - Número de Famílias com crianças/adolescentes em situação de Trabalho 
Infantil atendidos pelos Cras de Belo Horizonte – 2014 

Famílias com crianças/adolescentes em situação de Trabalho Infantil em 2014 

Equipamento Cras (N) (%) 

Vila Cemig 1 33,3 

Santa Rita de Cássia 1 33,3 

Jardim Felicidade 1 33,3 

Petrópolis 0 0,0 

Vila Fátima 0 0,0 

Vila Marçola 0 0,0 

Mariano de Abreu 0 0,0 

Taquaril 0 0,0 

Alto Vera Cruz 0 0,0 

Granja de Freitas 0 0,0 

Arthur de Sá 0 0,0 

Conjunto Paulo VI 0 0,0 

Vila Maria 0 0,0 

Pedreira Lopes 0 0,0 

Coqueiral 0 0,0 

Califórnia 0 0,0 

Senhor dos Passos 0 0,0 

São José 0 0,0 

Independência 0 0,0 

Zilah Spósito 0 0,0 

Providência 0 0,0 

Arão Reis/ Brasilina Maria de Oliveira 0 0,0 

Vila Biquinhas 0 0,0 

Morro das Pedras 0 0,0 

Vila Antena 0 0,0 

Vista Alegre 0 0,0 

Havaí Ventosa 0 0,0 

Novo Ouro Preto 0 0,0 

Confisco 0 0,0 

Santa Rosa 0 0,0 

Apolônia 0 0,0 

Lagoa 0 0,0 

Mantiqueira 0 0,0 

Total 3 100,0 

Fonte: Censo SUAS, Belo Horizonte, 2014. Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em relação ao número de famílias com crianças/adolescentes em situação de 

Trabalho Infantil atendidos pelos Cras de Belo Horizonte, de acordo com o Censo SUAS de 



 

 

 

2014, observa-se que foram atendidas apenas 03 familias em 03 equipamentos diferentes, 

sendo 01; (33,3%) no equipamento Vila Cemig, 01; (33,3%) no equipamento Santa Rita de 

Cássia e 01; (33,3%) no equipamento Jardim Felicidade.  

 

Tabela 217 - Número de Famílias com crianças/adolescentes no PETI atendidos pelos Creas 
de Belo Horizonte – 2014 

Famílias com crianças ou adolescentes no PETI 

Unidade do Creas por Regional (N) (%) 

Creas Barreiro 2 11,1 

Creas Centro-Sul 3 16,7 

Creas Leste 4 22,2 

Creas Nordeste 2 11,1 

Creas Noroeste 0 0,0 

Creas Norte 3 16,7 

Creas Oeste 3 16,7 

Creas Pampulha 0 0,0 

Creas Venda Nova 1 5,6 

Total 18 100,0 

Fonte: Censo SUAS, Belo Horizonte, 2014. Elaboração EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em relação ao número de famílias com crianças/adolescentes inseridos no PETI que 

foram atendidos pelos CREAS de Belo Horizonte, de acordo com o Censo SUAS de 2014, 

observa-se que 02 famílias; (11,1%) foram atendidas pelo CREAS da regional Barreiro, 03; 

(16,7%) foram atendidas pelo CREAS da regional Centro-Sul, 04; (22,2%) foram atendidas 

pelo CREAS da regional Leste, 02 famílias; (11,1%) foram atendidas pelo CREAS da regional 

Nordeste, 03; (16,7%) foram atendidas pelo equipamento da regional Norte, outras 03 

(16,7%) foram atendidas pelo equipamento da regional Oeste, 01 família; (5,6%) foi atendida 

pelo equipamento da regional de Venda Nova. 
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4.11.3.2. O Trabalho Infantil nos CRAS de Belo Horizonte, segundo questionário 

respondido pelos gestores dos Equipamentos. 

 

A pesquisa de campo com os gestores CRAS foi realizada durante os meses de julho, 

Agosto e Setembro de 2015 e foi respondida pelos 34 gestores dos 34 equipamentos 

existentes. Os objetivos do questionário foram os de verificar se houve capacitação dos 

técnicos, se existiam estratégias para identificação dos diversos tipos de Trabalho Infantil, 

uma avaliação das ações em curso e sugestões para consecução do Plano Municipal de 

Enfrentamento ao Trabalho Infantil, avaliar a rede, dentre outras. 

 

Tabela 218 - Há quanto tempo você está atuando nessa função? -Belo Horizonte – Gestores 
dos CRAS – 2015 

Há quanto tempo você está atuando nessa 
função? 

Tempo (N) (%) 

Até 1 ano 6 17,6 

De 1 a 2 anos 13 38,3 

De 2 a 4 anos 9 26,5 

4 anos ou mais 6 17,6 

Total 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 

EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo os dados coletados, a maioria dos gestores possuía mais de um ano na 

função, quando realizada a pesquisa.  

 

 



 

 

 

Tabela 219 - O equipamento possui acesso ao SIGPS? – Belo Horizonte – Gestores dos CRAS 
– 2015 

O equipamento possui acesso ao SIGPS? 

Resposta (N) (%) 

Sim 21 61,8 

Não 13 38,2 

Total 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 

EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima mostra que 13 equipamentos CRAS (38,2 %) não possuía  acesso ao 

SIGPS e  21 equipamentos CRAS (61,8 %), a maioria, possuía tal acesso. Indagados sobre o 

motivo de não possuírem  acesso ou de acessarem somente ocasionalmente, os gestores 

responderam da seguinte forma: 

 
Tabela 220 - Por que esse equipamento não acessa ao SIGPS? 

Por que esse equipamento não acessa ao SIGPS? 

Categorias de Resposta 
Sim Não Total 

N % N % N % 

Falta de acesso por problemas 
técnicos/Implantação gradual do sistema 

11 32,4 23 67,6 34 100,0 

Falta de equipamentos/Falta de infraestrutura/ 
Falta de funcionários 

2 5,9 32 94,1 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com os resultados da pesquisa, dentre os equipamentos que não possuíam 

acesso ao SIGPS, em 11 equipamentos  (32,4%) informaram que o motivo de não utilizarem 

o SIGPS se dá por “Falta de acesso por problemas técnicos/implantação gradual do sistema”. 

Em 2 equipamentos CRAS (5,9%) os respondentes informaram que  a  não utilização do 

sistema SIGPS é por “Falta de equipamentos/Falta de infraestrutura/Falta de funcionários”.  
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Em relação aos procedimentos utilizados para enfrentar o trabalho infantil, todos os 

CRAS agiam após denúncia e também por meio da busca ativa. A visita domiciliar era 

frequente na maioria dos equipamentos, como também a equipe técnica de quase a 

totalidade dos CRAS atuava mediante encaminhamento da rede, segundo os respondentes. 

Entretanto, como se pode verificar nas informações do Censo SUAS 2014 e o Registro 

Mensal de Atendimentos CRAS – RMA 2014 do MDS*,  durante o mesmo ano, foram 

atendidas em todo Brasil 63.392 famílias com crianças/adolescentes em situação de 

Trabalho Infantil, contudo em Belo Horizonte no mesmo período, foram atendidas apenas 3 

(três) famílias. 

Ainda de acordo com os mesmos relatórios, em 2014, o SUAS no Brasil possuía 8.088 

CRAS.  Assim, se dividirmos o número total de famílias com presença de Trabalho Infantil 

pelo número de CRAS existentes, chegaríamos à média nacional de que cada CRAS  atendeu 

7,83 famílias nessa situação. No entanto Belo Horizonte, que possui 34 CRAS realizou apenas 

3 atendimentos desta natureza (Censo SUAS, 2011). 

  



 

 

 

Tabela 221 - A equipe foi capacitada para identificar o Trabalho Infantil segundo os 
diferentes tipos de Trabalho Infantil? -Belo Horizonte – Gestores dos CRAS – 2015 

Se a equipe do CRAS  foi capacitada para identificar tipos de Trabalho Infantil 

Tipos de Trabalho Infantil 
Sim Não 

Não 
Informado 

Total 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Doméstico 25 73,5 8 23,5 1 2,9 34 100,0 

Benefício de Terceiros 5 14,7 18 52,9 11 32,4 34 100,0 

Conta Própria 15 44,2 18 52,9 2 5,9 34 100,0 

Tráfico de Drogas 9 26,5 24 70,6 1 2,9 34 100,0 

Exploração Sexual 30 88,3 4 11,8 0 0,0 34 100,0 

Pornografia 20 58,8 13 38,2 1 2,9 34 100,0 

Artístico 2 5,9 31 91,2 1 2,9 34 100,0 

Desportivo 1 2,9 32 94,1 1 2,9 34 100,0 

Religioso 1 2,9 32 94,1 1 2,9 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 

EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com os dados da tabela acima, em 8 equipamentos CRAS (23,5%) os 

respondentes informaram que a equipe não foi capacitada para identificar o Trabalho 

Infantil (Doméstico); em 25 CRAS (55,9 %) os respondentes informaram que a equipe foi 

capacitada para identificar o Trabalho Infantil (Doméstico) e, 1 em equipamento CRAS (2,9%)  

não foi informado se a equipe foi capacitada para identificar o Trabalho Infantil (Doméstico).  

Em 18 equipamentos CRAS (52,9%) os respondentes informaram que a equipe não foi 

capacitada para identificar Trabalho Infantil (Benefício de Terceiros); em 5 equipamentos 

CRAS (14,7%) a equipe foi capacitada para identificar o Trabalho Infantil (Benefício de 

Terceiros) e em 11 equipamentos CRAS (32,4%) os respondentes não informaram.  

Em 14 equipamentos CRAS (41,2%) os respondentes informaram que a equipe não foi 

capacitada para identificar Trabalho infantil (Conta Própria); em 18 equipamentos CRAS 
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(52,9%) a resposta foi que a equipe foi capacitada para identificar Trabalho Infantil (Conta 

Própria) e, em  2 equipamentos CRAS (5,9 %) não informaram. 

De acordo com os dados coletados na pesquisa, em 24 CRAS  (70,6 %) a equipe não 

foi capacitada para identificar Trabalho Infantil (Tráfico de Drogas); em 9 equipamentos 

CRAS (26,5 %) a equipe foi capacitada para identificar Trabalho Infantil (Tráfico de Drogas) e, 

e em 1 equipamento CRAS (2,9 %) não Informou. 

Em 4 equipamentos CRAS (11,8 %) os respondentes informaram que a equipe não foi 

capacitada para identificar Trabalho Infantil (Exploração Sexual); em 30 equipamentos CRAS 

(88,3 %) a equipe foi capacitada para identificar Trabalho Infantil (Exploração Sexual). 

 Já em 13 equipamentos CRAS (38,2 %), os respondentes informaram que a equipe 

não foi capacitada para identificar Trabalho Infantil (Pornografia); em 20 equipamentos 

CRAS (38,2 %) a equipe foi capacitada para identificar Trabalho Infantil (Pornografia) e, em 1 

equipamento (2,9 %) não foi informado se a equipe foi capacitada para identificar Trabalho 

Infantil (Pornografia).  

Em 31 CRAS (91,2 %), os respondentes informaram que a equipe não foi capacitada 

para identificar Trabalho Infantil (Artístico); em 2 CRAS (5,9 %) os respondentes informaram 

que parte da equipe foi capacitada para identificar Trabalho Infantil (Artístico) e 1 

equipamento CRAS (2,9 %) não informou. 

Em 32 equipamentos CRAS (94,1 %) os respondentes informaram que a equipe não 

foi capacitada para identificar Trabalho Infantil (Desportivo); 1 equipamento CRAS (2,9 %) 

informou que a equipe foi capacitada para identificar Trabalho Infantil (Desportivo) e, em 1 

equipamento CRAS (2,9 %) não foi informado se a equipe foi capacitada para identificar 

Trabalho Infantil (Desportivo). 

Segundo os dados acima, em 32 equipamentos CRAS (94,1 %), os respondentes 

informaram que a equipe não foi capacitada para identificar Trabalho Infantil (Religioso); em 

1 equipamento CRAS (2,9 %) a equipe foi capacitada para identificar Trabalho infantil 

(Religioso) e, em 1 equipamento CRAS (2,9 %) não foi informado se a equipe foi capacitada 

para identificar Trabalho Infantil (Religioso). 



 

 

 

Gráfico 40 - A equipe foi capacitada para identificar o Trabalho Infantil segundo os diferentes 
tipos de Trabalho Infantil? - Belo Horizonte – Gestores dos CRAS – 2015 
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Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

Tabela 222 - Se o CRAS possuía estratégias para identificar o Trabalho Infantil segundo os 
diferentes tipos de Trabalho Infantil -Belo Horizonte – Gestores dos CRAS – 2015 

O CRAS possui estratégias para identificar tipos de Trabalho Infantil? 

Tipos 
Sim Não 

Não 
Informado 

Total 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Doméstico 29 85,3 4 11,8 1 2,9 34 100,0 

Benefício de Terceiros 20 58,8 13 38,2 1 2,9 34 100,0 

Conta Própria 21 61,8 12 35,3 1 2,9 34 100,0 

Tráfico de Drogas 11 32,4 22 64,7 1 2,9 34 100,0 

Exploração Sexual 24 70,6 10 29,4 0 0,0 34 100,0 

Pornografia 18 52,9 14 41,3 2 5,8 34 100,0 

Artístico 7 20,6 26 76,5 1 2,9 34 100,0 

Desportivo 6 17,6 27 79,4 1 2,9 34 100,0 

Religioso 6 17,6 27 79,4 1 2,9 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 

EDUCCAPPE, 2015. 



334 

 

Em 4 equipamentos CRAS (11,8 %) os respondentes informaram que não existiam 

estratégia para identificar o Trabalho Infantil (Doméstico); em 29 CRAS (85,3 %) informaram 

que haviam estratégias para identificação do Trabalho Infantil (Doméstico) e, em 1 

equipamento CRAS (2,9 %) não foi informado. 

Em 26 equipamentos CRAS (76,5 %), os respondentes informaram que não haviam 

estratégias para identificar o Trabalho Infantil (Artístico); em 7 equipamentos CRAS (20,6 %) 

a informação é de que haviam estratégias para identificação do Trabalho Infantil (Artístico) 

e, em 1 equipamento CRAS (2,9 %) não foi informado. 

Em 27 equipamentos CRAS (79,4 %), os respondentes informaram que não existiam 

estratégias para identificar o Trabalho Infantil (Desportivo); em 6 equipamentos CRAS (17,6 

%) a informação é de que haviam estratégias para identificar o Trabalho Infantil (Desportivo) 

e , em 1 equipamento CRAS (2,9 %) não foi informado. 

Segundo os dados levantados, em 27 equipamentos CRAS (79,4 %), os respondentes 

informaram que não contavam com estratégias para identificação do Trabalho Infantil 

(Religioso); em 6 equipamentos CRAS (17,6 %) os respondentes informaram que haviam sim 

estratégias para a identificar o Trabalho Infantil (Religioso) e, em 1 equipamento CRAS (2,9 

%) não foi informado. 

 



 

 

 

Gráfico 41 - Se existiam no CRAS estratégias para identificar o Trabalho Infantil segundo os 
diferentes tipos de Trabalho Infantil -Belo Horizonte – Gestores dos CRAS – 2015 

17,6

17,6

20,6

32,4

52,9

58,8

61,8

70,6

85,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Desportivo

Religioso

Artístico

Tráfico de Drogas

Pornografia

Benefício de Terceiros

Conta Própria

Exploração sexual

Doméstico

Ti
p

o
s 

d
e 

Tr
a

b
a

lh
o

 In
fa

n
ti

l

Existência de estratégias para identificação do Trabalho Infantil no CRAS por tipos de Trabalho Infantil

Percentual por tipos de Trabalho Infantil

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 

EDUCCAPPE, 2015. 
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Tabela 223 - Principais motivos da reincidência no Trabalho Infantil – Belo Horizonte – 
Gestores dos CRAS – 2015 

Principais motivos da reincidência no Trabalho Infantil/ CRAS de Belo Horizonte – 2015 

Motivos citados 

Sim Não Total 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Pobreza/ Vulnerabilidade social/Violência/ 
Necessidade da família por rendimentos e de 

consumo por parte dos adolescentes 
20 58,8 14 41,2 34 100,0 

Questão cultural/ Conivência com o trabalho 
doméstico e em benefício de terceiros 

19 55,9 15 44,1 34 100,0 

Falta de dados sobre reincidência e para diagnóstico 
no território/e falta de retorno dos CT’s 

11 32,4 23 67,6 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 

EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com o resultado da pesquisa, em 20 CRAS (58,8 %) os coordenadores 

apontaram “Pobreza/ Vulnerabilidade Social/ Violência/ Necessidade da família por 

rendimentos e de consumo por parte dos adolescentes” como um dos principais motivos da 

reincidência no Trabalho Infantil. Em 19 CRAS (55,9 %) os respondentes apontaram “Questão 

cultural/ Conivência com o trabalho doméstico e em benefício de terceiros”. Outros 11 CRAS 

(32,4 %) apontaram a “Falta de dados sobre reincidência e para diagnóstico no território/e 

falta de retorno dos CT’s”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 224 - Quando há quebra da condicionalidade no Programa Bolsa Família, existe um 
instrumento que possibilite o técnico identificar se o motivo foi o Trabalho Infantil? – Belo 

Horizonte – Gestores dos CRAS – 2015 
Quando há quebra da condicionalidade no Programa Bolsa 

Família, existe um instrumento que possibilite o técnico 
identificar se o motivo foi o Trabalho Infantil? 

Resposta (N) (%) 

Sim 2 5,9 

Não 6 17,6 

Não Informado. 26 76,5 

Total 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com os dados da tabela acima, os respondentes de 6 CRAS (17,6 %) 

informaram que “Não” havia um instrumento que possibilitasse ao técnico identificar  se a 

quebra da condicionalidade no Programa Bolsa Família foi por motivo de Trabalho Infantil. 

Em 2 equipamentos CRAS (5,9 %), os coordenadores responderam “Sim”. E em 26 

equipamentos (76,5 %) os coordenadores não informaram.  

 
Tabela 225 - Fluxo a ser seguido após a identificação de Trabalho Infantil – Belo Horizonte – 

Gestores dos CRAS – 2015 

Fluxo a ser seguido após a identificação de Trabalho Infantil pelos CRAS de Belo Horizonte – 2015 

Fluxo 
Sim Não Total 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Encaminhamento de relatório à GERASC, que 
notifica o CT para aplicação da medida 

protetiva 
18 52,9 16 47,1 34 100,0 

Inserção da família em atividades no CRAS após 
aplicação da medida pelo CT 

11 32,4 23 67,6 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

. 
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Sobre o fluxo em 18 CRAS (52,9%), os respondentes responderam que “Encaminham 

o relatório à GERASC, que notifica o CT para aplicação da medida protetiva”, e em 11 CRAS 

(32,4%) responderam  “Inserção da família em atividades no CRAS após aplicação da medida 

pelo CT” como encaminhamento realizado após a identificação de situação de Trabalho 

Infantil. 

 
Tabela 226 - Pontos positivos nas práticas do enfrentamento ao Trabalho Infantil na 

atualidade – Belo Horizonte – Gestores dos CRAS – 2015 
Pontos positivos nas práticas do enfrentamento ao Trabalho Infantil na atualidade 

- CRAS – Belo Horizonte – 2015 

Categorias de resposta 
Sim Não Total 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

A institucionalidade dos serviços/o 
trabalho intersetorial/ trabalho em 

rede. 
21 61,8 13 38,2 34 100,0 

Campanhas de prevenção do Trabalho 
Infantil 

29 85,3 5 14,7 34 100,0 

Capacitação dos profissionais para 
lidarem com o tema do Trabalho 

Infantil 
12 35,3 22 64,7 34 100,0 

Maior abertura para protagonismo do 
jovem e/ou família na produção das 

políticas sociais 
2 5,9 32 94,1 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com o resultado da pesquisa, os coordenadores de 21 equipamentos CRAS 

(61,8 %) responderam que os pontos positivos nas práticas do enfrentamento ao Trabalho 

Infantil na atualidade são “A institucionalidade dos serviços/o trabalho intersetorial/ 

trabalho em rede”. Em 29 equipamentos CRAS (85,3 %) os respondentes apontaram como 

pontos positivos nas práticas do enfrentamento ao Trabalho Infantil “Campanhas de 

prevenção do Trabalho Infantil”. Em 12 equipamentos CRAS (35,3 %) os coordenadores 

apontaram como ponto positivo nas práticas do enfrentamento ao Trabalho Infantil 

“Capacitação dos profissionais para lidarem com o tema do Trabalho Infantil”. Em 2 

equipamentos CRAS (5,9 %) os coordenadores apontaram como pontos positivos nas 

práticas do enfrentamento ao Trabalho Infantil “Maior abertura para protagonismo do 

jovem e/ou família na produção das políticas sociais” .   

 



 

 

 

Tabela 227 - Principais dificuldades encontradas no enfrentamento ao Trabalho Infantil – 
Belo Horizonte – Gestores dos CRAS  2015 

Principais dificuldades no enfrentamento ao Trabalho Infantil nos CRAS de Belo Horizonte – 2015 

Principais dificuldades citadas 

Sim Não Total 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Fragmentação das ações intersetoriais/ Falta de 
cobertura e fragilidade das ações da rede política e 
socioassistencial de garantia de direitos à criança e 

ao adolescente 

21 61,8 13 38,2 34 100,0 

Questões culturais e inter-geracionais/Agravamento 
dos problemas sociais 

29 85,3 4 14,7 34 100,0 

Falta de mapeamentos/Monitoramento da 
incidência do fenômeno e de enfrentamento do 

mesmo 
12 35,3 22 64,7 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo o resultado da pesquisa, os dados mostram que em 21 CRAS (61,8 %) os 

coordenadores apontaram que as principais dificuldades encontradas no enfrentamento ao 

Trabalho Infantil são “Fragmentação das ações intersetoriais/ falta de cobertura e fragilidade 

das ações da rede política e socioaassistencial de garantia de direitos à criança e ao 

adolescente”. Em 29 CRAS (85,3 %) os coordenadores apontaram “Questões culturais e 

Inter-geracionais/Agravamento dos problemas sociais” e em 12 CRAS (35,3 %), os 

respondentes apontaram que a “Falta de mapeamento/monitoramentos da incidência do 

fenômeno e de enfrentamento do mesmo” são as principais dificuldades encontradas no 

enfrentamento ao Trabalho Infantil. 
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Tabela 228 - Ações realizadas nos equipamentos com foco no enfrentamento ao Trabalho 
Infantil – Belo Horizonte – Gestores dos CRAS – 2015 

Ações realizadas nos equipamentos com foco no enfrentamento ao Trabalho Infantil/CRAS de Belo Horizonte 
– 2015 

Ações realizadas 
Sim Não Total 

N % N % N % 

Campanhas; meta do Pacto do Aprimoramento 
do SUAS/palestras; mesa de discussão, 

oficinas 
34 100,0 0 0,0 34 100,0 

Busca ativa e acompanhamento familiar; 
serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos; identificação do fenômeno no 
território 

18 52,9 16 47,1 34 100,0 

Encaminhamento para rede de proteção e 
trabalho protegido 

11 32,4 23 67,6 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com a pesquisa, os dados coletados informam as ações realizadas nos 

equipamentos com foco no enfrentamento ao Trabalho Infantil/CRAS, sendo que 

”Campanhas, metas do Pacto do Aprimoramento do SUAS/palestras, mesa de discussão e 

oficinas” foram apontadas por 34 respondentes (100 %); “Busca ativa e acompanhamento 

familiar, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e identificação do fenômeno no 

território” foram apresentadas por 18 respondentes do equipamento CRAS (52,9 %) e 

“Encaminhamento para rede de proteção e trabalho protegido” foram ações citadas por 11 

coordenadores respondentes dos equipamentos CRAS (32,4 %). 

Na tabela abaixo, apresentamos as sugestões dos gestores dos equipamentos CRAS 

para a elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho infantil. 

 

  



 

 

 

Tabela 229 - Sugestões para a elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho 
Infantil na Atualidade – Belo Horizonte – Gestores dos CRAS – 2015 

Sugestões para o Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil – CRAS  - BH 

Sugestões 
Sim Não Total 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

SCFV (Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos) 

17 50,0 17 50,0 34 100,0 

Palestras/Oficinas 23 67,6 11 32,4 34 100,0 

Articulação com a Rede 19 55,9 15 44,1 34 100,0 

Campanhas 32 94,1 2 5,9 34 100,0 

Busca ativa 7 20,6 27 79,4 34 100,0 

Encaminhamentos 13 38,2 21 61,8 34 100,0 

Referenciamento e 
contrarreferenciamento 

5 14,7 29 85,3 34 100,0 

Produção e distribuição de 
panfletos 

7 20,6 27 79,4 34 100,0 

Meta do Pacto do Aprimoramento 
do SUAS 

2 5,9 32 94,1 34 100,0 

Ações particularizadas e 
comunitárias 

1 2,9 33 97,1 34 100,0 

Orientações sobre a temática 1 2,9 33 97,1 34 100,0 

Participação em fóruns temáticos 1 2,9 33 97,1 34 100,0 

Qualificação profissional 1 2,9 33 97,1 34 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CRAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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4.11.4 O Trabalho Infantil, segundo os CREAS de Belo Horizonte 

 

Situado no campo da Proteção Social Especial de média complexidade,  o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS tem por objetivo oferecer serviços 

especializados e continuados para famílias e indivíduos com os direitos violados e/ou em 

situação de risco, mas que preservaram vínculos familiares e comunitários. As principais 

ações e atividades do CREAS, segundo seu Livro de Orientações Técnicas, são: acolhida; 

escuta; estudo social; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; 

orientação sociofamiliar; apoio à família na sua função protetiva; articulação da rede de 

serviços socioassistenciais; articulação com serviços de outras políticas públicas; articulação 

interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.  

 

4.11.4.1 Trabalho Infantil nos CREAS de Belo Horizonte segundo o Censo SUAS 2014 

Os dados abaixo apresentados referem-se a informações prestadas pelos gestores 

dos equipamentos CREAS de Belo Horizonte e estão disponíveis no sítio do MDS. 

  



 

 

 

Tabela 230 - Crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil – Belo Horizonte – 
CREAS – 2014 

C.5A. C.5.B - Crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil 

Unidade do CREAS em Belo 
Horizonte 

Sexo Masculino Sexo Feminino 

Criança Adolescente Criança Adolescente 

0 a 12 anos 13 a 17 anos 0 a 12 anos 13 a 17 anos 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Barreiro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,4 

Centro-Sul 1 25,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 

Leste 2 50,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 

Nordeste 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 

Noroeste 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 

Norte 0 0,0 0 0,0 2 66,6 2 66,6 

Oeste 1 25,0 0 0,0 1 33,4 0 0,0 

Pampulha 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Venda Nova 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 4 100,0 4 100,0 3 100,0 3 100,0 

Fonte: Censo SUAS, Belo Horizonte, 2014. Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em relação às crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil, 

discriminados por faixa etária e sexo, temos que: das crianças (0 a 12 anos) do sexo 

masculino constam 04 registros, sendo 01 (25%) no CREAS Centro-Sul, 01 (25%) no CREAS 

Oeste e 02 (50%) no CREAS Leste. Dos adolescentes (13 a 17 anos) do sexo masculino 

constam outros 04 registros, sendo 01 (25%) no CREAS Centro-Sul, 01 (25%) no CREAS Leste, 

01 (25%) no CREAS Nordeste e 01 (25%) no CREAS Noroeste. Das crianças do sexo feminino 

constam 03 registros, sendo 02 (66,6%) no CREAS Norte e 01 (33,4 %) no CREAS Oeste. Das 

adolescentes do sexo feminino constam outros 03 registros, sendo 01 (33,4 %) no CREAS 

Barreiro e outros 02 (66,6 %) no CREAS Norte. 
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Tabela 231 - Crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil com até 15 anos de 
idade – Belo Horizonte – CREAS – 2014 

K.2. Crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil (até 15 anos) 

Unidade CREAS em Belo Horizonte (N) (%) 

Barreiro 0 0,0 

Centro-Sul 18 85,7 

Leste 3 14,3 

Nordeste 0 0,0 

Noroeste 0 0,0 

Norte 0 0,0 

Oeste 0 0,0 

Pampulha 0 0,0 

Venda Nova 0 0,0 

Total 21 100,0 

Fonte: Censo SUAS, Belo Horizonte, 2014. Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em relação às crianças ou adolescentes de até 15 anos em situação de Trabalho 

Infantil, observa-se que do total de 21 registros, 18 (85,7%) foram no CREAS Centro-Sul e 03 

(14,3%) no CREAS Leste. 

  



 

 

 

Tabela 232 - Crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil inseridos no CREAS -  
Belo Horizonte – 2014 

Crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil inseridos no CREAS – Belo Horizonte – 2014 

Unidade CREAS em Belo Horizonte (N) (%) 

Barreiro 2 11,8 

Centro-Sul 2 11,8 

Leste 3 17,6 

Nordeste 1 5,9 

Noroeste 1 5,9 

Norte 4 23,5 

Oeste 4 23,5 

Pampulha 0 0,0 

Venda Nova 0 0,0 

Total 17 100,0 

Fonte: Censo SUAS, Belo Horizonte, 2014. Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo o Censo SUAS (2014) foram registrados, no que se refere às crianças ou 

adolescentes em situação de Trabalho Infantil, 02 casos (11,8%) no CREAS Barreiro, outros 

02 casos (11,8%) no CREAS Centro-Sul, 03 (17,6%) no CREAS Leste, 01 (5,9%) no CREAS 

Nordeste, 01 (5,9%) no CREAS Noroeste, 04 casos (23,5%) no CREAS Norte, e outros 04 

(23,5%) no CREAS Oeste. 
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Tabela 233 - Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual– Belo Horizonte – 
CREAS – 2014 

K.3. Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual 

Unidade Creas em Belo Horizonte (N) (%) 

Barreiro 0 0,0% 

Centro-Sul 0 0,0% 

Leste 0 0,0% 

Nordeste 4 80,0% 

Noroeste 1 20,0% 

Norte 0 0,0% 

Oeste 0 0,0% 

Pampulha 0 0,0% 

Venda Nova 0 0,0% 

Total 5 100,0% 

Fonte: Censo SUAS, Belo Horizonte, 2014. Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo o Censo SUAS (2014), do total de 05 registros relativos a crianças ou 

adolescentes em situação de exploração sexual, 04 (80,0%) foram no CREAS Nordeste e 01 

(20,0%) foi no CREAS Noroeste. Todos os casos ocorreram com vítima do sexo feminino. 

  



 

 

 

Tabela 234 - Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual, segundo faixas etárias – 
Belo Horizonte – CREAS – 2014 

C.3C./ C.3.D Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual, segundo faixas etárias 

Unidade CREAS 
De 0 a 12 anos De 13 a 17 anos 

(N) (%) (N) (%) 

CREAS Barreiro 0 0 0 0 

CREAS Centro-Sul 0 0 0 0 

CREAS Leste 0 0 0 0 

CREAS Nordeste 0 0 0 0 

CREAS Noroeste 1 50 1 33,4 

CREAS Norte 1 50 2 66,6 

CREAS Oeste 0 0 0 0 

CREAS Pampulha 0 0 0 0 

CREAS Venda Nova 0 0 0 0 

Total 2 100 3 100 

Fonte: Censo SUAS, Belo Horizonte, 2014. Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com a tabela, em relação às crianças ou adolescentes que foram vítimas 

de exploração sexual do sexo feminino, observa-se que, das crianças de 0 a 12 anos, 

constaram dois registros, segundo o Censo SUAS (2014), sendo 01 (50%) registrado no 

CREAS Noroeste e 01 (50%) no CREAS Norte. Dos adolescentes, que se compreende dos 13 

aos 17 anos, houve três registros relativos à exploração sexual, sendo 01 (33,4%) registrado 

no CREAS Noroeste e os outros 02 (66,6%) no CREAS Norte. 
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4.11.4.2. O Trabalho Infantil nos CREAS de Belo Horizonte, segundo questionário 

respondido pelos gestores dos Equipamentos. 

 

A pesquisa de campo com os gestores CREAS foi realizada durante os meses de julho, 

agosto e setembro de 2015 e foi respondido pelos 9 gestores dos 9 equipamentos existentes 

e por 1 gestor do CREAS POP Miguilim . Os objetivos do questionário foram os de verificar se 

houve capacitação dos técnicos, se existiam estratégias para identificação dos diversos tipos 

de Trabalho Infantil, uma avaliação das ações em curso e sugestões para consecução do 

Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, avaliação da rede, dentre outras. 

 
Tabela 235 - Há quanto tempo você (gestor do equipamento) está atuando nessa função? - 

Belo Horizonte – Gestores dos CREAS – 2015 

Há quanto tempo você está atuando nessa função? 

Tempo (N) (%) 

Há 1 ano ou menos 3 33,3 

Há 2 a 3 anos 5 55,6 

Há 4 anos ou mais 1 11,1 

Total 9 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com os dados pesquisados, os respondentes de 3 equipamentos CREAS 

(33,3 %)informaram que estão atuando na função “Há 1 ano ou menos”; 5 respondentes do 

equipamento CREAS (55,6 %) informaram estar atuando na função “entre 2 – 3 anos” e 1 

respondente informou que atua na função na categoria entre “4 anos ou mais”.    

  



 

 

 

Gráfico 42 - Como ocorre a entrada de um caso de Trabalho Infantil no serviço de 
abordagem social? –  Gestores dos CREAS – 2015 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo dados coletados na pesquisa, a entrada de um caso de Trabalho Infantil no 

CREAS/Abordagem Social ocorre por meio de outros órgãos públicos/governamentais como, 

por exemplo, a “Vara da Infância e da Juventude”, que foi mencionada por todos os 

respondentes (100,0%), bem como o “Conselho Tutelar” (100,0%) e o “Serviço de Busca 

Ativa” (100,0%).  A categoria “Denúncia” foi mencionada por 88,9% dos respondentes; as 

demais “Transferência de Outra Regional”, “Contrarreferenciamento Cras/Creas”, 

“Encaminhamentos da Rede Socioassistencial”, “Centros de Acolhimentos” e “Ministério 

Público” tiveram abrangência de 11,1%  cada uma delas. A  categoria “Demanda 

Espontânea” não foi mencionada como uma “via” ou “canal” de entrada de casos de 

Trabalho Infantil nos CREAS de Belo Horizonte. 
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Gráfico 43 - A entrada no Paefi se dá através de: -Belo Horizonte – Gestores dos CREAS – 
2015 

 
Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 

EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo 100,0% dos respondentes, a entrada de casos de Trabalho Infantil dá-se no 

Paefi através de “Encaminhamento do Conselho Tutelar”; para 88,9% é pela “Vara da 

Infância e Juventude”; para 33,3% por “Encaminhamento pela Abordagem Social”; para 

11,1% por “Transferência de Outra Regional” e para 11,1% a entrada no Paefi se dá por 

“Denúncia”. Não foi mencionado encaminhamentos do CREAS/Pop. 
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Gráfico 44 - A equipe Paefi foi capacitada para identificar Trabalho Infantil -Belo Horizonte – 
Gestores dos CREAS – 2015 

 
Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 

EDUCCAPPE, 2015. 

 

Considerando  que cada respondente representa um equipamento CREAS, 88,9% 

informaram que a equipe do Paefi foi capacitada para identificar trabalho Infantil do tipo 

“Exploração Sexual”; 77,8% disseram que a equipe Paefi foi capacitada para identificar 

Trabalho Infantil do tipo “Pornografia”; 77,8% para identificar do tipo “Conta Própria”; 

22,2% o “Doméstico”. Os demais tipos de trabalho como “Religioso”, “Artístico” e “tráfico de 

drogas” tiveram representatividade de 11,1% em relação ao total de equipamentos CREAS 

de Belo Horizonte. Sobre o Trabalho Infantil do tipo “Desportivo” não foi mencionada a 

capacitação das equipes do Paefis por nenhum dos respondentes. 
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Gráfico 45 - Percentual de equipes capacitadas segundo os tipos de Trabalho Infantil - Belo 
Horizonte –– Gestores dos CREAS 
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Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

 



 

 

 

Do total de nove equipamentos CREAS, 88,9% tinham a equipe de abordagem social 

capacitada para identificar o Trabalho Infantil por “Conta Própria”; ainda segundo os 

respondentes, 88,9% dos CREAS contavam com equipe da abordagem social capacitada para 

identificar o Trabalho Infantil para “Benefício de Terceiros”; 77,8% o Trabalho Infantil 

“Pornográfico”; 77,8% o Trabalho Infantil “Exploração Sexual”; 22,2% o Trabalho Infantil 

“Doméstico”. Os demais tipos de Trabalho Infantil como o “Religioso”, o “Artístico” e 

“Tráfico de Drogas” tiveram percentuais de 11,1%  cada um. Em relação ao Trabalho Infantil 

do tipo “Desportivo” não há capacitação das equipes segundo os respondentes. 

 

Gráfico 46 - Se a equipe de Medidas Socioeducativas foi capacitada para identificar 
diferentes tipos de Trabalho Infantil - Belo Horizonte – Gestores dos CREAS – 2015 

 
Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 

EDUCCAPPE, 2015. 

 

Em relação às equipes de medidas socioeducativas, os gestores informaram que 

66,7% dos CREAS contavam com estas equipes capacitadas para identificar o Trabalho 

Infantil “Exploração Sexual”; 55,6% para o Trabalho Infantil “Pornografia”; 55,6% das 

equipes de medidas socioeducativas eram capacitadas para identificar o Trabalho Infantil 

0,0% 

0,0% 

11,1% 

11,1% 

11,1% 

44,4% 

55,6% 

55,6% 

66,7% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Desportivo

Religioso

Domésticos

Tráfico de drogas

Artístico

Conta própria

Benefício de Terceiros

Pornografia

Exploração Sexual

A equipe de Medidas Socioeducativas foi capacitada para identificar Trabalho Infantil? 

Ti
p

o
s 

d
e 

Tr
ab

al
h

o
 In

fa
n

ti
l 

Porcentagem de equipes capacitadas segundo os tipos de Trabalho Infantil 



354 

 

para “Benefício de Terceiros”; 44,4% para o Trabalho Infantil por “Conta Própria”.  Em 

relação aos  tipos de Trabalho Infantil “Artístico”, “Tráfico de Drogas” e o “Doméstico”, 

11,1% de cada equipe eram capacitadas para identificá-los. Nenhum respondente 

mencionou haver equipes capacitadas para identificação do Trabalho Infantil do tipo 

“Religioso” e do tipo “Desportivo”.  

A tabela seguinte aborda sobre “Estratégias para identificar os tipos de Trabalho 

Infantil – CREAS – Belo Horizonte”. Nela, os respondentes de 9 equipamentos Creas não 

informaram a existência de estratégias para identificar Trabalho Infantil do tipo 

“Doméstico”. Em relação às estratégias para identificar o Trabalho Infantil para “Benefício de 

Terceiros”, os resultados apresentados ficaram assim distribuídos: “Interlocução/Articulação 

com a rede socioassistencial” em 5 equipamentos (55,6%); “Abordagem Social/Busca 

Ativa/Visita Domiciliar”, 7 respondentes; “Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância 

Territorial”, 5 respondentes.  

  



 

 

 

Tabela 236 - Estratégias para identificar os tipos de  Trabalho Infantil - Creas -Belo Horizonte 
– Gestores dos CREAS – 2015 

Tipos de 
Trabalho 
Infantil 

Estratégias adotadas para identificar por tipos de Trabalho Infantil – CREAS 

Estratégias 
Sim Não Total 

N % N % N % 

Doméstico 

Interlocução com a rede/Articulação com a rede e Socioassistencial 0 0 9 100 9 100 

Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar 0 0 9 100 9 100 

Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial 0 0 9 100 9 100 

Benefício 
de 

Terceiros 

Interlocução com a rede/Articulação com a rede e Socioassistencial 5 55,6 4 44,4 9 100 

Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar 7 77,8 2 22,2 9 100 

Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial 5 55,6 4 44,4 9 100 

Conta 
própria 

Interlocução com a rede/Articulação com a rede e Socioassistencial 5 55,6 4 44,4 9 100 

Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar 7 77,8 2 22,2 9 100 

Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial 6 66,7 3 33,3 9 100 

Tráfico de 
Drogas 

Interlocução com a rede/Articulação com a rede e Socioassistencial 0 0 9 100 9 100 

Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar 1 11,1 8 88,9 9 100 

Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial 1 11,1 8 88,9 9 100 

Exploração 
Sexual 

Interlocução com a rede/Articulação com a rede e Socioassistencial 5 55,6 4 44,4 9 100 

Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar 5 55,6 4 44,4 9 100 

Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial 5 55,6 4 44,4 9 100 

Pornografia 

Interlocução com a rede/Articulação com a rede e Socioassistencial 5 55,6 4 44,4 9 100 

Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar 6 66,7 3 33,3 9 100 

Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial 4 44,4 5 55,6 9 100 

Artístico 

Interlocução com a rede/Articulação com a rede e Socioassistencial 0 0 9 100 9 100 

Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar 1 11,1 8 88,9 9 100 

Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial 1 11,1 8 88,9 9 100 

Desportivo 

Interlocução com a rede/Articulação com a rede e Socioassistencial 0 0 9 100 9 100 

Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar 0 0 9 100 9 100 

Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial 0 0 9 100 9 100 

Religioso 

Interlocução com a rede/Articulação com a rede e Socioassistencial 1 11,1 8 88,9 9 100 

Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar 1 11,1 8 88,9 9 100 

Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial 0 0 9 100 9 100 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 
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Sobre as estratégias adotadas pelos respondentes para identificar Trabalho Infantil 

por “Conta Própria”, foram apresentadas as seguintes estratégias: “Interlocução com a 

rede/Articulação com a Rede Socioassistencial”, foram adotadas por 5 equipamentos CREAS 

(55,6 %); “Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar” por 7 respondentes (77,8 %) e 

“Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial” por 6 respondentes (66,7 %). 

Sobre as estratégias adotadas para identificar Trabalho Infantil em “Tráfico de Drogas”, os 

respondentes apresentaram as seguintes estratégias: “Abordagem Social/Busca Ativa/Visita 

Domiciliar”, adotado em 1 equipamento CREAS (11,1 %) e “Mapeamento/Diagnóstico 

Territorial/Vigilância Territorial” por 1 equipamento CREAS (11,1 %). Em relação à 

“Exploração Sexual”,  segundo os respondentes,  “Interlocução com a Rede/Articulação com 

a Rede Socioassistencial” são estratégias adotadas em 5 equipamentos CREAS (55,6 %); 

“Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar” adotadas em 5 equipamentos CREAS (55,6 

%) e “Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial”  são adotadas em 5 

equipamentos CREAS (55,6 %).  

A respeito do Trabalho Infantil em “Pornografia” foram citadas estratégias em 5 

equipamentos CREAS (55,6 %) “Interlocução com a Rede/Articulação com a Rede 

Socioassistencial”. A “Abordagem social/Busca Ativa/Visita Domiciliar” foram  estratégias 

mencionadas por gestores de 6 equipamentos Creas (66,7 %) e o “Mapeamento/Diagnóstico 

Territorial/Vigilância Territorial” foram consideradas como estratégias adotadas por 4 

gestores (44,4 %).  Em relação ao Trabalho Infantil “Artístico”, foram citadas a “Abordagem 

Social Busca Ativa/Visita Domiciliar” por um respondente (11,1%) e o 

“Mapeamento/Diagnóstico Territorial/Vigilância Territorial” também por apenas um gestor 

de um dos noves equipamentos CREAS de Belo Horizonte (11,1 %).  

Para identificação de situações de Trabalho Infantil “Desportivo” não foram 

mencionadas estratégias. Em relação ao Trabalho Infantil “Religioso”, foi citada a 

“Interlocução com a Rede/Articulação com a “Rede Socioassistencial” por 1 gestor (11,1 %), 

bem como a “Abordagem Social/Busca Ativa/Visita Domiciliar”, mencionada também por 

apenas um respondente (11,1 %).  

 

 

 



 

 

 

Tabela 237 - Após o serviço de abordagem social receber um caso de Trabalho Infantil, qual 
o fluxo seguido pelos CREAS de Belo Horizonte – Gestores dos CREAS – 2015 

Após o serviço de abordagem social receber um caso de Trabalho Infantil, qual o fluxo seguido pelos CREAS de 
Belo Horizonte – 2015 

Categorias de resposta 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Encaminha relatório à GERASC, que notifica o CT 
para aplicação da medida protetiva 

5 55,6 4 44,4 9 100,0 

Inserção da família em atividades no Paefi após 
aplicação da medida pelo CT 

3 33,3 6 66,7 9 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com os dados coletados na pesquisa, os respondentes de 5 (cinco) dos 9 

(nove) equipamentos CREAS (55,6%) informaram que o fluxo seguido após o serviço de 

abordagem social receber um caso de Trabalho Infantil é “Encaminhar um relatório à 

GERASC, que notifica o Conselho Tutelar (CT) para aplicação de medida protetiva”. Em três 

CREAS (33,3%) o fluxo seguido após o serviço de abordagem social receber um caso de 

Trabalho Infantil é “Inserção da família em atividades no Paefi após aplicação da medida 

pelo CT”. 

 
Tabela 238 - Após o Paefi receber um caso de Trabalho Infantil, qual o fluxo seguido pelos 

CREAS de Belo Horizonte – Gestores dos CREAS – 2015 

Após o Paefi receber um caso de Trabalho Infantil, qual o fluxo seguido pelos CREAS de Belo Horizonte – 2015 

Categorias de resposta 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Encaminha relatório à GERASC, que notifica o CT 
para aplicação da medida protetiva 

7 77,2 2 22,8 9 100,0 

Acompanhamento familiar sistemático 5 55,6 4 44,6 9 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Após o Paefi receber um caso de Trabalho Infantil, o fluxo seguido pelos CREAS foi 

mencionado por 7 (77,2%) dos respondentes o “Encaminhamento à GERASC, que notifica o 



358 

 

Conselho Tutelar (CT) para aplicação de medida protetiva” e “Acompanhamento familiar 

Sistemático” 7 respondentes (55,6%). 

Tabela 239 - Esse equipamento alimenta o SIGPS? -Belo Horizonte – Gestores dos CREAS – 
2015 

Esse equipamento alimenta o SIGPS? 

Resposta (N) (%) 

Sim 9 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com as respostas dos gestores do Creas entrevistados para o presente 

Diagnóstico, os 9 (100% dos equipamentos CREAS de Belo Horizonte) alimentam o SIGPS. 

 
Tabela 240 - A equipe de abordagem social quanto ao Trabalho Infantil, é composta por 

quantos técnicos? Esse número é suficiente para atender a demanda da regional? Senão, 
Qual a quantidade necessária  -Belo Horizonte – Gestores dos CREAS – 2015 

A equipe de abordagem social quanto ao Trabalho Infantil, é composta por quantos técnicos? 

Equipamento 
Creas 

Numero de 
técnicos 

Esse número é suficiente para 
atender a demanda da regional? 

Qual a quantidade necessária 

Barreiro 3 Sim Não se aplica 

Centro-Sul 14 Não 18 

Leste 5 Sim Não se aplica 

Nordeste 4 Não 6 

Noroeste 6 Sim Não se aplica 

Norte 4 Sim Não se aplica 

Oeste 4 Sim Não se aplica 

Pampulha 3 Não 6 

Venda Nova 3 Não 8 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 
Segundo os dados coletados na pesquisa, na Regional Barreiro 3 (três) eram a 

quantidade de técnicos na equipe de abordagem social, sendo que o respondente afirmou 

ser suficiente este número para exercer o atendimento, e consequentemente suprimir a 



 

 

 

demandada regional. No CREAS Centro Sul a equipe de abordagem social era composta de 

14 (quatorze) técnicos, segundo o respondente esta quantidade é insuficiente e seria 

necessário 18 (dezoito) para que o atendimento seja coerente à demanda. No CREAS Leste a 

equipe de abordagem social era composta de 5 técnicos e segundo o respondente esse 

número era suficiente para atender a demanda da regional. Na unidade Nordeste tal equipe 

era composta de 4 técnicos, quantidade considerada como insuficiente para atender a 

demanda da regional que exigiria pelo menos uma equipe de 6 técnicos. 

Segundo o gestor do CREAS situado na regional Noroeste, a equipe de abordagem 

social composta de 6 técnicos era considerada suficiente para atender a demanda da 

regional; na unidade da regional Norte o respondente considerou também que uma equipe 

de 4 técnicos era suficiente, do mesmo modo o respondente da regional Oeste. No CREAS 

Pampulha cuja equipe de abordagem social era composta de 3 técnicos, o gestor informou 

que o número necessário para atender a demanda da regional exige uma equipe de pelo 

menos 6 técnicos. O CREAS da regional Venda Nova, cuja equipe de abordagem social era 

composta de 3 técnicos, também foi considerada insuficiente; segundo o respondente 

seriam necessários pelo menos 8 técnicos nesta equipe. 

Gráfico 47 - A equipe de abordagem social atua mediante -Belo Horizonte – Gestores dos 
CREAS – 2015 

 
Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 

EDUCCAPPE, 2015. 
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De acordo com os dados coletados na pesquisa, 100,0% das equipes de abordagem 

social atuavam mediante “Denúncia e Busca Ativa”,  88,9% mediante “Encaminhamento da 

rede” e 88,9% mediante “Demanda Espontânea”. 

 

Tabela 241 - Qual período e frequência de atuação da equipe de abordagem social? -Belo 
Horizonte –– Gestores dos CREAS – 2015 

Qual período e frequência de atuação da equipe 
de abordagem social? 

Horário (N) (%) 

Diurno, 
semanal 

2 22,2 

Diurno e 
noturno 
semanal 

7 77,8 

Total 9 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: 
EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo dados coletados na pesquisa em 2 equipamentos CREAS (22,2%), os 

respondentes informaram que o período e frequência de atuação da equipe de abordagem 

social é realizada em horário “Diurno, semanal” e em 7 equipamentos CREAS a atuação da 

equipe de abordagem social é ocorre em horário “Diurno e Noturno Semanal”. 

  



 

 

 

Tabela 242 - Quais as principais fontes de denúncias relativas ao Trabalho Infantil - CREAS de 
Belo Horizonte – 2015 

Quais as principais fontes de denúncias relativas ao Trabalho Infantil - CREAS de Belo Horizonte – 2015 

Categorias de resposta 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Órgãos de defesa/Conselho Tutelar/Ministério 
Público/Vara da Infância e Juventude/Juízado da 

Infância e Juventude 
6 66,7 3 33,3 9 100,0 

Busca Ativa/Equipe de Abordagem Social 5 55,6 4 44,1 9 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com os respondentes, as principais fontes de denúncias relativas ao 

Trabalho Infantil que chegam ao equipamento são 66,7% advindas de “Órgãos de 

defesa/Conselho Tutelar/Ministério Público/Vara da Infância e Juventude/Juizado da 

Infância e Juventude” e 55,6% derivam dos serviços/ações de “Busca Ativa/Equipe de 

Abordagem Social”. 

 
Tabela 243 - Quais são os principais motivos da reincidência do Trabalho Infantil nesse 

equipamento? CREAS de Belo Horizonte – 2015 

Quais são os principais motivos da reincidência do Trabalho Infantil nesse equipamento? 

Categorias de resposta 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Questões Culturais e Econômicas/Socioeconômicas 6 66,7 3 33,3 9 100,0 

Baixa oferta de trabalho protegido 3 33,3 6 66,7 9 100,0 

Evasão Escolar/Baixa Escolaridade/Falta de vagas 
nos vários níveis escolares 

3 33,3 6 66,7 9 100,0 

Fonte: Questionário respondido por gestores dos equipamentos CREAS - Belo Horizonte, 2015. 
Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com os dados coletados em pesquisa, 66,7% dos CREAS identificaram 

dentre os motivos de reincidência do Trabalho Infantil as “Questões culturais e 

Econômicas/Socioeconômicas”, e 33,3% citaram os fatores “Evasão Escolar/Baixa 

Escolaridade/Falta de vagas nos vários níveis escolares”. 
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4.11.5 O Trabalho infantil segundo o Centro de Referência Especializado para População de 

Rua. 

A cidade de Belo Horizonte possui dois Centros de Referência Especializados para 

População de Rua, sendo que um é destinado exclusivamente para o público infantojuvenil,  

o  Centro POP/ Miguilim. Este foi uma iniciativa da PBH,  que desde 1993 instituiu o serviço 

no intuito de oferecer atenção especializada para crianças e adolescentes com trajetória de 

vida nas ruas. O atendimento realizado no Centro POP/Miguilim é exclusivo para crianças e 

adolescentes que estejam desacompanhados dos responsáveis ou familiares.  

De acordo com informações prestadas pelo gestor do equipamento CREAS Pop, que 

está na função há 7 anos, a entrada de um caso de Trabalho Infantil no equipamento se dá 

por “Demanda Espontânea”. Segundo o respondente, CREAS Pop é um serviço especializado 

no atendimento a crianças e adolescentes em trajetória de vida nas ruas, cuja porta de 

entrada é a demanda espontânea ou encaminhamentos estratégicos.  No local, o público é 

acolhido por uma equipe técnica composta por assistente social, psicólogo e educadores 

sociais, onde são proporcionadas atividades lúdicas, bem como acesso à alimentação e 

higiene.  

Segundo o respondente do CREAS Pop, a equipe técnica foi capacitada para 

identificar as seguintes diferentes formas de Trabalho Infantil: Benefício de Terceiros, Tráfico 

de Drogas e Exploração Sexual. O respondente do CREAS Pop informou que existem 

estratégias específicas para identificar o Trabalho Infantil Benefício de Terceiros, Tráfico de 

Drogas e Exploração Sexual, pelo equipamento, que são: “Meios lúdicos, passeios, rodas de 

conversa.” 

De acordo com o respondente, o fluxo seguido após a equipe receber um caso de 

Trabalho Infantil,  é “Fazer acolhida - elaborar relatório- encaminhar para os dois CT’s (onde 

a criança/adolescente exerce a atividade laboral e onde a criança/adolescente  reside)”. 

O gestor informou que o equipamento CREAS Pop alimenta o SIGPS. A equipe é 

composta de dois técnicos (um assistente social e um psicólogo) e dois educadores sociais; 

de acordo com o respondente, esse número é suficiente para atender a demanda. 

Segundo o respondente, o equipamento não tem uma principal fonte de denúncias 

relativas ao Trabalho Infantil. Apesar de sua especificidade, o serviço consegue identificar o 



 

 

 

Trabalho Infantil em seu público através da escuta particularizada, o que coopera para 

realizações de ações no enfrentamento ao fenômeno através de encaminhamentos à rede 

de proteção e defesa de garantias de direito.   

O respondente apresentou alguns possíveis pontos de Trabalho Infantil, possuindo 

um mapeamento baseado em relatos das crianças e dos adolescentes atendidos no 

equipamento, apresentados a seguir: “Olegário Maciel, Savassi, Área Hospitalar, Praça 7,  

Praça da Estação, Praça da Rodoviária e Praça Raul Soares”. 

Diante das informações, a articulação em rede se estabelece e é realizado um 

trabalho de promoção de direitos, tentativa de fortalecimento de vínculos familiares, 

possibilidade de inserção no trabalho protegido e garantia de transferência de renda à 

família através de CadÚnico . 

O gestor do equipamento CREAS Pop cita como ponto positivo nas práticas do 

enfrentamento ao Trabalho Infantil na atualidade a “Articulação em rede”. 

Segundo os dados coletados em pesquisa, as principais dificuldades encontradas no 

enfrentamento ao Trabalho Infantil são: “Encaminhamento para o trabalho protegido, para 

rede socioassistencial (SCFV), garantias de que o adolescente e sua família terão a 

transferência de renda.” 

O coordenador do CREAS Pop fez as seguintes sugestões para a elaboração do Plano 

de Combate ao Trabalho Infantil: “Diagnóstico com recorte para a população (criança e 

adolescente) em trajetória de rua; capacitação continuada para acompanhamento do 

fenômeno Trabalho Infantil (exploração sexual e tráfico)”. 

 

 

 





 

 

 

 

 
 

5. O TRABALHO PROTEGIDO 
 

 

Neste capítulo apresentamos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  (CAGED); ambos compõe a primeira 

parte do capítulo. Em seguida, dados levantados junto às entidades cadastradas no CMDCA e 

que ofereciam aprendizagem profissional a adolescentes.  
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5.1 O Trabalho Infantil segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e segundo  
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  (CAGED) 

 

A RAIS e o CAGED são bancos de dados gerenciados pelo MTE- Ministério do Trabalho 

e Emprego, cujo uso é amplo na elaboração e acampamento de políticas públicas: 

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados: Este cadastro geral serve como 

base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de 

trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações 

governamentais. É utilizado ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os 

dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais: tem por objetivo o suprimento às necessidades 

de controle da atividade trabalhista no País, e ainda, o provimento de dados para a 

elaboração de estatísticas do trabalho e a disponibilização de informações do mercado de 

trabalho às entidades governamentais. 

Estes bancos de dados revelam informações importantes para compreensão do 

fenômeno do Trabalho Infantil e do adolescente trabalhador, já que os dados apresentam 

estratificação por faixa etária. Cabe ressaltar que os dados aqui relatados se referem ao 

mercado de trabalho formal, aquele cujos trabalhadores possuem carteira assinada. A faixa 

de 10 a 14 aqui relatada, também detém carteira assinada/formalidade, seja advinda de 

decisões judiciais de autorização para trabalho, seja de fiscalizações que para efeitos 

previdenciários e rescisórios, efetuam anotação em carteira ou outro tipo análogo como, por 

exemplo, um contrato artístico, publicitário ou desportivo.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 244 - Número de empregos formais por sexo e faixa etária – Belo Horizonte - 2014 

Empregos Formais por sexo e faixa etária 

Faixa etária 
Sexo 

Total 
Masculino Feminino 

De 10 a 14 
anos 

(N) 112 65 177 

(%) 63,3 36,7 100,0 

De 15 a 17 
anos 

(N) 9.211 7.710 16.921 

(%) 54,4 45,6 100,0 

De 18 a 24 
anos 

(N) 96.393 81.075 177.468 

(%) 54,3 45,7 100,0 

De 25 a 29 
anos 

(N) 103.981 86.396 190.377 

(%) 54,6 45,4 100,0 

De 30 a 39 
anos 

(N) 215.118 185.382 400.500 

(%) 53,7 46,3 100,0 

De 40 a 49 
anos 

(N) 158.550 152.089 310.639 

(%) 51,0 49,0 100,0 

De 50 a 64 
anos 

(N) 122.134 120.791 242.925 

(%) 50,3 49,7 100,0 

65 anos ou 
mais 

(N) 10.233 5.443 15.676 

(%) 65,3 34,7 100,0 

Total 
(N) 715.732 638.951 1.354.683 

(%) 52,8 47,2 100,0 

Fonte: MTE – CAGED/RAIS, 2015.  Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

Segundo a tabela acima, em relação ao número de empregos formais por sexo e faixa 

etária, nota-se que o número de empregos formais para crianças de 10 a 14 anos era de 177, 

sendo 112 (63,3%) destinados a crianças do sexo masculino e 65 (36,7%) destinados a 

crianças do sexo feminino. Já para crianças/adolescentes que possuíam de 15 a 17 anos, o 

número era de 16.921, sendo 9.211 (54,4%) destinados ao sexo masculino e 7.710 (45,6%) 

ao sexo feminino. Para adolescentes de 18 a 24  anos o número era 177.468, sendo 96.393 

(54,3%) para o sexo masculino e 81.075 (45,7%) para o sexo feminino. Em relação aos jovens 

de 25 a 29 anos, o número de empregos formais era de 190.377, sendo 103.981 (54,6%) 

destinados ao sexo masculino e 86.396 (45,4%) ao sexo feminino. Já para as pessoas de 30 a 

39 anos, o número era de 400.500, sendo 215.118 (53,7%) destinados ao sexo masculino e 

185.382 (46,3%) ao sexo feminino. Quanto às pessoas de 40 a 49 anos, o número de 
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empregos era de 310.639, sendo 158.550 (51%) destinados ao sexo masculino e 152.089 

(49%) destinados ao sexo feminino. Em relação às pessoas de 50 a 64 anos, o número era de 

242.925, sendo 122.134 (50,3%) destinados ao sexo masculino e 120.791 (49,7%) ao sexo 

feminino. E por fim em relação às pessoas acima de 65 anos, temos que o número era de 

15.676, sendo 10.233 (65,3%) destinados ao sexo masculino e 5.443 (34,7%) ao sexo 

feminino.  

 
Tabela 245 - Variação do emprego formal por faixa etária entre 2013 e 2014 - Belo Horizonte 

- 2015 

Variação do emprego formal por faixa etária 

Faixa etária 
Sexo 

Total 
Masculino Feminino 

De 10 a 14 anos 26 14 40 

De 15 a 17 anos -116 -62 -178 

De 18 a 24 anos -6.090 -8.691 -14.781 

De 25 a 29 anos -3.079 -3.923 -7.002 

De 30 a 39 anos -2.140 -1.936 -4.076 

De 40 a 49 anos -521 -2.668 -3.189 

De 50 a 64 anos 3.542 2.027 5.569 

65 anos ou mais 694 74 768 

Total -7.684 -15.313 -22.997 

Fonte: MTE – CAGED/RAIS, 2015.  Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

A tabela acima demostra a variação do número de vagas ocupadas no ano de 2014 

em relação ao ano de 2013. Números positivos demostram aumento de pessoas 

empregadas na faixa etária correspondente; quando o número é negativo, indica queda de 

pessoas para aquela  faixa etária. 

Assim, é possível observar que na faixa etária de 10 a 14, observamos o aumento da 

ocupação de postos de trabalho, entre os anos de 2013 e 2014, onde 40 vagas a mais 

passaram a ser ocupadas por adolescentes e crianças, um crescimento de 29,19 % do 

trabalho nesta faixa etária, passando a ocupação de 137 infanto trabalhadores em 2013, 

para 177 em 2014.  

 



 

 

 

Tabela 246 - Remuneração média de empregos formais por faixa etária - Belo Horizonte - 31 
de dezembro de 2014 

Remuneração média de empregos formais por faixa etária- 31/12/2014 

Faixa etária 
Sexo 

Total 
Masculino Feminino 

De 10 a 14 anos 376,4 388,81 380,89 

De15 a 17 anos 594,95 568,15 582,74 

De 18 a 2,4 anos 1.376,24 1.188,81 1.290,60 

De 25 a 29 anos 2.304,11 1.907,35 2.123,97 

De 30 a 39 anos 3.173,22 2.563,74 2.891,24 

De 40 a 49 anos 4.247,67 3.034,90 3.651,41 

De 50 a 64 anos 4.723,93 3.538,81 4.130,10 

65 anos ou mais 4.879,95 3.937,56 4.548,93 

Total 3.288,02 2.581,24 2.953,83 

Fonte: MTE - Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda, 2015. Elaboração: EDUCCAPPE, 2015. 

 

De acordo com a tabela acima, em relação à remuneração média de empregos 

formais por faixa etária, nota-se que a remuneração média de crianças de 10 a 14 anos era 

de R$380,89, sendo R$376,40 para crianças do sexo masculino, e R$388,81 do sexo 

feminino. A remuneração média de crianças/adolescentes de 15 a 17 anos era de R$582,74, 

sendo R$594,94 para o sexo masculino e R$568,15 do sexo feminino. A remuneração média 

de adolescentes de 18 a 24 anos era de R$1.290,60, sendo R$1.376,24 para o sexo masculino 

e R$1.188,81 para o sexo feminino. Em relação aos jovens de 25 a 29 anos, a remuneração 

média era de R$2.123,97, sendo R$2.304,11 para o sexo masculino e R$1.907,35 para o sexo 

feminino. Já para as pessoas de 30 a 39 anos, a remuneração média era de R$2.891,24, 

sendo R$3.173,22 para o sexo masculino e R$2.563,74 para o sexo feminino. Quanto às 

pessoas de 40 a 49 anos, a remuneração média era de R$3.651,41, sendo R$4.247,67 para o 

sexo masculino e R$3.034,90 para o sexo feminino. Em relação às pessoas de 50 a 64 anos, a 

remuneração média era de R$4.130,10, sendo R$4.723,93 para o sexo masculino e 

R$3.538,81 para o sexo feminino. E por fim referente às  pessoas acima de 65 anos, temos 
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que a remuneração média era de R$4.548,93, sendo R$3.288,02 para o sexo masculino e 

R$2.581,24 para o sexo feminino. 

É nítido que as faixas etárias juvenis têm as piores rendas médias: 10 a 14 anos de 

R$380,89 e 15 a 17 anos de R$582,74. Estes números são menores que o salário mínimo 

vigente à época e demostram que o mercado utiliza tais adolescentes e crianças nos postos 

de pior remuneração. Para ser ter um comparativo, um ano de trabalho de uma criança de 

10 anos, rende em média, segundo a RAIS, R$ 4570,68. Já o trabalho do jovem de 18 anos, 

rende em um ano R$ 15.487,20, uma diferença de 330 % do valor final. Assim, três meses e 

meio de trabalho de um jovem de 18 anos equivalem a um ano laboral de uma criança. 

Outra constatação é que quanto maior a faixa etária dos trabalhadores que ocupam 

as vagas de emprego, maior a remuneração média, o que torna questionável a precocidade 

do acesso ao mundo do trabalho como elemento de sucesso financeiro e profissional. 

 

 

 

 

  



 

 

 

5.2 O Trabalho Protegido segundo as entidades que oferecem regime de capacitação 
profissional cadastradas no CMDCA 

 

Para o desenvolvimento do presente diagnóstico, buscamos junto ao CMDCA 

(Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) a listagem de entidades cadastradas no 

referido conselho, que ofereciam a adolescentes e jovens o encaminhamento ao Trabalho 

Protegido. Ao todo haviam 16 entidades cadastradas com registro atualizado no CMDCA, 

segundo a listagem dos programas atualizados no CMDCA nos enviada por este conselho no 

dia 24/06/2015. 

Durante os meses de novembro e dezembro de 2015, estabelecemos contato com 

tais entidades, solicitando informações para o diagnóstico a partir de um questionário a ser 

respondido on-line. Das 16 selecionadas, apenas 10 responderam o questionário (disponível 

no apêndice 5), como apresentamos a seguir: 

Quadro 2 - Entidades de Aprendizagem Profissional Cadastradas e com Programas 
Atualizados no CMDCA – Belo Horizonte - 2015 

Nome da entidade 
Respondeu ao questionário 

Sim Não 

Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de Minas Gerais X  

Fundação CDL-BH para o Desenvolvimento Social da Criança X  

ESPRO - Associação de Ensino Social Profissionalizante X  

Rede Cidadã X  

Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento X  

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência X  

Instituto de Oportunidade Social  X 

CIEE - Centro de Integração Empresa Escola (SP) X  

CIEE - Centro de Integração Empresa Escola (MG) X  

Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte X  

Obras Educativas Jardim Felicidade  X 

Lar Fabiano de Cristo - Casa de Almiro  X 

Centro de Educação Para o Trabalho Virgílio Resi X  

Centro Salesiano do Menor  X 

SENAT- Serviço Nacional de Aprendizagem  X 

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência (Oeste)  X 

Fonte: Lista de entidades cadastradas no CMDCA que oferecem o Trabalho Protegido – Belo Horizonte,       
junho de 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 
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O quadro abaixo mostra o cargo ou a função exercida pelos respondentes. 

Quadro 3 - Em relação ao cargo/função exercidos (as) pelos respondentes 

Nome da Entidade Cargo/Função 

Centro de Integração Empresa-Escola (MG) 
Auxiliar de 

Processador/Assistente Social 

ESPRO – Associação de Ensino Social 
Profissionalizante 

Assistente Social 

Cruz Vermelha Brasileira – Filial Minas 
Gerais 

Assistente Social 

Fundação CDL Pró Criança Supervisora de RH 

Rede Cidadã Analista de Projetos 

Instituto Brasileiro Pró Educação Trabalho 
e Desenvolvimento 

Supervisor Municipal 

Centro de Educação para o Trabalho 
Virgílio Resi 

Gerente Educacional 

CIEE – Centro de Integração Empresa-
Escola (SP) 

Supervisora do Programa 
Aprendiz 

Associação São Vicente de Paulo de Belo 
Horizonte 

Diretora Presidente 

Associação de Resgate da Dignidade 
Humana Providência 

Coordenadora 

Fonte: Questionário respondido pelas entidades cadastradas no CMDCA com programas referentes ao Trabalho 
Infantil – Belo Horizonte, 04 de junho de 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

A tabela abaixo traz o número de adolescentes inseridos no Trabalho Protegido e o 

número de vagas ofertadas por meio das instituições acima, ambos no ano de 2014. Vale 

ressaltar que a informação relativa ao sexo dos jovens e adolescentes não foi preenchida 

pela maioria das entidades respondentes. 

 

  



 

 

 

Tabela 247 - Número de adolescentes inseridos no Trabalho Protegido e número de vagas 
ofertadas em 2014 por meio das instituições respondentes – Belo Horizonte - 2015 

Nome da Entidade 
Adolescentes inseridos em 2014 

Vagas ofertadas em 
2014 

(N) (%) (N) (%) 

Centro de Integração 
Empresa-Escola (MG) 

4.089 45,2 4.510 51,7 

ESPRO – Associação de 
Ensino Social 

Profissionalizante 
1.095 12,1 1.250 14,3 

Cruz Vermelha Brasileira – 
Filial Minas Gerais 

907 10 366 4,2 

Fundação CDL Pró Criança 844 9,3 844 9,7 

Rede Cidadã 635 7 500 5,7 

Instituto Brasileiro Pró 
Educação, Trabalho e 

Desenvolvimento 
617 6,8 400 4,6 

Centro de Educação para o 
Trabalho Virgílio Resi 

568 6,3 600 6,9 

CIEE – Centro de Integração 
Empresa-Escola (SP) 

216 2,4 216 2,5 

Associação São Vicente de 
Paulo de Belo Horizonte 

77 0,9 37 0,4 

Associação de Resgate da 
Dignidade Humana 

Providência 

Não 
informado 

Não informado 
Não 

informado 
Não 

informado 

Total 9.048 100 8.723 100 

Fonte: Questionário respondido pelas entidades cadastradas no CMDCA com programas referentes ao Trabalho 
Infantil – Belo Horizonte, 04 de junho de 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

Em 2014, como podemos observar, o total de adolescentes/jovens inseridos no 

Trabalho Protegido foi de 9.048, enquanto que o total de vagas ofertadas foi de 8.723. 

Dentre o total de 10 entidades respondentes, 07 delas inseriram mais de 500 

jovens/adolescentes no trabalho protegido em 2014. 
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Tabela 248 - Número de adolescentes inseridos em 2015 e a previsão da oferta de vagas 
para 2016 

Nome da Entidade 

Número de Adolescentes 
inseridos em 2015 

Previsão de oferta de vagas 
para 2016 

(N) (%) (N) (%) 

Centro de Integração 
Empresa-Escola (MG) 

6.935 60,6 
Não 

informado 
Não 

informado 

ESPRO – Associação de 
Ensino Social 

Profissionalizante 
1.261 11 1.200 24,2 

Fundação CDL Pró 
Criança 

1.091 9,5 1.200 24,2 

CIEE – Centro de 
Integração Empresa-

Escola (SP) 
510 4,5 500 10,1 

Instituto Brasileiro Pró 
Educação, Trabalho e 

Desenvolvimento 
460 4 500 10,1 

Cruz Vermelha Brasileira 
– Filial Minas Gerais 

452 3,9 302 6,1 

Centro de Educação para 
o Trabalho Virgílio Resi 

374 3,3 600 12,1 

Rede Cidadã 290 2,5 620 12,5 

Associação São Vicente 
de Paulo de Belo 

Horizonte 
77 0,7 40 0,8 

Associação de Resgate da 
Dignidade Humana 

Providência 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Não 
informado 

Total 11.450 100,0 4.962 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelas entidades cadastradas no CMDCA com programas referentes ao Trabalho 
Infantil – Belo Horizonte, 04 de junho de 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

Podemos observar que o número de adolescentes inseridos no trabalho em 2015 

(11.450) foi maior que o observado em 2014 (9.048). Quanto à previsão de vagas para 2016, 

embora algumas entidades não tenham respondido, é possível notar uma tendência de 

manutenção do número de vagas ofertadas quando comparamos as vagas ofertadas em 

2014 com as previstas para 2016. Ressalta-se que a entidade Unidade São José, embora 

esteja cadastrada no CMDCA, respondeu a todas as questões com a resposta “os 

colaboradores são maiores de 18 anos”. Pela ausência de maiores esclarecimentos a 

respeito do sentido da resposta, optamos em representá-la nas tabelas por meio da 

categoria “não informado”. 



 

 

 

As tabelas seguintes que tratam dos temas “condicionantes necessárias para inserção 

e permanência do jovem/adolescente no Trabalho Protegido; motivos mais frequentes que 

levam os adolescentes/jovens a serem desligados do Trabalho Protegido; maiores 

dificuldades das entidades em relação à integração do adolescente ao Trabalho Protegido; 

pontos positivos nas práticas do enfrentamento ao Trabalho Infantil na atualidade;  

principais dificuldades encontradas no enfrentamento ao Trabalho Infantil  e sugestões para 

a elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil”,  foram elaboradas 

a partir de perguntas abertas, por meio da construção de categorias a partir da análise de 

conteúdo das respostas concedidas, de modo a sintetizar os resultados a partir da seleção 

dos termos/palavras e ideias chave mais recorrentes  nas respostas.  

 

Tabela 249 - Condicionantes necessárias para inserção e permanência do jovem/adolescente 
no trabalho protegido 

Em relação às condicionantes necessárias para inserção e permanência do adolescente no 
trabalho protegido ofertado pelas entidades respondentes – Belo Horizonte - 2015 

Condicionantes 

Sim Não informado Total 

(N) (%) (N) (%) (N) (%) 

Matrícula e frequência escolar 8 80,0 2 20,0 10 100,0 

Faixa de idade do jovem/adolescente 5 50,0 16 50,0 10 100,0 

Renda per capta familiar /vulnerabilidade 
social 

5 50,0 23 50,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelas entidades cadastradas no CMDCA com programas referentes ao Trabalho 
Infantil – Belo Horizonte, 04 de junho de 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

Em relação às condicionantes necessárias para a inserção e a permanência do 

jovem/adolescente no trabalho protegido, nota-se que as principais condições necessárias 

eram: “Matrícula e frequência escolar” (80%), “Faixa de idade do jovem/adolescente” (50%) 

e  “Renda per capta/vulnerabilidade social” (50%). 
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Tabela 250 - Motivos mais frequentes que levam os adolescentes/jovens a serem desligados 
do trabalho protegido ofertado pelas entidades – Belo Horizonte – 2015 

Em relação aos motivos mais frequentes que levam os adolescentes a serem desligados do 
trabalho protegido ofertado por esta entidade – Belo Horizonte - 2015 

Motivos 

Sim Não informado Total 

N % N % N % 

Evasão, abandono ou conclusão escolar 5 50,0 5 50,0 10 100,0 

Desempenho insuficiente /perfil 
inadequado/inadaptação ao trabalho 

4 40,0 6 60,0 10 100,0 

Término de contrato de trabalho/conclusão da 
aprendizagem 

3 30,0 7 70,0 10 100,0 

Motivos pessoais, particulares próprios do aprendiz 2 20,0 8 80,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelas entidades cadastradas no CMDCA com programas referentes ao Trabalho 
Infantil – Belo Horizonte, 04 de junho de 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

Segundo as entidades respondentes, em relação aos motivos mais frequentes que 

levam os jovens/adolescentes a serem desligados do trabalho protegido, nota-se que os 

principais motivos foram: “Evasão, abandono ou conclusão escolar” (50%), “Desempenho 

insuficien/perfil inadequado/inadaptação ao trabalho” (40%), “Término de contrato de 

trabalho” (30%) e “Motivos pessoais/particulares do próprio aprendiz” (20%); este último 

refere-se a motivos externos ao âmbito da aprendizagem em si mesma. Diz respeito a 

questões da vida do jovem/adolescente. 

 

Tabela 251 - Quais são as maiores dificuldades das entidades em relação à integração do 
adolescente ao trabalho protegido? – Belo Horizonte - 2015 

Em relação às maiores dificuldades encontradas pelas entidades na integração do adolescente 

Dificuldades 

Sim 
Não 

informado 
Total 

N % N % N % 

Falta de interesse e compromisso dos jovens/adolescentes 6 60,0 4 40,0 10 100,0 

Falta de interesse das empresas 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

Baixo número de vagas ofertadas 2 20,0 2 20,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelas entidades cadastradas no CMDCA com programas referentes ao Trabalho 

Infantil – Belo Horizonte, 04 de junho de 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

Em relação às maiores dificuldades encontradas em relação à integração do 

jovem/adolescente ao trabalho protegido, nota-se que as principais foram a falta de 



 

 

 

interesse e compromisso do jovem (60%). Em seguida, a falta de interesse por parte das 

empresas (30%) e por último, o baixo número de vagas ofertadas (20%). 

 
Tabela 252 - Quais são os pontos positivos nas práticas do enfrentamento ao Trabalho 

Infantil na atualidade? – Belo Horizonte - 2015 

Em relação aos pontos positivos nas práticas do enfrentamento ao Trabalho Infantil na atualidade 

Pontos positivos 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Formação/capacitação dos jovens e adolescentes 8 80,0 2 20,0 10 100,0 

Maior conscientização em relação ao Trabalho 
Infantil/garantia de direitos 

5 50,0 5 50,0 10 100,0 

Aumento da renda familiar/Melhora da qualidade 
de vida 

4 40,0 6 60,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelas entidades cadastradas no CMDCA com programas referentes ao Trabalho 
Infantil – Belo Horizonte, 04 de junho de 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

De acordo com a tabela acima, observa-se que os principais pontos positivos nas 

práticas do enfrentamento ao TI foram: a formação e a capacitação dos 

jovens/adolescentes, salientada por 08 das entidades respondentes (80%), a maior 

conscientização em relação ao Trabalho Infantil, o que traz uma garantia dos direitos, 

salientada por 05 entidades (50%) e o aumento da renda familiar, gerando uma melhora na 

qualidade de vida dos jovens/adolescentes, evidenciado por 04 entidades (40%). 

 

Tabela 253 - Quais as principais dificuldades encontradas no enfrentamento ao Trabalho 
Infantil? – Belo Horizonte - 2015 

Em relação às principais dificuldades encontradas no enfrentamento ao Trabalho Infantil 

Dificuldades 
Sim Não Total 

N % N % N % 

Falta de denúncias e fiscalização em relação ao 
Trabalho Infantil 

7 70,0 3 30,0 10 100,0 

Falta de articulação entre o mercado de trabalho e a 
escola/faltam oportunidades de trabalho protegido 

7 70,0 3 30,0 10 100,0 

Falta de conscientização social/vulnerabilidade 
familiar 

4 40,0 6 60,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelas entidades cadastradas no CMDCA com programas referentes ao Trabalho 
Infantil – Belo Horizonte, 04 de junho de 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 
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Em relação às principais dificuldades encontradas no enfrentamento ao Trabalho 

Infantil, observa-se que a “falta de denúncias e fiscalização em relação ao Trabalho Infantil” 

representou 70% das respostas. Do mesmo modo, a categoria “falta de articulação entre o 

mercado de trabalho e a escola/faltam oportunidades de trabalho protegido” com 70%. Por 

fim,  a “falta de conscientização social/vulnerabilidade familiar”, com 40%. 

  



 

 

 

 
Tabela 254 - Sugestões para a elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho 

Infantil – Belo Horizonte - 2015 

Sugestões para a elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil 

Sugestões 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Criação de Campanhas / Projetos / Oficinas 8 80,0 2 20,0 10 100,0 

Ampliação da fiscalização em relação ao Trabalho 

Infantil 
4 40,0 6 60,0 10 100,0 

Fonte: Questionário respondido pelas entidades cadastradas no CMDCA com programas referentes ao Trabalho 
Infantil – Belo Horizonte, 04 de junho de 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

Segundo a tabela, as principais sugestões para a elaboração do Plano Municipal de 

Enfrentamento ao Trabalho Infantil foram a “Criação de Campanhas / Projetos / Oficinas”, 

representando 80% e a “Ampliação da fiscalização em relação ao Trabalho Infantil”, com 

40%. 

 
 





 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. O TRABALHO INFANTIL NAS 
RUAS DE BELO HORIZONTE, 
SEGUNDO PESQUISA DE CAMPO 
REALIZADA EM NOVEMBRO DE 
2015. 
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A pesquisa de campo teve o objetivo de contribuir para o conhecimento da realidade 

das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil nas ruas da cidade e também 

nos ambientes de comércio, dada a tênue linha divisória que os separam. Foi investigado o 

comércio tanto formal quanto informal, como no caso de bancas de camelô e de verduras, e 

várias outras situações. Buscamos ainda situações de Trabalho Infantil como tráfico de 

drogas e exploração sexual, mas devido às óbvias dificuldades, tivemos a sorte de registrar 

uma situação de possível tráfico de drogas. 

Assim, através da observação direta, buscamos identificar nas situações de Trabalho 

Infantil as características das circunstâncias e das crianças e adolescentes envolvidos, os 

tipos de trabalhos e os locais de ocorrência. Os pontos escolhidos para observação 

resultaram de informações colhidas em entrevistas realizadas nos equipamentos CRAS e 

CREAS, nos Conselhos Tutelares das nove regionais de Belo Horizonte e no relatório que nos 

foi fornecido pelo Núcleo de Gestão do PETI.  

Este levantamento apurou 45 locais em que o Trabalho Infantil foi identificado, 

embora muitos desses “locais” fizessem apenas referências a bairros, o que dificultou um 

pouco mais a nossa observação.  Vejamos o quadro abaixo: 

 
Quadro 4 - Locais em que o Trabalho Infantil foi identificado, segundo a Regional 
Administrativa - Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte - 2015 

Regional 
Administrativa  

Locais em que o Trabalho Infantil foi identificado 

Pampulha 

a) Av. Cristiano Machado c/ Sebastião de Brito – sinal de trânsito. 
b) Dandara ocupação 
c) Vila Rosa 
d) Paquetá 

Norte 
a) Pç do Trabalhador 
b) Av. Waldomiro Lobo, próximo à Estação São Gabriel 
c) Aarão Reis 

Oeste 

a) R. Carlos Schetino 491 
b) R.Nuno Marques 35 
c) R. José de Alencar 452 
d) R. Capim Branco 163 
e) Av. Mário Wernek c/R. Bartira Mourão 
f) Detran Raja 
g) Ursula Paulino 

Nordeste 
a) Bairro Nazaré 
b) R. Rouxinol 
c) R. Lajedo São Gabriel 

Noroeste 

a) Av. Del Rei 
b) R. Catité 
c) Av. Abílio Machado 
d) Bairro Glória 

Centro Sul a) Rodoviária 



 

 

 

b) Parque Municipal 
c) Feira Av. Afonso Pena 
d) Pç Savassi 
e) Lanchonete San´s Burguer – Gutierres 
f) R. Goiás, em frente à loja de brinquedos, próximo ao Tribunal de 

Justiça 
g) Av. Paraná c/ Carijós 
h) R. Guajajaras, próximo ao número 11 
i) R. Antônio de Albuquerque 448 
j) R. Caraça, EPA Plus 
k) Av. Nossa Senhora do Carmo c/ Contorno 

Leste 

a) Av. Silviano Brandão c/ Andradas 
b) URPV Andradas em frente ao número 4.000 
c) R. Leopoldo Gomes 1260 
d) R. Tebas (feira) 
e) R. São Vicente 375 
f) R. Teodoro Bonfim 
g) Av. Mem de Sá c/ Niquelina, Sup. BH (Sábados) 

Venda Nova 
a) Av. Padre Pedro Pinto 6340 
b) Av. Vilarinho 
c) Av. Baleartes 

Barreiro 
a) Pç da FEBEM 
b) Av. Ursula Paulino, em frente ao Ponto Frio 
c) Padaria Pão Brasil, Lindeia 

Fonte: Pesquisa de Campo, Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 2015.  Elaboração: EDUCCAPPE 

 

A equipe de campo contou com 11 pesquisadores, divididos em duas equipes que 

durante o período consecutivo de 15/11/2015 a 21/11/2015, em turnos diurnos e noturnos, 

percorreram os locais indicados acima. Em muitos desses locais, embora nossa equipe tenha 

visitado mais de uma vez, não coincidiu com a presença de trabalho infantil, o que nos levou 

a montar estratégias de busca na região. Adotamos como estratégia a visita a centros 

comerciais e vias principais (avenidas e ruas principais que concentram na cidade os espaços 

de maior circulação de pessoas e mercadorias). 

Cada equipe foi composta da seguinte forma: um observador externo que assumiu 

também a função de relator, um fotógrafo, um casal de artistas, que denominamos 

“pesquisatores” e um com a função de sondagem ou busca ativa. As duas equipes foram 

treinadas e orientadas por um coordenador de campo. 

Os “pesquisatores” foram escolhidos por serem experientes profissionais em arte e 

intervenção em vias públicas. A eles foi confiada a aproximação com os adolescentes  e a 

captação de informações com os mesmos. Decidimos por essa forma de abordagem por nos 

parecer a menos invasiva. Os artistas, fantasiados dos palhaços Girassol e Catavento, em 

referência aos símbolos do enfrentamento ao Trabalho Infantil e à exploração Sexual, 



384 

 

aproximavam-se com mais facilidade dos trabalhadores infantojuvenis, criando uma situação 

favorável a um breve diálogo e a elaboração da fotografia da cena.  

Uma das constatações deste diagnóstico é a de que o Trabalho Infantil é 

subnotificado e que, embora tal atividade seja distribuída por toda a cidade e realizada às 

claras, o fenômeno é invisível. As pessoas deparam com ele nas ruas o tempo todo, o veem 

mas não o enxergam, dado o fato cultural do aceite implícito do Trabalho Infantil. Assim, os 

“pesquisatores” e o fotógrafo montaram estratégias para que fossem produzidas fotos onde 

os palhaços aparecessem ou apontando para a situação, ou com a feição de reprovação à 

mesma. 

As equipes foram orientadas a registrar os seguintes itens: 

a) Localização; 

b) Horário; 

c) Tipo de trabalho; 

d) Sexo; 

e) Idade real ou aproximada; 

f) Raça/cor; 

g) Quantidade de crianças e adolescentes envolvidos; 

h) Se havia ou não a presença de adultos . 

Os dados foram registrados em fotografias com as faces dos envolvidos devidamente 

embaçadas para evitar a exposição ilegal de indivíduos, uma vez que o interesse é a situação 

em si;  foram feitos relatos etnográficos. Iniciada a pesquisa em campo, montamos uma rede 

de  comunicação por meio de whatsApp para nos mantermos informados sobre o trabalho. 

Realizamos três reuniões com toda a equipe durante a semana de observação, para efeito 

de controle sobre a quantidade e a qualidade do trabalho.   

As fotos, informações e relatos construídos foram submetidos à análise, no caso das 

fotos, para escolha das melhores imagens e retificação das narrativas. Os pontos onde 

efetivamente encontramos e registramos o Trabalho Infantil durante a pesquisa estão 

indicados no quadro abaixo: 

 
 



 

 

 

Quadro 5 - Locais em que o Trabalho Infantil foi efetivamente identificado, segundo a 
Regional Administrativa - Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte - 
2015 

Regionais Pontos 

Pampulha 

a) Av. Antônio Carlos 
b) Parque Guanabara 
c) Trincheira Antônio Carlos 
d) Av. Abraão Caram 
e) Av. Cristiano Machado 

Norte 

a) Floramar 
b) Aarão Reis 
c) Av. Waldomiro Lobo 
d) Pç do Trabalhador 

Oeste 

a) Av. Mário Werneck 
b) Betânia 
c) Salgado Filho 
d) Nova Cintra 
e) Cabana 
f) Av. Ursula Paulino 

Nordeste 

a) São Gabriel 
b) Nazaré 
c) R. Lajeado 
d) R. Rouxinol 

Noroeste 

a) Estação Metrô Gameleira 
b) Igreja D. Bosco 
c) Pç São vicente 
d) Glória  
e) R. Padre Eustáquio 
f) Feira Coberta 
g) Centro Cultural do Padre Eustáquio 

 

Centro Sul 

a) Feira Hippie 
b) Pç Sete 
c) Pç da Estação 
d) Av. Brasil 
e) R. Curitiba 
f) Shoping  Xavante 

Leste 

a) Apoio Mineiro Av. Andradas 
b) Av. Brasil 
c) Av. Contagem Sta Inês 
d) Pç. Floriano Peixoto 
e) Silviano Brandão 
f) Sup. Mercado BH Av. Mém de Sá 
g) Sup. Mercado Guarani Av. Mém de Sá 

Venda Nova 

a) Av. Padre Pedro Pinto 
b) Av. Vilarinho 
c) R. Luis Furtado Filho 
d) R. Antônio Rochio 

Barreiro 

a) Pç da Febem 
b) Bairro Flávio Marques Lisboa 
c) Av. Sinfrônio Brochado 
d) Via Shoping 
e) Centro Comercial do Barreiro 

Fonte: Pesquisa de Campo, Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 
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A Tabela abaixo informa a quantidade de casos registrados durante a pesquisa por 

regional administrativa: 

 
Tabela 255 - Regional Administrativa e  Casos de Trabalho Infantil – Pesquisa de Campo 

Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte - 2015 

Regional Administrativa 
Casos de Trabalho Infantil Identificados na pesquisa de campo 

(N) (%) 

Barreiro 4 5,6 

Centro Sul 28 39,4 

Leste 8 11,3 

Nordeste 3 4,2 

Noroeste 5 7,0 

Norte 4 5,6 

Oeste 7 9,9 

Pampulha 8 11,3 

Venda Nova 4 5,6 

Total 71 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

A tabela a seguir mostra a quantidade de crianças/adolescentes submetidos ao 

Trabalho Infantil em relação ao número de casos encontrados:  

 
Tabela 256 - Quantidade de crianças/adolescentes submetidos ao Trabalho Infantil e total de 

crianças/adolescentes identificadas por caso registrado - Pesquisa de Campo Trabalho 
Infantil nas Ruas - Belo Horizonte - 2015 

Quantidade de crianças/adolescentes por casos de Trabalho 
Infantil 

Total de crianças/adolescentes em situação 
de Trabalho Infantil 

Crianças/adolescentes (N) Casos (N) (N) (%) 

1 criança/adolescente 59 59 67,0 

2 crianças/adolescentes 8 16 18,2 

3 crianças/adolescentes 3 9 10,2 

4 crianças/adolescentes 1 4 4,5 

Total 71 88 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 



 

 

 

De acordo com a tabela acima, observamos que 67,0% dos casos de Trabalho Infantil 

envolviam “1 criança/adolescente”; 18,2% (8 casos) “2 crianças/adolescentes”;  10,2% (3 

casos) envolviam uma quantidade de 3 crianças/adolescentes; em único caso identificamos 

uma quantidade de 4 crianças/adolescentes submetidos ao Trabalho Infantil no município de 

Belo Horizonte. 

 
Tabela 257 - Casos de Trabalho Infantil registrados segundo o turno do trabalho diurno ou 

noturno*-  Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte - 2015 

Turno do Trabalho 
Casos de Trabalho Infantil nas Ruas 

(N) (%) 

Diurno 56 78,9 

Noturno 15 21,1 

Total 71 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 2015. Notas: A categoria noturno compreende os casos de Trabalho 
Infantil registrados de 18:00h até 00:00h.  Elaboração: EDUCCAPPE 

 

De acordo com a tabela acima, podemos notar que, embora haja predominância de 

casos de Trabalho Infantil nas ruas durante o dia (78,9%), o percentual de casos de 

crianças/adolescentes submetidos ao Trabalho Infantil em horário noturno representou 

quase ¼ do total de casos identificados. 

A seguir apresentamos informações sobre o perfil das crianças/adolescentes 

submetidos ao Trabalho Infantil. 

Tabela 258 - Sexo das crianças/adolescentes submetidos ao Trabalho Infantil - Pesquisa de 
Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte - 2015 

Sexo das crianças/adolescentes submetidos ao 
Trabalho Infantil 

Sexo (N) (%) 

Masculino 75 85,2 

Feminino 13 14,8 

Total 88 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 
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Em relação ao sexo das crianças/adolescentes, 75 (85,2%) eram do sexo masculino e 

13 (14,8%) do sexo feminino. A Tabela acima mostra a predominância de 

crianças/adolescentes do sexo masculino identificadas nas situações de Trabalho Infantil. Na 

tabela abaixo, observa-se que 71,6% eram de cor preta/parda e 28,4% branca. 

 
Tabela 259 - Cor/Raça das crianças/adolescentes submetidos ao Trabalho Infantil – Pesquisa 

de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte - 2015 

Cor/raça das crianças/adolescentes submetidos ao 
Trabalho Infantil 

Cor-raça (N) (%) 

Preto 31 35,2 

Pardo 32 36,4 

Branco 25 28,4 

Total 88 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

Quanto à faixa de idade estimada das crianças/adolescentes submetidos ao Trabalho 

Infantil, levantados na pesquisa de campo, 74 (84,1%) tinham idade menor que 15 anos e 14 

(15,9%), com idade maior que 15 anos (tabela abaixo). 

 
Tabela 260 - Faixa de idade constatada das crianças/adolescentes submetidos ao Trabalho 

Infantil - Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte - 2015 

Se as crianças/adolescentes submetidos ao Trabalho Infantil 
tinham idade maior ou menor que 15 anos 

Faixa de idade (N) (%) 

Menor que 15 anos 74 84,1 

Maior que 15 anos 14 15,9 

Total 88 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Abaixo apresentamos os tipos de Trabalho Infantil registrados: 

 
Tabela 261 - Quantidade de crianças/adolescentes submetidos ao Trabalho Infantil segundo 
o tipo de ocupação exercida - Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte 

- 2015 

Crianças/adolescentes em situação de Trabalho Infantil 

Situação Trabalho (N) (%) 

Banca/Camelô 23 26,1 

Loja/estabelecimento comercial 17 19,3 

Pedinte 13 14,8 

Flanelinha 8 9,1 

Carregador 6 6,8 

Ambulante 5 5,7 

Malabares 3 3,4 

Sanduíche 3 3,4 

Tráfico de drogas 3 3,4 

Auxiliar/Oficina mecânica 2 2,3 

Panfletagem 1 1,1 

Faxina 1 1,1 

Servente de Pedreiro 1 1,1 

Empacotador 1 1,1 

Lava a jato 1 1,1 

Total 88 100,0 
Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

A Tabela acima apresenta a quantidade de crianças/adolescentes submetidos ao 

Trabalho Infantil segundo o tipo de ocupação exercida. As ocupações exercidas em 

“Banca/Camelô”, 23 (26,1%), “Loja/estabelecimento comercial”, 17 (19,3%), “Pedinte”, 13 

(14,8%), “Flanelinha”,  8 (9,1%), “Carregador”, 6 (6,8%) e “Ambulante”, 5 (5,7%), foram as 

mais expressivas na pesquisa de campo. Tais informações podem ser vistas também por 

meio do gráfico seguinte, a partir dos percentuais da quantidade de crianças/adolescentes 

submetidos ao Trabalho Infantil segundo o tipo de ocupação exercida. 
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Dentre os “ambulantes” que vendiam água nos sinais, encontramos uma situação na 

região da Pampulha na qual o Trabalho Infantil exercido possuía caráter de Trabalho Infantil 

Religioso. 

O gráfico abaixo ilustra a tabela 261: 

Gráfico 48 - Percentual de crianças/adolescentes submetidos ao Trabalho Infantil segundo o 
tipo de ocupação exercida - Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 

2015 

Fonte: 
Pesquisa de Campo Trabalho Infantil nas Ruas - Belo Horizonte, 2015. Elaboração: EDUCCAPPE 

 

6.1 Relatos das Situações de Trabalho Infantil por Regional Administrativa: 

 

Compilamos abaixo as partes essenciais dos relatos produzidos por nossas equipes de 

pesquisadores, afim de evitarmos relatos extensos e cansativos. Além das situações abaixo 

descritas, foram produzidas 120 fotos que elucidam ainda mais a situação do Trabalho 

Infantil nas ruas de Belo Horizonte. 
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6.1.1 Regional Leste 

 

A equipe chegou ao Apoio Mineiro na certeza de encontrar muitas crianças 

trabalhando, já que o lugar é conhecido por essa prática. Mas, nesse dia havia apenas um 

jovem com idade aproximada de 14 anos que trabalhava como flanelinha e carregador para 

os clientes do supermercado. Conversamos com o adolescente e fizemos os registros. 

Afirmou que morava no Bairro Taquaril e trabalha desde pequeno para ajudar sua mãe com 

as despesas da casa, se orgulhando desse feito. Segundo ele, tem quatro irmãos menores e 

sua mãe é faxineira diarista. 

Na avenida Silviano Brandão e suas imediações percebemos uma criança (menino) 

que parecia trabalhar como flanelinha. Ele, quando notou a presença do fotógrafo, ficou 

arredio, abaixou o boné cobrindo o rosto e tentou impedir nossa aproximação. As fotos 

demonstram bem essa situação; na maioria delas ele está de costas e de cabeça baixa. 

Avistamos uma criança na porta de uma loja de roupas masculinas. Imediatamente 

entramos e começamos a interagir com a mesma. Logo em seguida chega o pai do menino e 

dono da loja que o incentivava a nos atender. Perguntávamos quanto custavam as peças. 

Algumas a criança respondia, outras ela perguntava ao pai que, ao invés de nos atender, 

falava com o filho: “Vai filho, vende aí, você sabe o preço de tudo, ué!”. Saímos sem comprar 

nada, indignados com o pai que incentivava a criança e com a dúvida: será que o pai sempre 

deixa a criança ali na loja sozinha? 

Na Avenida Brasil, em frente ao Restaurante All Capone, nos deparamos com uma 

família que parecia estar em situação de rua. Eram o pai, mãe e quatro crianças com idade 

aproximada de 8, 6, 4 e uma ainda era de colo; nós os abordamos quando estavam a pedir 

trocados para os clientes do restaurante. As crianças ficaram encantadas com os 

personagens Catavento e Girassol. Brincamos e interagimos bastante. Portanto, 

conseguimos ótimos registros da situação de trabalho infantil. Disseram que moram no 

Aglomerado da Serra e que não sabiam a que horas iriam para casa. Os pais incentivavam as 

crianças a pedir e não se importaram com a presença dos personagens e do fotógrafo. 

Na Av. Mem de Sá registramos uma criança do sexo masculino, de aproximadamente 

9 anos, que carregava sacolas e carrinho de compras para os clientes do supermercado. No 

primeiro momento não conseguimos registrar em fotos o trabalho dele, mas havia ficado 
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claro o que ele fazia ali parado. Durante a intervenção, perguntamos porque ficava ali. Ele 

respondeu que estava tentando arranjar um dinheiro para ajudar a sua mãe e comprar um 

lanche. Decidimos andar um pouco e quando voltamos ao local, o encontramos carregando 

um carrinho que acabara de descarregar em um carro. Assim, conseguimos o registro com a 

criança em atividade.  

Também na Av. Mém de Sá, próximo à Euclásio, em frente ao  Supermercado 

Guarani, encontramos na porta uma criança (menino) de aproximadamente 13 anos sentada 

no chão, muletas do lado e um pé enfaixado. Ele estava pedindo dinheiro para os clientes do 

estabelecimento. Ao ser perguntado sobre porque estava ali a pedir, ele disse que estava 

ferido e que se não arranjasse dinheiro não comeria, porque não havia nenhum alimento em 

sua casa e que sua mãe estava “sumida” a quase uma semana. Afirmou que é comum isso 

acontecer. Indagamos sobre o motivo do pé enfaixado, ele alegou ter tomado um tiro. Não 

tivemos como confirmar esse fato.  

Na Praça Floriano Peixoto, flagramos um jovem que aparentava ter entre 14 e 16 

anos, que acabara de atravessar a rua em frente ao Batalhão da PM e aparentava trabalhar 

como flanelinha ali na praça. Em suas mãos havia uma flanela que enxugava o suor enquanto 

conversava conosco. Assim que notou a presença do fotógrafo, correu para outra parte da 

praça, deixando claro que não permitiria ser fotografado. 

Do outro lado da praça, num passeio mal iluminado, mas próximo de um fino 

restaurante e de uma casa de shows, encontramos três crianças sentadas, com idade 

aproximadas de 12, 8 e 4 anos. Elas dividiam um pacote de “chips”. Próximo não havia 

nenhum adulto que pudesse se responsabilizar por elas, sendo possível notar que estavam 

ali para pedir dinheiro aos clientes que chegavam ou saíam do restaurante e da casa de 

shows. Durante a abordagem se recusaram a responder nossas perguntas, aparentando 

estar muito desconfiadas da nossa aproximação. Disseram apenas que a mãe estava 

próxima, mas não conseguimos avistá-la. 

Na Av. Contagem no Bairro Santa Inês, encontramos um menino de 

aproximadamente 12 anos que, juntamente com sua mãe, vendia doces  palha italiana nos 

bares da grande avenida. Cada um, com sua cesta de doces, oferecia-os aos clientes dos 

bares. Quando fizemos perguntas a ele, apenas disse que estava com a sua mãe. Esta disse 

que faz os doces e que o filho ajuda a fazer e a vender, mostrando-se orgulhosa pelo feito. 

 



 

 

 

6.1.2 Região Noroeste 

 

A equipe se encontrou na estação de metrô Gameleira, e, já no ponto de encontro, 

avistou uma criança de aproximadamente 11 anos vendendo diversas coisas em uma 

pequena banca improvisada em cima da passarela da estação. Entre as mercadorias que a 

criança vendia haviam cigarros, isqueiros, desentupidor de fogão e até meias. Conversamos 

com o menino que afirmou ser o “homem de sua casa”, alegando que moram ele, a mãe e 

uma irmã recém-nascida. Disse que a mãe trabalhava, mas naquele momento estaria 

cuidando da menina. Afirmou que trabalhava desde pequenino, não sabendo precisar com 

quantos anos. Os pais são separados e seu pai não ajuda em nada na manutenção da família. 

Fomos para a Feira Coberta do Bairro Padre Eustáquio, já com indicações de que 

naquela região encontraríamos crianças trabalhando. Fomos conferir. Chegamos lá às 19 

horas, e logo que descemos do carro nos deparamos com 3 crianças que possuíam entre 8 a 

14 anos em cima de uma carroça na porta de um sacolão. Como os “pesquisatores” ainda 

não haviam vestido o figurino, o fizeram com rapidez dentro da feira,  mas as crianças saíram 

de lá. Saímos de carro procurando por eles, pois suspeitávamos que se tratavam de crianças 

da “Vila do Marmiteiro”. Andamos pela vila, mas não as encontramos.  

Na Praça São Vicente (que na verdade não é mais uma praça, mas sim um 

cruzamento), às 20:00 hs, encontramos 3 jovens no semáforo, sendo que um deles era 

visivelmente menor de idade, aproximadamente 14 anos. Entramos “em cena” e fomos 

interagir com eles, mas assim que o menor de idade percebeu a presença da câmera,  

afastou-se. Não satisfeito, foi até o fotógrafo e perguntou “Pra quê a câmera, mano”? O 

fotógrafo respondeu com naturalidade que apenas estava tirando fotos dos personagens. 

Aos poucos o adolescente foi relaxando e se aproximando de nós. Conversamos, 

brincamos e até posamos para o fotografo. Entre as brincadeiras, os pesquisatores o 

acompanhavam em seu trabalho de malabarista de semáforo e o “ajudavam” a pedir 

dinheiro entre os carros. Ao perguntarmos onde morava e informações sobre sua família, 

mostrou-se muito desconfiado e não respondeu.  

Na Avenida Ivaí sentido Igreja Dom Bosco, e nas suas imediações, encontramos uma 

criança de 13 anos vendendo CD’s e DVD’s em uma banca junto à porta de uma padaria. 

Durante a ação, percebemos que o caixa da padaria, um rapaz de uns 22 anos, era irmão do 
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menor que vendia os CD’s. Ao ser interrogado, respondeu apenas que morava ali perto e 

não forneceu informações sobre a família. Ao perceber a abordagem,  o irmão mais velho 

aproximou, mostrando-se insatisfeito com o fato. Então nos retiramos. 

Na Av. Úrsula Paulino e em suas imediações, de manhã, não encontramos nenhum 

caso de trabalho infantil; então decidimos voltar naquela região em outro horário. 

Retornamos na avenida no turno da noite, e depois de muito procurarmos, encontramos 

uma situação que envolvia um adolescente de aproximadamente 12 anos trabalhando como 

faxineiro de um bar. 

Também na Úrsula Paulino, à noite, encontramos numa sanduicheira, entre os 

bairros Betânia e Salgado Filho, um chapeiro que tinha aproximadamente 15 ou 16 anos.  

Entramos no estabelecimento interagindo com as pessoas que comiam sanduíche e com os 

donos do lugar. O pequeno chapeiro, apesar de muito educado e parecer se divertir com 

nossa intervenção, não saía de perto da chapa de jeito nenhum, de forma que dificultava 

muito ser fotografado. Percebemos que ele somente sairia dali para entregar sanduíche em 

alguma mesa. Assim, o fotógrafo pediu um sanduíche. Sentamos e esperamos (sem sair de 

perto do personagem). Mas o sanduíche demorou muito a ficar pronto. E nesse tempo o 

dono da sanduicheria começou a desconfiar que estávamos tirando muitas fotos com o 

chapeiro.  

Ele nos perguntou de qual companhia éramos e o que estávamos fazendo ali. Quando 

já estávamos saindo do estabelecimento, o dono nos filmou com um aparelho celular, 

incomodado e desconfiado. Creio que ele não conseguiu boas imagens nossas, pois além do 

figurino dificultar a identificação, nossa dinâmica de movimentação dentro do lugar não o 

permitia se aproximar. Entretanto, não foi possível conversar com o adolescente. 

6.1.3 Regional Pampulha 

 

A equipe se reuniu próximo à UFMG e seguiu em observação pela Av. Antônio Carlos. 

No semáforo, próximo à trincheira, avistamos pessoas vendendo panos de limpeza e água. 

Descemos ali e logo nos deparamos com um jovem que aparentava ter entre 14 e 16 anos, 

com rosto marcado por cicatrizes e suado pelo sol que estava a pino. No semáforo, ele 

distribuía panfletos de uma empresa de imóveis. 



 

 

 

Fizemos o registro de imagem e passamos a coletar informações com o adolescente. 

Afirmou que trabalha desde pequeno e seus irmãos mais velhos também, até “ter idade e 

arranjar um emprego de carteira”. Afirmou que para comprar suas coisas tem que “dar seus 

pulos” ou não haveria como. Foi difícil entrevistá-lo porque tinha muito trabalho por fazer 

no semáforo. 

De lá seguimos para o Parque Guanabara, onde encontramos um jovem que 

aparentava ter entre 13 e 15 anos. Acabara de chegar no trabalho: ele era flanelinha em 

frente ao parque.  Quando o abordamos estava chegando na calçada, onde haviam outros 

senhores que já estavam trabalhando. Durante nossas brincadeiras com ele e com os outros 

lavadores, ele tirou da mochila sua flanela e bucha para dar início ao seu trabalho. Foi feito o 

registro fotográfico, mas o adolescente se recusou a conversar com os “pesquisatores”. 

Depois de realizadas as fotos necessárias conforme  o contexto que se apresentava, 

nos dirigimos à Av. Carlos Luz. Lá encontramos um menino de aproximadamente 13 anos, 

sentado em frente ao Mc Donald’s. Naquele momento ele estava “descansando” e pedindo 

dinheiro/alimento para os clientes do estabelecimento. Possuía em sua mão uma única 

bolinha de tênis. O palhaço Catavento mostrou a ele que também sabia fazer malabares, e 

perguntou (em forma de mímica) onde estavam as outras bolinhas. Ele respondeu de forma 

negativa, dando a entender que perdeu, ou algo do tipo. Durante as brincadeiras com os 

transeuntes, a criança aproximou-se de nós, mostrando que havia ganhado um sorvete. Em 

conversa, disse que mora com a avó, não sabe dos pais e que falta comida em casa. 

 

Na Avenida Antônio Carlos, próximo à saída da Av. Bernardo Vasconcelos avistamos 

em frente a um sacolão uma criança vendendo DVD´s. Paramos o carro e a equipe desceu 

para registrar a ação. Era um menino de 11 anos e recebeu bem os “pesquisatores”; durante 

a abordagem disse que o pai é quem o manda fazer o trabalho. Disse ainda que preferiria 

fazer outras coisas, mas precisava obedecer ao pai. 

A caminho da Feira do Mineirinho, na Avenida Abraão Caram vimos uma menina que 

aparentava ter entre 10 e 12 anos vendendo água com o grupo que provavelmente era de 

alguma igreja, pois usavam uma camisa que tinha o nome Jesus. Chegamos a conversar um 

pouco com a menina e descobrimos que a água estava sendo vendida a R$3,00. Ela disse que 

vendia água para ajudar  sua igreja e que toda a sua família realizava também esse trabalho. 
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Fomos então para a Feira do Mineirinho e a equipe flagrou duas situações de crianças 

vendendo roupas em stands. Eram duas meninas arredias e tímidas. Quando perceberam a 

chegada dos “pesquisatores”, esconderam e se afastaram-se. Uma das meninas estava com 

algum parente.  Parecia ser sua mãe ou tia que, ao ver os “pesquisatores” e o fotógrafo, 

entrou na frente da criança de forma que o fotógrafo não pôde captar bem a imagem. A 

outra menina, ao notar a aproximação do grupo, foi para dentro do stand. 

Na Avenida Cristiano Machado encontramos outra situação de trabalho infantil. Na 

esquina com a Rua dos Trabalhadores um grupo de quatro crianças com idades entre 10 a 14 

anos, distribuíam água em diversas caixas de isopor para serem vendidas. Os 

“pesquisatores” e o fotógrafo foram até elas e conseguiram algumas informações. Eram 

duas irmãs e mais duas colegas. Disseram que a mãe de uma delas as convocou para o 

trabalho, dizendo que iriam ganhar algum dinheiro. Não sabiam dizer quanto ganhariam, 

mas estavam empolgadas com a ideia, tendo em vista que suas famílias passavam grandes 

dificuldades financeiras, segundo as mesmas. 

Seguimos em direção ao Bairro Céu Azul e avistamos uma criança do sexo masculino 

embaixo da passarela que leva até o Shopping Estação (ainda na Cristiano Machado). 

Aparentemente vendia algo. Paramos e a equipe foi lá conferir. De fato a criança estava 

vendendo um celular por R$300,00. Ele possuía aproximadamente 10 anos e estava sozinho. 

Disse que ganhou o aparelho, mas  queria vendê-lo e dar o dinheiro à mãe. 

Na Praça Madonna, indicada no roteiro, não avistamos nada. Consultando alguns  

conhecidos que moram na região, tivemos acesso a informações sobre situações de 

Trabalho Infantil no Shopping Uai.  Ficamos observando o entorno e vimos uma criança 

dentro de um ferro velho. A criança estava imunda e dentro do estabelecimento haviam dois 

homens brigando. Ela nem pôde dar muita atenção para a equipe e no momento da 

intervenção estava limpando o ferro velho.  

  



 

 

 

6.1.4 Regional Centro Sul 

 

Marcamos nos encontrar às 10:00 horas na Praça da Estação e assim ocorreu. Saímos 

em direção à Rodoviária seguindo pela Avenida Santos Dumont a fim de investigar alguma 

situação de trabalho infantil. Observamos dentro de duas lojas de produtos importados 

comercializados por asiáticos, a presença de crianças atrás do balcão auxiliando nas vendas. 

Entretanto, conseguimos apenas imagens, pois eles se afastaram devido à nossa 

aproximação. 

Chegando na rodoviária nos deparamos com um menino aparentando 12 anos, 

vendendo água. Os “pesquisatores” brincaram com ele e interagiram com  as pessoas que 

estavam em volta; parecia ser um grupo de pessoas que vendiam água nesse ponto. 

Conseguimos algumas imagens, mas não conseguimos conversar com ele, pois o movimento 

estava muito intenso na região. Assim que nos afastamos, vimos os vendedores (adultos) 

correndo com as caixas de isopor para esconder as mercadorias, da polícia que estava 

chegando. 

Fomos em direção ao metrô onde é comum ver crianças vendendo balas, mas neste 

dia, a prefeitura e a polícia estavam presentes e assim não registramos nenhuma situação. 

Na volta para a Praça da Estação, passamos pela Rua Curitiba, na entrada do 

Shopping Xavante e encontramos uma criança sentada na porta de uma loja vendendo 

vídeogames. Haviam algumas pessoas que estavam tomando conta da criança, pois quando 

os “pesquisatores” se aproximaram, notamos dois homens se movimentando em nossa 

direção. Muitas pessoas interagiram com os “pesquisatores” e passamos um bom tempo ali. 

Não pudemos nos aproximar muito da criança e interagimos mais distantes, pois sentimos 

uma certa desconfiança devido à nossa presença. Percebemos que estávamos chamando 

muito a atenção e saímos. Ouvimos um adulto perguntando para a criança: “eles estão te 

embaçando aí?” Era bem possível que ele estava sentado em frente à loja com caixas de 

vídeogames para fazer  propaganda/divulgação dos produtos. 

Subindo para a Serra, no percurso da Avenida Afonso Pena não encontramos 

nenhuma criança no sinal. Chegamos ao EPA da Rua Caraça e não encontramos nenhuma 

situação de Trabalho Infantil. Quando chegamos na Rua Níquel, avistamos uma criança (um 

menino) vendendo picolés. Os “pesquisatores” desceram do carro e interagiram com ele. 
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Registramos algumas imagens e também conversamos com o menino. Afirmou morar na 

Serra e que vende picolés para ajudar a sua mãe, pois tem muitos irmãos. Além disso, seu 

pai,  separado da mãe, não ajuda. 

Fomos à Praça JK esperando encontrar crianças lavando carros no local, mas não 

encontramos nada. No trajeto pela Rua Uruguai e pela Nossa Senhora do Carmo nos 

deparamos com uma situação: um adolescente trabalhando como flanelinha. Com 

aproximadamente 12 anos, afirmou que iniciou nesse trabalho esse ano e que precisa do 

dinheiro, pois o pai está desempregado e todos precisam se virar para poderem comer. 

Fomos novamente ao EPA da Rua Caraça e vimos uma criança que parecia estar 

aguardando demanda para prestar serviço de carregador de sacolas. Conversamos com o 

menino que aparentava ter 10 anos. Disse que sempre trabalha ali carregando compras 

porque precisa contribuir com as despesas de casa, assim como seus dois outros irmãos, que 

estariam em outros pontos do bairro. Rodamos na região e não avistamos nenhuma outra 

situação.  

No Parque Municipal, nesse dia não encontramos nenhuma situação de trabalho 

infantil. Seguimos para a Praça JK e conseguimos localizar alguns meninos lavando carros. As 

crianças eram grandes e pareciam mais velhas, mas eram conhecidas do fotógrafo, e, 

segundo ele, possuíam apenas 13 anos. Os três meninos informaram que moram na Vila 

Acaba Mundo e expuseram que trabalham para poder comprar suas coisas, como lanches, 

bonés e às vezes até tênis. Afirmaram que a família não tem condições de lhe oferecer esses 

bens. 

Percebemos outra criança de aproximadamente 10 anos de idade. Estava próximo 

dos carros, com um pano de limpeza no ombro. Ele, ao notar a presença dos atores, afastou-

se da situação do trabalho e em seguida saiu também de perto de nós.  Parecia preocupado, 

roía unha e procurava ficar longe da nossa equipe.  

Após captar a imagem dos três meninos lavando carros na Praça JK, descemos a 

Avenida Afonso Pena e vimos um menino vendendo balas no sinal.  Ele também parecia mais 

velho, porém,  quando a equipe o abordou, percebemos que ele era novo. Disse ter 11  anos 

e que trabalha porque seu padrasto o obriga, conferindo e recolhendo todo o dinheiro 

arrecadado quando chega em casa. Disse ainda que se vender muito pouco o padrasto lhe 

dá uma surra. 



 

 

 

Nas ruas Goiás e Guajajaras não encontramos nada. No entanto, observamos que nos 

locais estavam estacionados carros da polícia.  Na Praça da Savassi e nem mesmo na Av. 

Nossa Senhora do Carmo com a Contorno, não encontramos crianças trabalhando nesse dia. 

Provavelmente são registradas situações de trabalho infantil nessas regiões no turno da 

noite.  

Na Praça da Estação avistamos uma criança vendendo água na entrada do metrô. 

Aproximamos do menino que aparentava ter 9 anos e conversamos um tempo com ele. 

Afirmou que estava ajudando o pai, que também vendia água por perto e que fazia esse 

trabalho há muito tempo. Entretanto não havia nenhum adulto o acompanhando.  

 

Voltamos à rodoviária e não encontramos mais o menino vendendo água. Então 

seguimos rumo ao shopping Xavantes, onde fomos surpreendidos por um menino que disse 

que tinha 4 anos de idade e estava sozinho atrás do balcão de uma loja de roupas.  Supomos 

que era um ajudante nas vendas. Os atores brincaram bastante com ele e nenhum adulto se 

aproximou para saber do que se tratava.  

Na Avenida Santos Dumont entramos em uma loja de importados da China e 

conversamos rapidamente com uma menina que trabalhava na loja (parecia ser filha da 

dona). A menina não se sentiu muito bem com nossa abordagem e por isso não demorou 

muito. A suposta mãe olhava bastante desconfiada para o grupo.  

No Shopping Oiapoque um segurança nos impediu de entrar. Na porta encontramos 

um menino vendendo suco e registramos a imagem. O mesmo se recusou a conversar 

conosco. No Shopping Caeté conseguimos entrar e logo encontramos uma criança de 

aproximadamente 10 anos vendendo eletrônicos em um stand. Havia um adulto também. 

Perguntamos os preços de alguns produtos e o menino sabia informar, além dos preços, as 

funções e especificidades dos mesmos. A presença do adulto impediu que perguntássemos 

mais detalhes ao menino. 
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6.1.5 Regional Nordeste 

 

Seguimos para a Rua Lajedo. Fomos direto para a padaria indicada no roteiro. Lá 

encontramos um menino de 14 anos que trabalhava junto com a mãe. Os “pesquisatores” 

brincaram bastante com ele e registramos boas imagens. Durante a abordagem, o menino 

afirmou que aproveita seu tempo livre, quando não está na escola, para ajudar a mãe no 

estabelecimento onde ela trabalha, atuando na faxina e ajudando no atendimento ao 

balcão. Em frente à padaria há uma praça e uma igreja e, no momento em que chegamos, 

notamos um movimento estranho na região. Havia acabado de chover e as pessoas estavam 

voltando para a rua. Percebemos um clima pesado e notamos a presença de muitas crianças, 

jovens e adultos conversando entre si. Nas esquinas haviam apenas homens. Tivemos a 

impressão de que poderia se tratar de tráfico de drogas. Em uma esquina bastante suspeita 

um “pesquisator” fez umas poses para que o fotógrafo conseguisse ao menos registrar o 

movimento. 

De repente ouvimos um forte barulho e notamos um carro que chegava com som 

alto e em velocidade acima da média. Com a chegada deste carro achamos melhor sair dali e 

fomos discretamente nos afastando e entrando no carro.  Um menino já havia nos 

abordado, querendo saber o que fazíamos. Apesar do nosso disfarce, achamos perigoso 

permanecer no ponto. 

Partimos então para outra parte da regional, no Bairro São Gabriel, onde avistamos 

um menino carregando caixotes no sacolão. Ele parecia mais velho, mas nos informou 

possuir 13 anos. Afirmou que trabalha há pouco tempo, menos de um ano, e que ganha 

alguns trocados fazendo “bicos” como carregador e outros trabalhos para “ter seu dinheiro”. 

Recusou-se a informar onde mora. 

Rodamos toda a região e não vimos mais nenhuma situação de Trabalho Infantil, 

inclusive observamos no Bairro Nazaré. Na volta, decidimos adentrar na região do Bairro 

Fernão Dias. Na rua Antônio de Freitas vimos um menino vendendo eletrônicos em uma 

banca. Ele disse que tinha 12 anos de idade e que trabalha desde bem pequeno para ajudar 

na despesa de casa, pois o pai é deficiente e a mãe camelô. 

  



 

 

 

6.1.6 Regional Norte 

 

Seguimos em direção ao Bairro Aarão Reis e por volta das 16:00 horas a equipe notou 

um menino carregando um carrinho em um supermercado. Estávamos no Bairro Floramar, 

região Norte. Quando nos aproximamos, percebemos que além do carrinho ele também 

vendia picolé na entrada de um sacolão. O menino possuía aproximadamente 13 anos. Disse 

que trabalhava há muito tempo, mas não soube precisar quanto e que trabalha “porque 

todo mundo precisa trabalhar”. 

De lá seguimos em direção à Av. Waldomiro Lobo e encontramos um menino que 

vendia frutas com seu pai. Os “pesquisatores” se aproximaram e foram bem recebidos. Até 

frutas ganharam! O adolescente parecia ter por volta de 17 anos, mas disse possuir apenas 

13 anos e que trabalha para ajudar o pai e para aprender a trabalhar. Rodamos mais um 

pouco a região e não encontramos outra situação.  

Fomos então para o Aarão Reis e encontramos, na entrada do bairro, um menino 

parado ao lado de uma igreja com uma caixa de isopor na mão. Ele parecia triste e 

desanimado. Os “pesquisatores” foram até ele e ficaram um tempo interagindo. O menino 

chegou a dizer que não queria estar ali, mas precisava vender os doces que sua tia fazia e o 

mandava vender. Mora com a tia, próximo àquele o ponto. Ele possuía apenas 11 anos e se 

recusou a dizer porque não mora com os pais. Não havia adulto por perto. 

Um pouco entristecidos com a situação, seguimos adiante e nos deparamos com uma 

criança carregando brita.  Paramos o carro e a equipe foi averiguar. O menino não deu 

abertura para muita conversa. Ajudava outra pessoa na obra de uma casa. Tinha uma pessoa 

mais velha com ele, mas não conseguimos identificar o grau de parentesco, se havia ou não.  

Na Rua Platina, no supermercado indicado no roteiro, não avistamos nenhuma 

criança trabalhando. Começamos a rodar, investigando a região e no Bairro Jardim América, 

na Rua Lindolfo de Azevedo, encontramos uma menina que possuía cerca de 7 anos 

trabalhando em uma loja de artigos para festas. Estava com sua mãe. Esta fez muitas 

perguntas ao grupo, mas foi convencida pelos “pesquisatores”.  

No Jardim América encontramos um menino trabalhando como flanelinha. Como não 

estava muito clara a situação, perguntamos a ele se trabalhava ali olhando carro e ele disse 

que sim. Os “pesquisatores” tentaram interagir com ele,  mas estava bastante desconfiado. 
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No meio das brincadeiras,  perguntamos se estava ali sozinho. Respondeu que não e que os 

irmãos estavam por perto. Informou possuir 15 anos e quando perguntamos sobre a escola, 

disse que cursava a EJA. Perguntamos mais sobre a EJA e ele disse que estava no 8º ano (na 

EJA são ciclos). Confundiu-se também na hora de dizer o horário da aula. Desconfiamos que 

ele estava mentindo sobre  a idade e a escola.  

 

  



 

 

 

6.1.7  Regional Venda Nova 

 

Logo que entramos na Avenida Padre Pedro Pinto, na altura do número 800, em 

frente aos Correios, vimos dois meninos vendendo cigarros. A avenida é muito movimentada 

e eles estavam em frente a um ponto de ônibus. A equipe desceu do carro e abordou os 

meninos que ficaram bastante tímidos. Um deles tinha 12 anos e o outro 15. Não renderam 

muita conversa. Contaram que trabalham a muito tempo, sem saber precisar a quantos 

anos. Um vizinho fornece os produtos para venderem e paga uma pequena porcentagem 

das vendas a eles. Consideravam totalmente normal o fato de trabalharem e que o que 

ganham repassam para os seus pais. 

Quando a equipe voltava para o carro, encontrou um menino vendendo picolés no 

ponto de ônibus. Brincamos com ele e simulamos que iríamos comprar um picolé. Informou 

ter 12 anos, trabalha desde os 9 anos e que precisa trabalhar para ajudar nas despesas de 

casa. Disse ainda que seus pais são separados, o pai não contribui com as despesas e a mãe 

“toma remédios controlados”. Tem mais dois irmãos de 15 e 16 anos que também 

trabalham em um sacolão e como flanelinha. 

Ainda na Av Padre Pedro Pinto e próximo ao número 6375, avistamos uma criança 

vendendo água. Descemos do carro e interagimos com o menino. Ele possuía 12 anos e não 

havia nenhum adulto por perto. Disse que trabalhava para ajudar em casa e que morava 

com a avó aposentada. A mãe é falecida e o pai trabalha em outra cidade. 

Em frente a um posto de gasolina (Ipiranga), na mesma avenida, vimos dois meninos 

sentados debaixo de uma árvore vendendo chupa-chupa. A equipe interagiu bastante com 

os meninos, sendo um mais arredio. Já o outro disse seu apelido, brincou, tirou fotos e 

conversou bastante. Um deles possuía cerca de 10 anos e o outro 12.  Não havia nenhum 

adulto perto e uma dos meninos tampou o rosto quando o fotógrafo tirou a foto. Disseram 

que trabalham apenas de vez em quando;  que o dinheiro é passado para os pais e quem faz 

os chupa-chupas é a sua mãe. 
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6.1.8 Regional Barreiro 

 

A equipe se encontrou no Shopping Barreiro às 9 da manhã e caminhou bastante no 

entorno do shopping, uma área cheia de comércios e bem movimentada. Mas por terem 

lojas maiores e com fiscalização, não registramos situações de Trabalho Infantil. Portanto, 

nos dirigimos para o Bairro Flávio Marques e lá encontramos algumas situações.   

Encontramos um jovem de 15 anos na porta de um lava a jato. No momento, ele não 

estava trabalhando, mas estava caracterizado para o trabalho (botas e flanela na mão). 

Afirmou que trabalha no lava a jato a um ano; que ajuda em casa e também compra roupas 

com o dinheiro que ganha. 

Supostamente na garagem de casa, duas garotas vendiam legumes. Na abordagem, 

simulamos a compra de um alface para os personagens. As meninas aparentavam ter entre 

13 a 15 anos. Não se dispuseram a falar sobre detalhes da família e do destino do dinheiro 

que ganham trabalhando. 

Em uma oficina mecânica, duas crianças de aproximadamente 10 anos auxiliavam o 

pai no trabalho. Durante a abordagem, a mãe das crianças os incentivava a mostrar que 

entendiam de mecânica. As crianças abriram o capô de um carro e nos falaram sobre as 

peças do motor, indicando os tipos de serviços que faziam. 

6.2 Considerações sobre a  Pesquisa de Campo nas Ruas 

 

As equipes dedicaram juntas, em média, 16 horas diárias de trabalho, incluindo os 

deslocamentos. Cobrindo os turnos matutinos, vespertinos e noturnos, até por volta das 24 

horas, ao longo de sete dias consecutivos. Nesse período foram realizadas 85 intervenções 

artísticas e, consequentemente, de pesquisa.  A partir dessas intervenções, foram 

produzidas 120 fotos para a apresentação junto ao Mapa do Trabalho Infantil nas Ruas de 

Belo Horizonte.  

A pesquisa constatou e buscou evidenciar que em situações de Trabalho Infantil, 

crianças e adolescentes são expostos a riscos das mais diversas naturezas.  Constatou ainda, 

que é muito forte a cultura do Trabalho Infantil, uma vez que muitos dos pesquisados 

demonstraram ter orgulho do desempenho das crianças e adolescentes nesta prática. 



 

 

 

Também foi percebido que os adolescentes que trabalhavam sempre pareciam mais 

velhos do que realmente eram. Quando indagados há a compreensão de que algo “errado” 

está sendo praticado, dada a preocupação de muitos com relação à possibilidade de ser 

fotografado ou de ceder informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANÁLISE DE REDE 
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Neste capítulo apresentamos o resultado geral da situação da Rede de Atendimento, 

a partir da pesquisa diagnóstica sobre o Trabalho Infantil realizada no segundo semestre de 

2015 pela equipe técnica responsável, junto a profissionais de diversas áreas da política 

pública destinada a atender crianças, adolescentes e jovens, bem como representantes de 

organizações da sociedade civil em Belo Horizonte. A ideia de Rede remete as ideias de 

articulação e de fluxo (UDE MARQUES, 2010), ao paradigma sistêmico aplicado à organização 

de ações em nível interinstitucional. Enfim, o presente trabalho teve por objetivo lançar luz 

sobre o que os atores da política destinada a crianças e adolescentes em situação de 

Trabalho Infantil denominam por Rede. Se no campo do discurso essa ideia pode apresentar-

se como bem compreendida, no campo prático dizer o que é a Rede representa um grande 

desafio.  

É evidente que a compreensão prática sobre o que é a Rede exige dos atores a 

integração de suas ações a um sistema mais amplo, que extrapola seu espaço imediato de 

ação, no sentido de conceber a política como um todo e não apenas como um acúmulo de 

ações ou de tarefas burocráticas rotineiramente executadas. Deste modo é necessário 

também compreender os diversos canais de entrada e o fluxo necessário para a consumação 

política, caso contrário, como alerta Ude Marques (2010), a prática pode ocorrer de modo 

fragmentado. A partir de tais considerações, descrevemos a seguir os resultados da análise 

de Rede no que se refere à superação do Trabalho Infantil. 

Primeiramente destacou-se como um problema ou entrave o modo como a Política 

Pública insere os casos de Trabalho Infantil em tal Rede; em outras palavras, a baixa 

capacidade dos canais de entrada em identificá-lo. Há articulação entre os órgãos públicos 

de proteção, contudo, pareceu ainda deficitária frente à magnitude do fenômeno Trabalho 

Infantil no contexto municipal e metropolitano de Belo Horizonte, como apresentado no 

presente relatório por meio de: dados da Pnads e Censos Demográficos (IBGE), dados da 

Prova Brasil (2011), microdados do Enem (2013). Tais dados foram corroborados pelos 

achados da pesquisa amostral realizada pela EDUCAPPE (2015) junto aos alunos 

matriculados na Modalidade de Ensino destinada ao público jovem e adulto, a EJA. Enfim, o 

que observamos foi um desequilíbrio estrutural entre o Trabalho Infantil e o alcance da Rede 

em captar o fenômeno, em possibilitar, a partir disso a inserção da 

criança/adolescente/jovem submetida ao Trabalho Infantil na Política Pública Protetiva. 



 

 

 

Por outro lado, ao compararmos o alcance dos canais de entrada da Política Protetiva 

aos da Política Socioeducativa, quando levamos em conta os casos mais graves de Trabalho 

Infantil, que podem lesar mais a vida da criança e de um adolescente, seu aliciamento a 

práticas criminosas; todos nós sabemos que, trágicas são as consequências do envolvimento 

direto de crianças/adolescentes em atividades criminais, principalmente nas quais se produz 

violência por meio de posse de arma de fogo, como se configura atualmente as relações que 

envolvem o narcotráfico. Infelizmente, no contexto das grandes cidades/aglomerações 

urbanas brasileiras, como é o caso de Belo Horizonte, onde as taxas de homicídios juvenis 

permaneceram elevadas ao longo das décadas de 1990/2000/2010 (MARINHO, 2012), a 

literatura sobre o tema indicou que parte dessas mortes decorreu do Trabalho Infantil em 

atividades ilícitas (BEATO FILHO, et al., 2001; SAPORI, 2010).  

Se somarmos o número de registros de casos de Trabalho Infantil presentes no 

atendimento prestado por áreas como Saúde (SINAN, 11 casos ao total de registros de 2009 

a 2015), Assistência e Política Social CRAS (3 registros), CREAS (CENSO SUAS), Programas 

como o PETI (546 registros em 2014), às denúncias acumuladas no Disque 100 (período de 

2012 a 2014, 409 registros) e Conselhos Tutelares (111 registros): o somatório dessas fontes 

todas reunidas é inferior ao número total registrado no sistema socioeducativo por motivo 

de tráfico e/ou consumo de drogas; segundo o CIA/BH, ocorreram 3.311 registros de 

adolescentes que deram entrada neste sistema em 2014. Se considerarmos o total de 

entradas no Sistema Socioeducativo, em geral, no período de 2009 até 2014, encontramos 

56.692 registros de entradas de adolescentes. Tal quadro indica como estes se integram à 

Redeintegra tais indivíduos , pois abrange tanto medidas protetivas como as de tratamento 

infracional. Esse dado pode levar os atores a refletir sobre o “por que?” dessa disparidade 

entre os tipos de políticas públicas quando o tema tratado é o Trabalho Infantil em Belo 

Horizonte.  

O resultado supracitado é coerente aos encontrados no Diagnóstico da Criança, do 

Adolescente e do Jovem de Belo Horizonte (2013). Embora a função protetiva seja 

formalmente estabelecida como prioridade na política, a prática mostra outra ética em ação: 

o número de adolescentes e jovens atendidos em medidas socioeducativas foi superior ao 

de atendidos pelos serviços de proteção social básica, indicando uma pequena abrangência 

dos serviços e programas em relação ao Trabalho Infantil. 
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Outro ponto em relação aos percalços da articulação entre serviços de diferentes 

naturezas trata-se do próprio modo como a burocracia se organiza, de modo hierarquizado, 

com orçamentos próprios e díspares, que produzem ações excessivamente autônomas, ou 

seja, fragmentadas (UDE MARQUES, 2010). Do ponto de vista mais direto da articulação em 

Rede, notamos também que os Direitos da Criança e do Adolescente nem sempre foram 

prioridade, evidenciado pelo número elevado de não-respostas em diversos setores do 

serviço público que colaborou com a presente pesquisa diagnóstica, por exemplo: 76,5% de 

“Não informado” nas questões que abordavam quais instrumentos o técnico da política 

social básica dispõe para identificar se o motivo da quebra de condicionalidade do Bolsa 

Família era ou não por motivo de Trabalho Infantil. Este, como outros tipos de “Não 

Respostas”, foi relativamente freqüente; podemos dizer que a rede embora esteja articulada 

em alguns aspectos, encontra-se desarticulada em outros. Cabem aos atores políticos entre 

si e a sociedade identificar quais são estes últimos e como reagir a tais contextos. 

Embora a baixa notificação do Trabalho Infantil, de um modo geral, os profissionais 

das políticas sociais consideravam que contavam estratégias para o enfrentamento deste 

problema. Contudo, tais estratégias consistiam basicamente na descrição de suas rotinas 

profissionais que, na prática geravam um parco resultado frente à realidade do Trabalho 

Infantil Diagnosticada em Belo Horizonte. Esse enfraquecimento dos canais de entrada 

inviabiliza em boa parte a capacidade de integrar os possíveis casos de Trabalho Infantil aos 

diferentes atores institucionais e civis.  

De um modo geral, notamos desarticulada a Rede, no sentido de que, para a maior 

parte dos atores não havia uma clareza prática sobre como tal Rede funcionava. Tal 

evidência confirmou-se com a baixa adesão, no que se refere ao quórum e diversidade de 

participantes durante a elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho 

Infantil e de Proteção ao Adolescente Trabalhador. Esse fator não impediu a realização do 

Plano, pois houve um número suficiente de participantes assíduos, comprometidos, de 

setores estratégicos da política para a infância e juventude como educação, ministérios, 

assistência e outras políticas sociais, conselhos de direitos, secretarias municipais, do 

trabalho, entre outros mencionados no Plano. 

Quanto a este último tema, em Belo Horizonte haviam 16 entidades cadastradas com 

registro atualizado no CMDCA, segundo a listagem dos programas atualizados no CMDCA 

enviada a nós no dia 24/06/2015, pelo respectivo Conselho. Destas, nem todas responderam 



 

 

 

as questões do questionário, como apresentado neste relatório. Das respondentes, 10 

entidades, o número total de adolescentes inseridos no formalmente instituído trabalho 

protegido em 2014 foi de 9.048. Em relação às maiores dificuldades encontradas em relação 

à integração do jovem/adolescente ao trabalho protegido, nota-se que as principais foram a 

falta de interesse e compromisso do jovem (60%), em seguida a falta de interesse por parte 

das empresas (30%) e por último o baixo número de vagas ofertadas (20%).  Há sim 

articulação, há condicionantes que exigem a frequência escolar, mas há entre os estudantes 

trabalhadores infantis, e mesmo entre os que trabalham no protegido, por trabalharem, 

efeitos sobre seu desempenho e interesse escolar. Ressalva-se que podemos interpretar o 

desinteresse do adolescente como sendo por motivos não racionais, pelo contrário, em um 

contexto de crise permanente os jovens elaboram seus cursos e projetos de vida (Marinho, 

2016). Além disso, o atual Ensino Básico apresenta-se pouco integrado à inserção 

profissional, e sim aos exames de ingresso ao ensino superior. 

Considerando a inexpressividade dos registros de Trabalho Infantil, expressa não só a 

subnotificação – como ocorre com o SIPIA-WEB e muitos outros sistemas de informações 

sociais – mas também o alcance relativamente parco da Rede Protetiva em relação ao 

enfrentamento do Trabalho Infantil. Bem como refletir sobre o que leva o adolescente a 

buscar o trabalho, seja ele protegido ou não, relaciona-se com uma necessidade ou desejo 

de consumo, que geralmente não alcançam por meio do contexto familiar. E, como nós bem 

sabemos, trabalhar dá trabalho, cansa e exige muito mais esforço por parte do adolescente, 

e assim, pode sim, causar comprometimentos à saúde, ou qualquer outra face do 

desenvolvimento integral previsto em lei.  

Enfim, ficou como ponto de partida o desafio de cada um dos atores da Rede 

compreender de fato o alcance de suas ações, em si e inter-relacionadas, para o 

enfrentamento dos problemas decorrentes do trabalho na vida das crianças e adolescentes 

do município.   

 

 

 

 

 





 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES 

 
A realidade vivida pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens e suas famílias 

residentes em Belo Horizonte é resultado de relações sociais que extrapolam e muito seu 

território municipal. Estamos diante de um município metropolitano, no contexto brasileiro 

– piores índices de desigualdade mundial entre os países, no qual a submissão ao trabalho  

resulta tanto das necessidades de contribuição para a economia familiar de forma diferente 

da economia familiar no espaço rural, na metrópole o trabalho remunerado encontra-se 

mais dinvinculado do âmbito domiciliar, ao mesmo tempo, o trabalho doméstico 

apresentou-se expressivo segundo o presente Diagóstico.  O trabalho, culturalmente 

valorizado como uma prática social educadora, por outro lado, o notamos são 

consequências nefastas para o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jovens 

submetidos ao Trabalho Infantil.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

BEATO FILHO, Claudio Chaves, et al.  Conglomerado de homicídio e o tráfico de drogas em Belo 
Horizonte, Minas gerais, Brasil, de 1995 a 1999. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.17, n.5 
, p. 1163-1171, set./out.2001. 

BELO HORIZONTE (MG). Prefeitura. Diagnóstico da situação da criança, do adolescente e do jovem 
em Belo Horizonte: Livro 3. : caracterização sociodemográfica da população infantojuvenil nas 
regionais administrativas do município. Belo Horizonte: UNILIVRECOOP, 2013. [Cooperativa de 
Trabalho de Professores Universidade Livre, planejamento e execução da pesquisa; Amadeu Roselli-
Cruz / Dener Antônio Chaves / Dilma Fróes Vieira / Dimas Antônio Souza / Marco Antônio Couto 
Marinho, coordenação].  

BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Manual de atuação do Ministério Público na 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.  Brasília - DF: CNMP, 2013. [Elaborado por MEDEIROS 
NETO, Xisto Tiago; MARQUES, Rafael Dias]. 

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.  Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília,16 jul. 1990.  

BRASIL. Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente 
Trabalhador. Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do 
Adolescente Trabalhador. 2. ed. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2011. 

BRONZO, Carla; COSTA, Bruno Lazarotti Diniz . Intersetorialidade no enfrentamento da pobreza: o 
papel da implementação e da gestão. In: FARIA, Carlos Aurelio Pimenta de. (Org.). Implementação de 
políticas públicas: teoria e prática. Belo Horizonte: PUC Minas, 2012. p. 50-81. 

CAMARANO, Ana Amélia, et al. Famílias: espaço de compartilhamento de recursos e 
vulnerabilidades.  In: CAMARANO, Ana Amélia. Os novos idosos brasileiros muito além dos 60? Rio 
de Janeiro: IPEA,2004. 

CARVALHO, Inaiá Maria Moreira de. O trabalho infantil no Brasil contemporâneo.  Caderno CRH, 
Salvador, v.21, n.54, p.551-569, set./dez. 2008. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

DEFINIÇÃO de trabalho infantil. Como a OIT (Organização Internacional do Trabalho) define 
"trabalho infantil"? Folha de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me1611201011.htm>. Acesso em: 30 maio 2015.  

FREITAS, Dirce. A avaliação da educação básica no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico - 2000 e 2010. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2000 e 2010. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostragem 
Domicílios . 2001 a 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument


416 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Microdados do 
Enem 2013. Brasília: INEP, 2015. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basicalevantamentos-
acessar>. Acesso em: 30 maio 2015.  

KASSOUF, Ana Lúcia.  Aspectos socioeconômicos do trabalho infantil no Brasil.  São Paulo: CEPEA, 
2007. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br/> Acesso em:  07 jun. 2015. 

KASSOUF, Ana Lúcia.  O que conhecemos sobre o trabalho infantil? Nova Economia, Belo Horizonte, 
v. 17, n. 2, p.323-350, maio/ago. 2007. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005 

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. As metrópoles no Censo: quem somos?.  [S. l.]: Observatório, 
2015. Disponível em: <www.observatoriodasmetropoles.net >. Acesso em: 2 set. 2015. 

OLIVEIRA, Ana Paula de Matos. A Prova Brasil como política de regulação da rede pública do Distrito 
Federal. 277f. 2011. Dissertação (Mestrado)- Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, 
Brasília, 2011. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Combatendo o trabalho infantil: guia para 
educadores / IPEC.  Brasília: OIT, 2001.  

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Notas OIT. O trabalho doméstico remunerado na 
América Latina e Caribe.  [S. l.]: OIT, 2011. 

SAPORI, Luís, Flávio (Coord.). Os impactos do crack na saúde pública e na segurança pública. Belo 
Horizonte: Centro de Pesquisas em Segurança Pública da PUC Minas, 2010. 

SCHWARTZMAN, S. Pobreza, exclusão social e modernidade: uma introdução ao mundo 
contemporâneo. São Paulo: Augurium, 2004. 
 
SEVERINO, A. J. Subsídios para uma reflexão sobre novos caminhos da interdisciplinaridade. In: SÁ, J. 
M. de (Org.). Serviço social e interdisciplinaridade: dos fundamentos filosóficos à prática 
interdisciplinar no Ensino, Pesquisa e Extensão. São Paulo: Cortez, 2010. p. 11-21. 
 
UDE MARQUES, Walter Ernesto. Infâncias ( Pré-) ocupadas: trabalho infantil, família e identidade. 

Editora Plano, Brasília, 2001. 

 

UDE MARQUES, Walter Ernesto. Redes sociais: possibilidade metodológica para uma prática 

inclusiva. in CARVALHO, A. et all. (org.) Políticas Públicas . Editora UFMG, 2002 

 



 

 

 

 


