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O Brasil vem sofrendo, nos 
últimos anos, com um apagão de da-
dos. Estamos caminhando em falso 
quando falamos de planejamento 
e, principalmente, quando deline-
amos políticas públicas, refletidas 
em amplos problemas nas políticas 
emergenciais de enfrentamento à 
Covid-19. Este estudo surgiu justa-
mente com o intuito de diagnosti-
car o que existe e evidenciar o que 
não existe de informações sobre 
o acesso à educação de crianças e 
adolescentes em maior situação de 
vulnerabilidade ou excluídas das 
políticas sociais. Entendendo que a 
garantia do direito à educação não se 
realiza apenas pela escola, os estudos 
“Infâncias Invisibilizadas” também 
buscam entender esse contexto de 
omissão, de redução de direitos e de 
retrocessos na garantia de condições 
básicas para a dignidade humana e 
o bem viver. Agenda é composta
por nove Cadernos com seguintes
eixos: em situação de rua; migrantes; 
residentes em territórios urbanos 
vulneráveis, zonas de conflito e 
violência; no sistema socioeducativo; 
em serviços de acolhimento e com 
responsáveis encarcerados; em áreas 
de reforma agrária; em territórios 
de agricultura familiar; comunida-
des quilombolas; e comunidades 
indígenas. Afirmamos aqui que a 
invisibilidade é uma política de ex-

clusão. Essas crianças e adolescentes 
são visíveis de fato e invisíveis de 
direito. Denunciando esse projeto 
de exclusão nas políticas sociais e 
educacionais para as infâncias e 
adolescências e buscando construir 
a transformação e a justiça social 
é que Associação Nacional dos 
Centros de Defesa da Criança e do 
Adolescente, Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Ceará, Fórum Na-
cional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil, Movimento 
Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua, Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra e Serviço Francis-
cano de Solidariedade, movimentos 
populares de defesa de direitos, 
idealizaram e se juntaram neste 
Projeto. Esta publicação faz parte da 
Agenda Infâncias e Adolescências 
Invisibilizadas, “Onde houver trevas, 
genocídio e desinformação que nós 
levemos a luz e a luta. É só o começo!
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Direito à acessibilidade 

Avise as pessoas cegas, com baixa visão, analfabetas ou 
que precisam ou preferem ler em outros formatos que este 
documento está disponível em meio digital. É só apontar a 
câmera do celular com o aplicativo de QR Code e acessar.
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Introdução

O Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, com um apa-
gão intencional de dados. Há, de forma deliberada, um 
sucateamento dos órgãos responsáveis por produzir dados, 
como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o 
IBGE. O ápice dessa situação se reflete na não realização 
do Censo 2020. Estamos caminhando no escuro quando 
falamos de planejamento e, principalmente, quando deli-
neamos políticas públicas. Somada a esse cenário, está a 
política de austeridade, com retrocessos frente aos direitos 
fundamentais, expressa na Emenda Constitucional 95/2016, 
a política do teto de gastos. Seus efeitos são evidentes com 
o aumento da pobreza e das violações de direitos humanos 
e, especialmente, da falta de recursos para frear inclusive 
o avanço da Covid-19 em todo o país, nos últimos dois 
anos. Esse contexto se agrava ainda mais com posturas 
negacionistas e avessas aos direitos humanos por parte 
do Governo Federal.

Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosti-
car o que existe e evidenciar o que não existe de informações 
sobre o acesso à educação de crianças e adolescentes em 
maior situação de vulnerabilidade ou excluídas das políticas 
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sociais. Justamente por entender que a garantia do direito 
à educação não se realiza apenas pela escola, os estudos 
“Infâncias Invisibilizadas” também trazem dados mais abran-
gentes para entender esse contexto de omissão, de redução 
de direitos e de retrocessos na garantia de condições básicas 
para a dignidade humana e o bem viver. 

O conceito de “Infâncias Invisibilizadas” foi uma escolha 
política e histórica diante da agenda da criança e do adoles-
cente no país, pois a invisibilidade revela um projeto de país 
que não prioriza grupos e segmentos de diversas infâncias. 
O Estudo reflete sobre crianças e adolescentes de diferentes 
contextos, elencados em 8 eixos: em situação de rua; migran-
tes; residentes em territórios urbanos, em zonas de conflito 
e violência; no sistema socioeducativo, em acolhimento e 
filhos de responsáveis encarcerados; da reforma agrária; da 
agricultura familiar; quilombolas; e indígenas. 

O pressuposto deste trabalho é de que crianças e ado-
lescentes são sujeitos de direito, são prioridade absoluta e, 
portanto, também são atores sociais imersos em um conjunto 
de prescrições e interdições que emergem do contexto em que 
estão situados. Logo, também estão envolvidos por marcado-
res sociais, como classe, gênero, orientação sexual, raça, etnia, 
território e suas intersecções, sofrendo as consequências do 
descaso, da discriminação e do abandono, dependendo de 
suas identidades e pertencimentos. 

Por outro lado, partimos também da noção de que não 
existe uma infância ou uma adolescência, mas diferentes 
infâncias e adolescências. Entendemos que a infância e ado-
lescência não são etapas da vida marcadas pela incompletude 
ou pela necessidade de tutela e não podem ser reduzidas ao 
registro da insuficiência. 
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Esta série de estudos tem no direito à educação seu 
eixo condutor, considerado porta para a garantia dos de-
mais direitos. No art. 6º da Constituição Federal de 1988, a 
educação é estabelecida como um direito social, o primeiro 
listado, reafirmado posteriormente no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e normatizado na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996. A educação é apresentada como 
condição para a qualidade de vida e cidadania:

[...] A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (LDB, 1996).

Ao apresentar normas, dados, experiências práticas 
e exemplos da realidade dessas crianças e adolescentes, 
pretendemos respeitosamente vê-los, ouvi-los e nos apro-
ximarmos de suas realidades. Portanto, nosso objetivo é dar 
visibilidade ao que é considerado invisível, em conjunto com 
essas pessoas. Mas o que é essa invisibilidade? Para quem 
essas crianças são invisíveis? Aqui, essa invisibilidade se 
reflete na ausência de informações sobre essas infâncias e 
adolescências, que são pouco consideradas no planejamento, 
orçamento e na definição de políticas públicas. Mais ainda, 
devido às diferentes formas de exclusão a que estão subme-
tidos, enfrentam enorme dificuldade para terem seu direito à 
educação garantido. 

Afirmamos aqui que a invisibilidade é uma política de 
exclusão. Essas crianças e adolescentes são visíveis 
de fato e invisíveis de direito. 
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Apesar de reconhecer a negligência do Estado como uma 
das causas dessa invisibilidade por não implementar estraté-
gias para reverter esse quadro, propomos o questionamento 
dessa via de análise. Isso porque negligente é o mesmo 
que ser desatencioso, descuidado e, de fato, não é isso que 
percebemos. As informações sistematizadas nos estudos do 
Infâncias Invisíveis demonstram que existem procedimentos, 
aparatos legais, instituições e equipamentos burocráticos 
capazes de garantir os direitos dessas crianças. A palavra 
“negligente” realiza a crítica do Estado baseada em uma su-
posta ausência ou omissão, no entanto, sua forma de atuação 
está mais próxima de uma atuação fantasmagórica: aparece 
nas ações repressivas e desonera-se nas ações de cuidado e 
preservação da vida. É nesse sentido que somente é possível 
pensar em infâncias invisibilizadas sob a condição de uma 
invisibilidade proposital, fruto de uma forma de gestão das 
populações pelo Estado. 

Sob esse prisma, podemos considerar que a negação de 
direitos de crianças e adolescentes e, consequentemente, 
seu processo de invisibilização, não é acontecimento alea-
tório ou episódico, mas inscrito em um conjunto de políticas 
voltadas para uma direção bastante específica: a de con-
sentir a morte pela vulnerabilização da vida. A EC 95/2016, 
as reformas de Estado construídas nos últimos anos1 e falta 
de seriedade no enfrentamento de problemas sociais são 
exemplos de políticas que refletem uma escolha do Estado 
de não promover segurança, direitos e vida, como é seu pa-
pel, visto que os orçamentos de áreas fundamentais, como 

1 Saiba mais: https://campanha.org.br/noticias/2021/10/13/nao-e-crise-
-e-projeto-reformas-estruturais-que-reduzem-o-estado-restringem-o-
-direito-a-educacao-mostra-estudo/
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Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública 
estão contingenciados. Assim, diferentes dimensões da vida 
seguem precarizadas, contabilizadas nas pautas como “casos” 
e acumuladas nas margens como destroços de sofrimentos 
entre os vulnerabilizados.

Para denunciar esse projeto de exclusão nas políticas 
sociais e educacionais para as infâncias e adolescências e 
para construir a transformação e a justiça social, a Associação 
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescen-
te, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Serviço 
Franciscano de Solidariedade, movimentos populares de 
defesa de direitos idealizaram e se juntaram neste Projeto. E 
a publicação desses estudos é só o primeiro passo.

Convidamos a mergulhar nesta leitura, conhecer realida-
des e se juntar a nós nesse movimento popular e de defesa de 
direitos de nossas crianças e adolescentes, com o horizonte de 
um futuro próximo de um país democrático, justo e sustentável.

Desejamos as boas-vindas!
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Resumo Executivo

As crianças e adolescentes fazem parte dos grupos 
que, ao serem silenciados e invisibilizados histórica, social, 
econômica, política e culturalmente, também são subme-
tidos a formas subalternas de existência, que implicam o 
seu não reconhecimento enquanto sujeitos de direitos por 
muito tempo.

Sabe-se que a realidade projetada para as crianças e 
adolescentes no campo se constrói forjada pela dureza das 
desigualdades e diferenças econômicas e sociais estabele-
cidas secularmente e, dependendo da região do país, pode 
apresentar um determinado nível de complexidade.

São destaques dentre os motivos que pesam na comple-
xidade para esse cenário a ausência de políticas públicas e 
o papel do Estado frente às desigualdades sociais históricas 
no país, onde a não definição da agenda, direcionamento a 
priorização de ações voltadas para as infâncias e adolescên-
cias trazem a invisibilidade como reflexo histórico.

O quadro de não reconhecimento das crianças como su-
jeitos de direito começa a ser modificado quando a criança e 
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o adolescente passam a ser vistos como pessoas no sentido 
pleno do termo, segundo Lima et al (2017), o que lhes permite 
atingir direitos e liberdades de que são beneficiários como 
condição geral, mesmo no período de tempo durante o qual 
estão em processo de formação.

No que diz respeito à educação do campo, a LDB 1996 
respeita a diversidade dos povos do campo, assegurando-
-lhes princípios organizacionais ligados às atividades do 
trabalho e da vida do campo.

O Censo Escolar de 2019 retrata que, das mais de 180 
mil escolas brasileiras existentes até aquele período, 55 mil 
estão na zona rural e que cerca de 48% dos domicílios não 
têm acesso à internet, uma taxa que aumenta conforme 
diminui a renda.

Resolução CNE/ CEB nº 01/2002; Resolução CNE/CEB 
nº 02/2008; Lei nº 12.960/2014. Melo e Guimarães (2020) 
afirmam que, por essas prescrições legais, a Educação 
Infantil deve ser oferecida pelos municípios, nas próprias 
comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação 
de escolas e de deslocamento das crianças, admitindo-se 
esses processos para os anos iniciais do ensino funda-
mental.

Grupo de Trabalho Interinstitucional – GTI, dos Ministé-
rios da Educação, do Desenvolvimento Agrário e do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome aponta que as crianças 
de 0 a 5 anos e onze meses residentes em áreas rurais vivem 
um processo de ocultamento, omissão e acesso desigual às 
políticas públicas.

A carência de estudos e pesquisas sobre educação vol-
tadas para a segunda infância na agricultura familiar é uma 
evidência da invisibilidade provocada por esse segmento. A 
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educação, que poderia ser uma via de inclusão e de direito 
assegurado por lei, ainda permanece fragilizada e mencio-
nada como possível porta de saída para o trabalho infantil.

A pandemia de Covid-19 agravou esse cenário e, atual-
mente, estima-se que mais de 5,5 milhões de estudantes 
estão fora da escola, segundo dados do Unicef. 

A exclusão escolar tem rosto e endereço: quem está fora 
da escola são as crianças e adolescentes pobres, negros, 
indígenas e quilombolas, com e sem deficiência. Grande 
parte vive nas periferias dos grandes centros urbanos, no 
Semiárido, na Amazônia e na zona rural. Muitos deixam a 
escola para trabalhar e contribuir com a renda familiar, de 
acordo com informações da Unicef.

Segundo análise dos microdados da Pnad 2019, feita pelo 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, estima-se que há, ainda, 731 mil (11,3%) de crianças 
e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho in-
fantil no campo, com predominância nas regiões Nordeste 
(305.506) e Sudeste (147.194). Destas, 175 mil exercem alguma 
das piores formas de trabalho infantil.

No Brasil, ainda existe 1,8 milhão de crianças e adoles-
centes na faixa etária entre 5 e 17 anos trabalhando, mesmo 
com os avanços consideráveis conquistados pelo país, com 
uma redução de 62% desse tipo de trabalho.

Esses dados sobre trabalho infantil na agricultura pro-
vavelmente são maiores, especialmente após a pandemia, 
quando Unicef e OIT estimam que mais 8,9 milhões de crian-
ças e adolescentes correm o risco de ingressar no trabalho 
infantil no mundo até 2022, como resultado da pandemia de 
Covid-19. No Brasil, antes da pandemia, já havia mais de 1,7 
milhão de crianças e adolescentes nessa situação.
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A região Nordeste se destaca com o maior percentual 
de habitantes vivendo em áreas rurais, o equivalente a 26, 
88%, enquanto a região Sudeste simboliza a urbanidade, com 
93,14% das pessoas vivendo em áreas urbanas.

Pesquisas direcionadas para o público da infância e 
adolescência no meio rural ainda são reduzidas; em sua 
maioria, voltam-se para o trabalho infantil e para a educação, 
mas há uma necessidade de discutir outras temáticas com 
o segmento tanto da primeira infância (0-5 anos), quanto da 
segunda infância (6-14 anos), abordando vários direitos indivi-
duais e sociais assegurados por lei, como saúde, alimentação, 
segurança, lazer, cultura, religiosidade, dentre outros. Essa 
falta de dados é um fator de invisibilidade desses grupos e 
dificulta a construção de políticas públicas adequadas para 
crianças e adolescentes em contexto de agricultura familiar.

A Convenção nº 182 da OIT operacionalizou a necessida-
de da adoção de novos instrumentos para proibição e elimi-
nação das piores formas de trabalho infantil como a principal 
prioridade de ação no âmbito internacional e nacional.

A exclusão escolar é uma das consequências do trabalho 
infantil no campo e afeta o desenvolvimento dessas crianças 
e adolescentes, além de ir contra a garantia de seus direitos.

No que diz respeito à raça, pesquisas recentes de 2019 
(Pnadc) mostram que a maioria dos trabalhadores infantis 
eram meninos (66,4%) negros (66,1%); 21,3% (337 mil) estão 
na faixa etária de 05 a 13 anos. A faixa etária de 14 e 15 anos 
corresponde a 25% (442 mil). A pesquisa apontou também 
que 53,7% têm entre 16 e 17 anos (950 mil). Esses dados vi-
sibilizam como a herança colonial da escravidão, vinculada 
à pobreza perpetua, enraíza as condições para a existência 
do trabalho infantil.
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Além disso, não foram encontrados dados sobre 
educação no campo e em contexto de agricultura 
familiar que estejam matriculados na educação 
para pessoas com deficiência, o que também é 
um indicativo de invisibilidade.

O Nordeste se destaca pelo maior número de registros 
de crianças e adolescentes ocupadas no trabalho infantil no 
meio rural ente os anos 2006-2017, somando uma década em 
que a redução do envolvimento desses sujeitos baixou em 
52,9%. A região Norte se apresenta nesse período de 10 anos 
como a região que menos avançou na queda da redução de 
crianças e adolescentes envolvidos no trabalho infantil, pois 
apresentou a redução apenas de 19,7%.

É importante destacar que, mesmo havendo uma redução 
do trabalho infantil no setor agropecuário, estados como 
Roraima e Amapá, até 2017, apresentaram crescimento do 
trabalho infantil nos estabelecimentos agropecuários. Em 
Roraima, o crescimento foi de 81,8% (+3.807 casos) e, no 
Amapá, de 81,3% (+1.030 casos). Em relação à população 
total de ocupados nos dois estados, houve redução do tra-
balho infantil de 3,2 p.p. e 2,3 p.p., respectivamente 

A tríade legislação, educação e trabalho infantil estão por 
todo o corpo, mas norteadas pela perspectiva do invisível, do 
que torna ou condiciona crianças e adolescentes invisíveis 
socialmente por um lado e visíveis por outro.

Ainda existe escassez de estudos referentes às infâncias 
na agricultura familiar, não é que não existam, ainda são 
mínimas, mas abriram o caminho para que o olhar se volte 
para a realidade da agricultura familiar e seus mais diversos 
aspectos, dentre eles, Trabalho Infantil.
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Apresentação

A luta por direitos é histórica para a humanidade, marcan-
do época, populações e sujeitos de maneira singular, pois, à 
medida que direitos foram assegurados, outras conquistas 
foram ampliadas nos campos social, político e individual, 
visibilizando determinados  sujeitos e grupos sociais em suas 
esferas de vivências e atuação com o passar do tempo.

Outros sujeitos ainda sofrem um processo de silencia-
mento e de invisibilização de maior intensidade, como mulhe-
res, jovens, adolescentes e crianças – as quais resistem em 
suas lutas com suas singularidades, bandeiras e formatos, 
expandindo avanços e materializando conquistas.

As crianças e adolescentes fazem parte dos gru-
pos que, ao serem silenciados e invisibilizados his-
tórica, social, econômica, política e culturalmente, 
também são submetidos a formas subalternas de 
existência, que implicam o seu não reconhecimen-
to enquanto sujeitos de direitos por muito tempo.

Então, tratar do silenciamento e da invisibilidade im-
postos às crianças e adolescentes no campo, em destaque 
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neste escrito na agricultura familiar1, torna-se um desafio, 
visto que, embora a legislação vigente os reconheça e legi-
time enquanto sujeitos de direito, ainda há muitos desafios 
para que efetivamente possam ter seus direitos garantidos. 
Sabe-se que a realidade projetada para as crianças e 
adolescentes no campo se constrói forjada pela dureza 
das desigualdades e diferenças econômicas e sociais 
estabelecidas secularmente que, dependendo da re-
gião do país, pode apresentar um determinado nível de 
complexidade.

O trabalho tornou-se o estigma da infância e adolescên-
cia no meio rural, caracterizado como violação dos direitos 
humanos, mas, para a cultura das pessoas mais velhas 
no meio rural, é entendido como uma oportunidade de 
transmitir saberes. A construção desse texto perpassa pelo 
levantamento de informações sobre o cenário das infâncias 
na agricultura familiar no Brasil e suas invisibilidades, no 
intuito de evidenciar e sistematizar os problemas existentes 
(e persistentes) nessas infâncias, identificando as questões 
que estão relacionadas e a complexidade que as envolve 
nos últimos anos.

São destaques, dentre os motivos que pesam na 
complexidade para esse cenário, a ausência de políticas 

1 No Brasil, a partir de 2006, foram definidos alguns critérios que determinam 
o pertencimento, ou não, de uma produção agrícola em um contexto familiar. 
De acordo com a Lei nº 11.326/2006, para ser considerado como agricultor 
familiar, é preciso que a propriedade tenha, no máximo, quatro módulos fis-
cais (que varia conforme o município e a proximidade maior ou menor com 
as zonas urbana e rural), onde seja utilizada predominantemente mão de 
obra da própria família, assim como a base de sustentação da renda familiar 
tenha origem nas atividades econômicas vinculadas ao próprio empreen-
dimento. Fonte: <https://www.embrapa.br/documents/1355126/2250572/
revista_ed14.pdf/a238ede6-a45d-4e07-858a-78bfa9025ab5>.
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públicas e do Estado frente às desigualdades sociais 
históricas no país, onde a não definição da agenda e 
o não direcionamento e priorização de ações voltadas 
para as infâncias e adolescências trazem a invisibilidade 
como reflexo histórico. A análise do quanto essas crianças 
e adolescentes estão invisíveis para as escolas e também 
para as redes de proteção torna-se alvo para adentrar nessas 
realidades, em destaque na agricultura familiar.

O texto está organizado em quatro capítulos. O primeiro 
apresenta as normativas internacionais e nacionais que re-
gulam proteção integral da segunda infância brasileira e seus 
reflexos na criança e adolescente no cenário na agricultura 
familiar que é marcada pelo trabalho infantil. Ainda enfatiza 
as ausências na garantia do direito à educação às crianças 
e adolescentes no campo.

O capítulo dois apresenta dados referentes à infância e 
adolescência na agricultura familiar, menciona detalhes sobre 
as crianças do campo, da floresta e das águas. Os números 
explicitados têm a incumbência de apontar onde esses su-
jeitos estão, como são e quantos são, mostrando o desafio 
tamanho de identificá-los em um cenário tão abrangente e 
tão fragilizado de pesquisas e estudos.

O capítulo três se propõe a mostrar a construção da 
invisibilidade das crianças e adolescentes no contexto da 
agricultura familiar, apontando os fatores que a produzem, 
indicando bibliografia que auxilia a refletir sobre essa reali-
dade existente e alarmante. O texto se encerra com o indi-
cativo de recomendações sobre a infância e a adolescência 
na agricultura familiar e da importância de estudos e ações 
voltadas para a operacionalização da lei e da proteção inte-
gral, tornando esses sujeitos de direito de fato.
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A pandemia de Covid-19 teve forte impacto sobre as 
crianças e adolescentes, direta ou indiretamente. Neste 
último caso, a morte prematura de pais, tios, avós e outros 
familiares aumentou o número de órfãos e produziu um ce-
nário de insegurança. As medidas protetivas implementadas 
para redução do contágio, dentre elas o isolamento social 
e o fechamento de equipamentos públicos de assistência 
social, saúde e educação, impactam a subnotificação de 
casos de violência contra crianças e adolescentes. Ao mes-
mo tempo, infere-se sobre o aumento das violências físicas, 
sexuais e psicológicas ao longo desse período e seu reflexo 
no aumento de doenças mentais, psicológicas e inclusive 
dos casos de suicídio. Isso exige ainda mais dos órgãos de 
proteção e assistência de crianças e adolescentes, como os 
conselhos tutelares.

Então, o que torna crianças e adolescentes, sujeitos da 
agricultura familiar, invisíveis às ações do Estado e, ainda, em 
parte, da Sociedade civil? É importante fazer uma ressalva: 
a invisibilidade na infância e adolescência ocorre em vários 
contextos, e, no campo brasileiro, seja com a agricultura 
familiar, reforma agrária, floresta, águas, dentre outros, que 
representam minorias e marginalizados historicamente, a 
marca da invisibilidade também se estampa. As infâncias 
do campo devem ser consideradas em suas pluralidades, de 
tal forma a potencializar as diversas formas de ser e estar 
no mundo. 

O campo tem sido, por muito tempo, lugar de explora-
ção do latifúndio, atendendo interesses do capital, onde a 
execução da legislação que assegure direitos tanto para 
homens, mulheres jovens, adolescentes e crianças, quando 
conquistada, é efetivada com maior lentidão. Este estudo é 
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um esforço de apresentar esses processos de invisibilidade 
e possibilitar que diferentes atores possam utilizar suas infor-
mações para a luta por direitos de crianças e adolescentes. 
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Capítulo 1. O que afirma a lei?

O quadro de não reconhecimento das crianças como 
sujeitos de direito começa a ser modificado quando 
a criança e o adolescente passam a ser vistos como 
pessoas no sentido pleno do termo, segundo Lima et al 
(2017), o que lhes permite atingir direitos e liberdades 
de que são beneficiários como condição geral, mesmo 
no período de tempo durante o qual estão em processo 
de formação.

Os tratados internacionais enquanto acordos formais ce-
lebrados entre os países com a intenção de produzir efeitos 
legais de direitos tornam-se também indicativos das conquis-
tas que alicerçaram direitos para crianças e adolescentes, 
como a Declaração Universal dos Direitos da Criança 
de 1959, que, ao ser adotada pela Assembleia das Nações 
Unidas, pretedeu que a criança tivesse uma infância feliz e 
que pudesse gozar dos seus direitos e suas liberdades. A 
declaração universal também fundou concepções universais 
de infância e de direito da infância, enfatizando o papel dos 
Estados, da sociedade e da família na promoção e garantia 
dos direitos da criança (MARIN, 2018).
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O 7º princípio da Declaração dos Direitos da Criança 
evidencia o direito à educação:

A criança terá direito a receber educação, que será 
gratuita e compulsória, pelo menos no grau primário. 
Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover 
a sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de 
iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, 
sua capacidade de emitir juízo e seu senso de respon-
sabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil 
da sociedade. Os melhores interesses da criança serão 
a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação 
e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro 
lugar, aos pais. A criança terá ampla oportunidade para 
brincar e divertir-se, visando aos propósitos mesmos da 
sua educação; a sociedade e as autoridades públicas 
empenhar-se-ão em promover o gozo desse direito. 
(DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA, 1959, 
PRINCÍPIO 7º)

As normativas que estabelecem direitos para crianças e 
adolescentes em todo o mundo teve como objetivo mostrar 
que esses sujeitos também são de direitos e que precisavam 
ser tratados com dignidade desde a tenra idade, sendo o 
direito à educação um dos que destacamos neste trabalho.

Estudos sobre a história das políticas para a infância e 
adolescência, segundo Craidy (1994), iniciaram-se de forma 
mais sistemática no Brasil somente na década de 1980, com 
o indicativo e elaboração de políticas públicas voltadas para 
a promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças 
e adolescentes. Nessa década, as intensas mobilizações 
em prol das infâncias e adolescências brasileiras por parte 
da sociedade civil resultaram na inserção do artigo 227 da 
Constituição Federal de 1988:
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Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dig-
nidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA) são importantes marcos legais 
para a história das infâncias e das adolescências brasileiras 
e marcam a mudança de paradigma da visão das crianças 
e adolescentes como objeto do direito para a perspectiva 
da proteção integral, em que crianças e adolescentes são 
reconhecidos como sujeitos de direitos.

EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO É DIREITO, E NÃO ESMOLA
A educação é um dos direitos mais mencionados e 

defendidos para crianças e adolescentes no país; porém, 
é um direito que não é assegurado plenamente, indicando 
não existir equidade na oferta, estrutura, níveis, qualificação, 
pesquisas e ações voltadas para maiores avanços nesse 
setor.

A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 estabelece os prin-
cípios da educação e os deveres do Estado em relação à 
educação escolar pública, definindo as responsabilidades, 
em regime de colaboração, entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios. No que diz respeito à 
educação do campo, a LDB 1996 respeita a diversida-
de dos povos do campo, assegurando-lhes princípios 
organizacionais ligados às atividades do trabalho e da 
vida do campo.
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As atualizações na LDB, desde a sua promulgação, foram 
de suma importância no que se refere às orientações relacio-
nadas à Educação Infantil. Dentre elas, uma das principais 
foi a redefinição da faixa etária desse segmento em 2013 a 
partir da Lei n. 12.796, que determinou o dever do Estado 
em assegurar essa etapa da educação, de forma gratuita, a 
todas as crianças até os 5(cinco) anos de idade. A lei também 
determina a garantia de vagas em escolas públicas mais 
próximas de suas residências para crianças a partir do dia 
em que completarem 4 (quatro) anos de idade (incluída pela 
Lei nº 11.700, de 2008) (BRASIL, 1996, Art. 4º, II e X), como 
descrevem Melo e Guimarães (2020).

O Censo Escolar de 2019 retrata que, das mais de 180 
mil escolas brasileiras existentes até aquele período, 55 
mil estão na zona rural, e cerca de 48% dos domicílios não 
têm acesso à internet, uma taxa que aumenta conforme 
diminui a renda. O acesso à internet não ocorre em todas 
as regiões e territórios. No caso das crianças e adolescentes 
do campo, das florestas e das águas, a exclusão digital ficou 
ainda mais evidente com a pandemia e a necessidade da 
educação remota.

Outras normativas sobre a garantia da educação para 
as crianças estendendo ao seu espaço de vida e mora-
dia alicerçam algumas regulamentações específicas à 
educação do/no campo sendo instituídas, a saber: Reso-
lução CNE/ CEB nº 01/2002; Resolução CNE/CEB nº 
02/2008; Lei nº 12.960/2014. Melo e Guimarães (2020) 
afirmam que, por essas prescrições legais, a Educação 
Infantil deve ser oferecida pelos municípios, nas pró-
prias comunidades rurais, evitando-se os processos de 
nucleação de escolas e de deslocamento das crianças, 
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admitindo-se esses processos para os anos iniciais do 
ensino fundamental.

A diversidade existente no meio rural de sujeitos, ambien-
tes, fazeres, dentre outros, tece uma complexidade que pre-
cisa ser considerada, bem como receber atenção na oferta 
de educação de tal forma a disponibilizar para os sujeitos do 
meio rural todas as etapas da educação, como assegurado 
nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
Escolas do Campo de 2002. Alguns fatores favorecem a 
manutenção da invisibilidade de crianças e adolescentes na 
agricultura familiar, que vão desde o acesso à qualidade do 
atendimento, ao apoio às mulheres do campo e aos demais 
direitos humanos.

O relatório elaborado pelo então Grupo de Trabalho 
Interinstitucional – GTI1, dos Ministérios da Educação, 
do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome aponta que as crianças de 0 a 5 
anos e onze meses residentes em áreas rurais vivem um 
processo de ocultamento, omissão e acesso desigual 
às políticas públicas. Ainda reforçam, por meio de dados 
provenientes do Ministério da Educação e do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (apud 2005 BRASIL, 2011, p. 
4), que as crianças de 0 a 6 anos do campo encontram-se 
praticamente excluídas da educação infantil, dado que é 
reafirmado pelo Balanço do PNE 2014-20242, lançado pela 

1 Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Interministerial número 
6/2013, assinada pelos Ministros de Estado da Educação, do Desen-
volvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=16264-gti-educacao-infantil-cam-
po-09-04-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 13 dez. 2021.

2 Disponível em: <https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/BA-
LANCO_PNE_CARTELAS_VF_corrigido.pdf> Acesso em: 13 dez. 2021.
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Campanha Nacional pelo Direito à Educação que analisa o 
cumprimento das metas do plano e observa que a meta 1 
sobre educação infantil não foi cumprida. A meta 1 também 
dispõe que, em 2024, a porcentagem de crianças brasileiras 
de até 3 anos frequentando escolas ou creches deve ser 
50%. Em 2019, essa porcentagem era de 37%, restando a 
inclusão de mais 13% das crianças nessa faixa etária para 
atingir o objetivo estabelecido no Plano Nacional de Edu-
cação 2014-2024.

Enquanto, na população infantil urbana, a taxa de fre-
quência à creche, de acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – PNAD 2008, era de 20,52%, nos 
territórios rurais, era de 6,83%.

Alguns dados gerais sobre as escolas públicas rurais no 
Brasil contribuem para compreender o panorama educacio-
nal apenas de crianças de 0 a 6 anos, como segue na tabela:

Dados de atendimento à Educação Infantil em escolas 
públicas rurais BRASIL – 2014 a 2018

ANO Quantidade de Escolas Creche Pré-escola
2014 66.904 162.643 697.963
2015 64.091 173.091 676.610
2016 62.369 177.674 685.061
2017 60.064 207.234 686.100
2018 56.954 225.420 677.124

Fonte: Censo Escolar. Acesso: 07/11/2021

Esses dados não se restringem às crianças da agricul-
tura familiar, visto que o campo se apresenta tão complexo 
e diverso nas representações e identidades, mas também 
podem ser utilizados para refletir sobre essa realidade.

O registro feito no relatório do Grupo de Trabalho Inter-
ministerial, instituído pela Portaria Interministerial número 
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6/2013, faz menção sobre a importância da garantia de espa-
ços acolhedores e de produção de conhecimento educação 
e infância na agricultura familiar:

Se, por um lado, o movimento social de luta pelos di-
reitos das crianças incorporou demandas por acesso a 
espaços acolhedores, por outro, o acúmulo conceitual da 
produção de conhecimento sobre educação e infância 
avançou no sentido de considerar que estes espaços são 
formas de garantir a educação e precisam ser valoriza-
dos, pautando a questão da qualidade e da necessária 
visibilidade das crianças das crianças.

No entanto, outro ponto deve ser enfatizado no que diz 
respeito ao ensino fundamental, que abrange justamente 
as idades de 6 a 14 anos, e também está no documento do 
relatório citado anteriormente, referente aos parâmetros im-
portantes os quais estão presentes no Art. 3º das Diretrizes 
Complementares para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo (BRASIL, 2008), como descrito no relatório do grupo 
de trabalho interministerial:

A Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Funda-
mental serão sempre oferecidos nas próprias comuni-
dades rurais, evitando-se os processos de nucleação de 
escolas e de deslocamento das crianças.
§1º Os cinco anos iniciais do Ensino Fundamental, 
excepcionalmente, poderão ser oferecidos em escolas 
nucleadas com deslocamento intracampo dos alunos, 
cabendo aos sistemas estaduais e municipais estabe-
lecer o tempo máximo dos alunos em deslocamento a 
partir de suas realidades.
§2º Em nenhuma hipótese serão agrupadas em uma 
mesma turma crianças de Educação Infantil com crian-
ças do Ensino Fundamental.
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Mencionar o ensino fundamental na educação do campo 
é um indicativo de que essa etapa ensino deve ser ofertada de 
acordo com a legislação vigente; logo, deve ser estruturado e 
mantido no território de vivência das crianças e adolescentes, 
o que nem sempre ocorre com condições mínimas quando 
tratamos das crianças do campo.

A carência de estudos e pesquisas sobre educação 
voltadas para a segunda infância na agricultura familiar 
é uma evidência da invisibilidade provocada por esse 
segmento. A educação, que poderia ser uma via de in-
clusão e de direito assegurado por lei, ainda permanece 
fragilizada e mencionada como possível porta de saída 
para o trabalho infantil.
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Capítulo 2. Quem são as crianças e 
adolescentes das famílias agricultoras?

De acordo com o IBGE (2018), o meio rural brasileiro é 
território de vida de quase seis milhões de crianças, destas, 
16,5% vivem no campo. A forma de viver a infância por esses 
sujeitos ora se aproxima, ora se distancia daquelas que vivem 
nos grandes centros urbanos, conforme Melo e Guimarães 
(2020).

O Unicef1 apresenta dados para o período de 1990 a 2018; 
o percentual de crianças com idade escolar obrigatória fora 
da escola caiu de 19,6% para 3,7% (Pnad, 2019). No entanto, 
mesmo com essa significativa redução, em 2019, aproxima-
damente 1,5 milhão de meninos e meninas ainda estava fora 
da escola (Pnad, 2019). A pandemia de Covid-19 agravou 
esse cenário e, atualmente, estima-se que mais de 5,5 
milhões de estudantes estão fora da escola, segundo 
dados do Unicef2.

1 Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/situacao-das-criancas-e-
-dos-adolescentes-no-brasil>. Acesso em: 13 dez. 2021.

2 Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/
cultura-do-fracasso-escolar-afeta-milhoes-de-estudantes-e-desigualdade-
-se-agrava-na-pandemia>. Acesso em: 13 dez. 2021.
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A exclusão escolar tem rosto e endereço: quem está 
fora da escola são as crianças e adolescentes pobres, 
negros, indígenas e quilombolas, com e sem defici-
ência. Grande parte vive nas periferias dos grandes 
centros urbanos, no Semiárido, na Amazônia e na 
zona rural. Muitos deixam a escola para trabalhar 
e contribuir com a renda familiar, de acordo com 
informações do Unicef.

É importante destacar que, apesar da invisibilidade das 
crianças e adolescentes do campo, da floresta e das águas, 
existe uma violação de direitos que as coloca em evidên-
cia: o trabalho infantil, proibido no Brasil, nos termos do 
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988. 
Segundo análise dos microdados da Pnad 2019, feita 
pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil, estima-se que há ainda 731 mil (11,3%) 
de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação 
de trabalho infantil no campo, com predominância nas 
regiões Nordeste (305.506) e Sudeste (147.194). Destas, 
175 mil exercem alguma das piores formas de trabalho 
infantil. Na faixa etária de 14 a 17 anos, idades em que a le-
gislação trabalhista brasileira permite o contrato de trabalho 
na condição de aprendiz, do total de 497 mil adolescentes 
ocupados, 483 mil estão em trabalhos informais. Embora em 
números absolutos o trabalho infantil seja menor no campo, 
a proporção de crianças e adolescentes é quase três vezes 
maior que nas cidades.

As informações registradas sobre crianças e adolescen-
tes na agricultura familiar muito se relacionam com o trabalho 
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infantil e a educação. Esses dados, porém, indicam as lacunas 
sobre estudos e pesquisas que abordem as complexidades 
do universo desse segmento no meio rural, inclusive no 
que se refere à saúde, esporte lazer, moradia, religiosidade, 
segurança, cultura, dentre outros tantos que compõem os 
direitos que lhes são assegurados por lei.

Neste capítulo, mapeia-se quantos são, como são e onde 
estão esses sujeitos de direitos que têm suas infâncias e 
juventudes roubadas, sendo submetidas e submetidos a 
trabalharem nas mais variadas condições e ambientes sem 
respeito aos seus limites físicos, psicológicos e emocionais. 
Dados, informações e registros de institutos e censos nor-
tearam a construção da narrativa expostas nas linhas que 
seguem com a finalidade de trazer à tona essas crianças e 
adolescentes.

Muitas informações neste capítulo estão pautadas no 
Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola (2017)3 que 
conduzem às reflexões sobre os números e lugares dessas 
crianças e adolescentes, apontando o impacto das atividades 
agrícolas e não agrícolas em suas trajetórias de crianças e 
de adolescentes da agricultura familiar.

E de que agricultura está se falando para tratar dos 
recortes reais e possíveis no segmento das crianças e 

3 O Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2017, realizado pelo IBGE, 
é uma pesquisa que investiga estatísticas sobre a estrutura e a produção 
agrícola brasileira. Os dados do Censo referem-se às informações coletadas 
através das seguintes variáveis: total de estabelecimentos agropecuários; 
área total dos estabelecimentos agropecuários; utilização das terras; total de 
tratores, implementos, máquinas e veículos; características do estabeleci-
mento e do produtor; total de pessoal ocupado; e totais de bovinos, bubalinos, 
caprinos, suínos, ovinos, equinos, muares e aves (data de referência adotada 
para a operação censitária: 30 de setembro de 2017). (IBGE, 2019) Fonte: 
<https://fnpeti.org.br/media/publicacoes/arquivo/publicacao_ti_agro.pdf>. 
Acesso em: 13 dez. 2021.
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adolescentes? A/o  agricultor/a familiar, definido com base 
na Lei nº 11.326/2006, é referência para este trabalho e 
caracteriza de quem se vai falar e de onde se fundamenta a 
ideia das crianças e adolescentes.

Portanto, outro recorte sobre a descrição da agricultura 
familiar pode ser feito com base no Decreto nº 9.064, de 
31 de maio de 2017, de forma a separar uma agricultura 
familiar de uma agricultura não familiar, sendo os demais 
estabelecimentos agropecuários.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA AGRICULTURA 
FAMILIAR – QUANTOS SÃO, COMO ESTÃO E ONDE ESTÃO?

Dados do IBGE (2019) apontam que, no Brasil, ainda 
existe 1,8 milhão de crianças e adolescentes na faixa etá-
ria entre 5 e 17 anos trabalhando, mesmo com os avanços 
consideráveis conquistados pelo país com uma redução 
de 62% desse tipo de trabalho.

Importante destacar também sobre como a população 
brasileira está distribuída no território nacional. Conforme 
os dados fornecidos pela Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD), até 2015, a maior parte da população 
brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas, e 15,28% dos bra-
sileiros vivem em áreas rurais. Essa distribuição populacional 
já principia as disparidades entre os espaços rurais e urbanos 
que se configuraram em outras esferas, principalmente no 
tocante a pensar, formular e implementar políticas públicas 
para o meio rural.

Dados do relatório “Trabalho Infantil na Pecuária”, elabo-
rado pela Organização das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e Agricultura – FAO, de 2013, aponta que quase 60% das 
crianças envolvidas em trabalho infantil estão na agricultura, 
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um dos setores considerados mais perigosos. Além disso, 
há meninos e meninas a partir dos 5 anos trabalhando na 
atividade pastoril. O documento conclui que pouco se sabe 
sobre o envolvimento das crianças nessa atividade, em que 
a participação de crianças e adolescentes é comum, e tem 
um forte componente cultural. A FAO ressalta que a partici-
pação das crianças e adolescentes na agricultura pode ser 
um fator normal de crescimento, desde que as tarefas sejam 
adequadas a suas idades.

Esses dados provavelmente são maiores, especialmente 
após a pandemia, quando Unicef e OIT estimam que mais 8,9 
milhões de crianças e adolescentes correm o risco de ingres-
sar no trabalho infantil no mundo até 2022, como resultado 
da pandemia de Covid-19. No Brasil, antes da pandemia, já 
havia mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes nessa 
situação4.

Dentre as cinco regiões que compõem o país, a região 
Nordeste se destaca, com o maior percentual de habi-
tantes vivendo em áreas rurais equivalente a 26, 88%, 
enquanto a região Sudeste simboliza a urbanidade, com 
93,14% das pessoas vivendo em áreas urbanas.

Pesquisas direcionadas para o público da infância e 
adolescência no meio rural ainda são reduzidas; em sua 
maioria, voltam-se para o trabalho infantil e a educação, 
mas há uma necessidade de discutir outras temáticas 
com o segmento tanto da primeira infância (0-5 anos), 
quanto da segunda infância (6-14 anos), abordando vários 

4 Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/
trabalho-infantil-aumenta-pela-primeira-vez-em-duas-decadas-e-atinge-
-um-total-de-160-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-no-mundo>. Acesso 
em: 13 dez. 2021.
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direitos individuais e sociais assegurados por lei, como 
saúde, alimentação, segurança, lazer, cultura, religiosi-
dade, dentre outros. Essa falta de dados é um fator de 
invisibilidade desses grupos e dificulta a construção de 
políticas públicas adequadas para crianças e adolescen-
tes em contexto de agricultura familiar.

O campo brasileiro é constituído de complexidades que 
precisam ser compreendidas para avançar nas ações e po-
líticas públicas que qualifiquem inicialmente suas condições 
de vida. A exemplo dessas complexidades, as juventudes 
rurais, já há algum tempo, fazem o “movimento diaspórico” 
pelo mundo na busca da sustentabilidade financeira ou 
autonomia educacional, e o reflexo disso é que o campo 
está envelhecido e masculinizado, como Abramovay (1999) 
afirmou, ainda no final da década de 1990.

Grande parte desses jovens que realizam o movimento 
de idas e vindas na busca da sustentabilidade financeira 
foram crianças que começaram na atividade rural ainda na 
infância, configurando o trabalho infantil, no caso os meninos 
se direcionando para as lavouras de cana de açúcar, café e 
algodão ou a construção civil na zona urbana dos grandes 
centros, e as meninas tornando-se domésticas. Essa relação 
da infância de trabalho com uma juventude saindo do meio 
rural suscita a refletir sobre outros aspectos, dentre eles, o 
de permanecer no campo com condições de ou a sucessão 
rural, que posteriormente se discutirá.

A ONU elegeu o ano de 2021 como o Ano Internacional5 
para a Eliminação do Trabalho Infantil, que visa a promover 

5 O Ano Internacional foi aprovado por unanimidade em uma resolução da 
Assembleia Geral da ONU em 2019. O principal propósito do ano é instar os 
governos a fazer o que for necessário para atingir a Meta 8.7 dos Objetivos 
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ações legislativas e práticas para erradicar o trabalho infantil 
em todo o mundo. Essa ação foi lançada pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em colaboração com a par-
ceria com outras organizações.

Portanto, tratar sobre o trabalho infantil é buscar enten-
der também o olhar da família sobre o assunto, visto que, na 
realidade, torna-se “frequente associar o trabalho infantil a 
uma decisão familiar” (AZEVEDO, MENEZES & FERNANDES 
2000), mas ainda existe um reconhecimento geral de um 
certo grau de autonomia. No entanto, a criança ou adoles-
cente não têm autonomia para decidir se trabalham ou não.

A Organização Internacional do Trabalho – OIT define 
esse tipo de trabalho como o que priva as crianças de sua 
infância, seu potencial e sua dignidade e que é prejudicial 
ao seu desenvolvimento físico e mental.

Segundo consta no Plano Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador 
Adolescente, de 2011, o conceito de trabalho infantil se con-
figura como:

[...] as atividades econômicas e/ou atividades de sobrevi-
vência, 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, independen-
temente da sua condição ocupacional. Para efeitos de 
proteção ao adolescente trabalhador, será considerado 
todo trabalho desempenhado por pessoas com idade 
entre 16 e 18 anos e, na condição de aprendiz, de 14 a 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS). Disponível em: <https://
www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/2021-aieti/lang--pt/index.htm>. 
Acesso em: 13 dez. 2021.
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18 anos, conforme definido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 15 de dezembro de 1998. (BRASIL, 2011, p. 6)

Embora a exploração do trabalho infantil decorra de múl-
tiplos fatores, a condição de pobreza, um fator de extrema in-
cidência no Brasil, porém não é o único, como afirma Cabral:

[...] já que diversas outras causas incidem nesse pro-
blema, especialmente as causas de natureza cultural, 
desencadeadas pela reprodução dos mitos que natura-
lizam a exploração do trabalho infantil, bem como pela 
fragilidade das políticas públicas de atendimento que 
não alcançam o universo de crianças e adolescentes 
brasileiros. (CABRAL, 2020).

A pobreza marca as periferias das cidades e a zona rural 
de municípios pobres, sendo uma das causas que incidem 
sobre o trabalho infantil, munindo a ideia de que o trabalho 
ensina e forma o caráter do ser humano. Na família de agri-
cultores/as familiares, a transmissão de saberes, valores, 
práticas e habilidades é uma herança geracional que tem 
a função também de que os filhos (e não as filhas) deem 
continuidade ao trabalho na “terra” familiar.

Marin (2018), ao tratar sobre as ações para universalizar 
concepções e direitos da infância e adolescência, explana 
que outras organizações internacionais agregaram esforços, 
a exemplo dessas ações projetadas pela OIT, que se voltou 
para o combate ao trabalho infantil por meio da Convenção 
n.º 138, de 1973, ao propor a criação de um instrumento único 
e universal, destinado a “obter a abolição total do trabalho 
de crianças”.

Essa convenção também estabeleceu a idade mínima de 
16 anos como recomendada para o trabalho, admitindo a faixa 
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etária entre os 13 e os 15 anos, desde que não prejudique a 
saúde ou desenvolvimento do/a jovem e a frequência escolar. 
A convenção também principiou as limitações para o trabalho 
infantil tão marcante na agricultura familiar, mas foi somente 
com a Convenção nº 182 da OIT que se operacionalizou 
a necessidade da adoção de novos instrumentos para 
proibição e eliminação das piores formas de trabalho 
infantil como a principal prioridade de ação no âmbito 
internacional e nacional.

O artigo 3º da convenção nº 182 descreve sobre as piores 
formas de trabalho das crianças e adolescentes, abrangendo:

a) Todas as formas de escravatura ou práticas análogas, tais 
como a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívidas 
e a servidão, bem como o trabalho forçado ou obrigató-
rio, incluindo o recrutamento forçado ou obrigatório das 
crianças com vista à sua utilização em conflitos armados; 
b) A utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança 
para fins de prostituição, de produção de material porno-
gráfico ou de espetáculos pornográficos; c) A utilização, o 
recrutamento ou a oferta de uma criança para atividades 
ilícitas, nomeadamente para a produção e o tráfico de 
estupefacientes, tal como são definidos pelas convenções 
internacionais pertinentes; d) Os trabalhos que, pela sua 
natureza ou pelas condições em que são exercidos, são 
susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou mora-
lidade da criança. (CONVENÇÃO N 182, OIT)

A Convenção considera que a eliminação efetiva das 
piores formas de trabalho infantil requer ação imediata e 
global, que respeite a importância da educação fundamental 
e gratuita e a necessidade de retirar a criança de todos esses 
trabalhos, promover sua reabilitação e integração social e, 
ao mesmo tempo, atender as necessidades de suas famílias.

agricultura familiar.indd   47agricultura familiar.indd   47 18/02/2022   14:36:5318/02/2022   14:36:53



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

48

O Censo Agropecuário (2017) menciona que um dos 
fatores de atração pela mão de obra infantil e juvenil está 
relacionado à delicadeza e à habilidade, características 
básicas predominantes em crianças e adolescentes. 
Algumas atividades exercidas no trabalho infantil na agri-
cultura familiar foram descritas no Censo Agropecuário, 
Florestal e Aquícola (2017) por Cacciamali e Braga (2003), 
conforme catalogadas nas delegacias regionais do trabalho 
e elucidadas na Tabela:

Atividades exercidas no trabalho infantil na agricultura familiar

Meio Rural

fornos de carvão, extração de pedras, garimpo, agricultura de subsistência, 
beneficiamento de sisal, erva-mate, quebra de coco, agroindústria canavieira, 
extração de sal, colheita de agave, algodão, extrativismo vegetal, fumo, 
horticultura, casas de farinha, citricultura, pesca e atividades relacionadas 
à extração de corte de madeira.

Fonte:  Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola (2017)

No entanto, muitas sequelas resultam do trabalho na 
infância, que ameaçam a integridade física e psicológica de 
crianças e adolescentes em decorrência dos altos níveis de 
cansaço por serem inseridos prematuramente em um am-
biente de trabalho, isto é, independentemente do espaço em 
que ele é desenvolvido, pois, na agricultura familiar, a lida com 
a terra, com os animais e os afazeres doméstico tornam-se 
também atividades de risco, dependendo da idade com que 
se executa. Outra consequência desse tipo de trabalho é 
a exclusão da escola prematuramente, implicando nega-
tivamente o desenvolvimento intelectual das crianças e 
adolescentes devido à exposição ao trabalho pesado e 
excessivo.

Um recorte relevante que aborda a interseccionalidade é 
o de gênero e raça nesse eixo agricultura familiar, visto que 
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as meninas e mulheres representam um número pequeno 
quando relacionado ao total. No que diz respeito à raça, 
pesquisas recentes de 2019 (Pnadc) mostram que a maioria 
dos trabalhadores infantis eram meninos (66,4%) negros 
(66,1%); 21,3% (337 mil) estão na faixa etária de 05 a 13 anos. 
A faixa etária de 14 e 15 anos corresponde a 25% (442 mil). A 
pesquisa apontou também que 53,7% têm entre 16 e 17 anos 
(950 mil). Esses dados visibilizam como a herança colonial 
da escravidão, vinculada à pobreza, perpetua e enraíza as 
condições para a existência do trabalho infantil.

Como registrado no Censo Agropecuário Florestal 
e Aquícola 2017, entre 2006 e 2017, o intervalo temporal 
entre a realização dos Censos Agropecuários, o Brasil 
experimentou uma redução absoluta (número de casos) 
dos casos de trabalho de crianças e adolescentes com 
menos de 14 anos de idade. Ao longo desse período, o 
número de crianças e adolescentes com menos de 14 
anos de idade ocupados no setor agropecuário passou 
de 1.062.306 para 580.052, uma redução absoluta de 
482.254 casos, que, em termos percentuais, representa 
uma queda de 45,4%.  Porém, esses números provavel-
mente sofreram alterações significativas desde 2017, 
principalmente devido à crise econômica e política que 
vivenciamos e também à pandemia de Covid-19.

Essa redução não retirou essas crianças e adolescentes 
da invisibilidade em que se encontram e não acabou com as 
sequelas resultantes de serem submetidas às mais diversas 
condições de trabalho na agricultura familiar. Outro ponto 
a ser ressaltado é que o registro da Tabela 1 refere-se ao 
público de crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 
13 anos, e os sujeitos da faixa etária entre 14 e 17 anos não 
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foram contabilizados na pesquisa, deixando uma lacuna de 
milhares sem registros.

Dentre as regiões do país, o Nordeste se destaca pelo 
maior número de registros de crianças e adolescentes 
ocupadas no trabalho infantil no meio rural ente os anos 
2006-2017, somando uma década em que a redução do 
envolvimento desses sujeitos baixou em 52,9%. A re-
gião Norte se apresenta nesse período de 10 anos como 
a região que menos avançou na queda da redução de 
crianças e adolescentes envolvidos no trabalho infantil, 
pois apresentou a redução apenas de 19,7%.

É importante destacar novamente que, mesmo a tabe-
la apontando uma redução do trabalho infantil no setor 
agropecuário, estados como Roraima e Amapá, até 2017, 
apresentaram crescimento do trabalho infantil nos esta-
belecimentos agropecuários. Em Roraima, o crescimento 
foi de 81,8% (+3.807 casos) e, no Amapá, de 81,3% (+1.030 
casos). Em relação à população total de ocupados nos 
dois estados, houve redução do trabalho infantil de 3,2 
p.p. e 2,3 p.p., respectivamente, como mostra a Tabela 
(CENSO, 2017) a seguir:

Número e proporção de crianças e adolescentes com menos de 14 anos de idade ocupados em 
estabelecimentos agropecuários de 2006 e 2017

Area Geográfica

Número de ocupados (em nº absolutos) Proporção de ocupados em %

2006 2017
 Variação 
Absoluta

Variação 
relativa 

(%)
2006 2017

Variação  
em p.p

Brasil 1.662.306 580.052 -482.254 -45.4 6,4 3,8 -2,6

Grandes Regiões
Norte 211.346 108.800 -41.546 -19.7 12,8 8,4 -4,3

Nordeste 485.690 228.574 -257.116 -52.9 6,3 3,6 -2,7

Sudeste 116.537 65.427 51.110 -43.9 3,5 2,1 -1,5
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Sul 178.189 64.595 113.599 -63.7 6,1 2,8 -3,3

Centro-Oeste 70.544 51.656 -18.888 -26,8 7,0 4,3 -2,6

Unidades da 
Federação

Rondônia 34.643 17.106 -17.537 -50.6 12,5 6,3 -6,2

Acre 18.488 11.315 -7.173 -38,8 18,6 8,9 -9,6
Amazonas 42.793 37.619 -5.174 -12.1 16,0 11,4 -4,7

Roraima 4.653 5.460 3.807 81.8 15,8 12,6 -3,2

Pará 89,578 80.111 -9.467 -10.6 11,3 8,2 -3,1

Amapá 1.267 12.892 1.032 81,3 9,7 7,4 -2,3

Tocantins 19.924 12.892 -7.032 -35.3 11,3 6,3 -5,0

Maranhão 76.832 37.549 -39.283 -51,3 7,7 5,4 -2,3

Piauí 63.612 34.096 -29.516 -46,4 7,6 5,4 -2,6

Ceará 80.692 29.983 -50.709 -62,8 7,0 3,2 -3,8
Rio Grande do Norte 12.633 4.783 -7.850 -62.1 5,1 2,2 -2,9
Paraíba 26.652 11.034 -15.618 -58,6 5,4 2,6 -2,8
Pernambuco 59.471 27.489 – 31.982 -53,8 6,3 3,5 -2,8
Alagoas 21.992 8.722 -13.270 -60,3 4,9 2,7 -2,2
Sergipe 11.577 4.570 -7.007 -60,5 4,3 2,0 -2,4
Bahia 132.229 70.348 -61.881 -46.8 5,7 3,3 -2,3
Minas Gerais 81.802 45.438 -36.364 -44,5 4,3 2,5 -1,8
Espirito Santo 15.877 6.111 -9.766 -61,5 5,0 1,7 -3,3
Rio de janeiro 3.421 1.907 -1.514 -44,3 2,2 1,2 -1,0
São Paulo 15.437 11.971 -3.466 -22,5 1,7 1,4 -0,3
Paraná 65.146 23.888 -41.258 -63,3 5,8 2,8 -3,0
Santa Catarina 38.765 14.973 -23.792 -61,4 6,8 3,0 -3,8
Rio Grande do Sul 74.278 25.734 -48,544 -65,4 6,0 2,6 -3,4
Mato Grosso do Sul 13.328 9.389 -3.939 -29,6 6,3 3,7 -2,6
Mato Grosso 29.528 24.350 -5.178 -17.5 8,2 5,8 -2,5
Goiás 27.247 17.587 -9.660 -35,5 6,5 3,6 -2,9
Distrito Federal 441 330 -111 -25,2 2,0 1,5 -0,5
FONTE: IBGE – Censo Agropecuário. Elaboração própria par o FNPETI. Em relação a ocupação total do setor.

Com as informações demonstradas na tabela anterior, 
nos estabelecimentos da agricultura familiar, a região Norte 
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registou aumento do trabalho infantil, tendo um aumento 
expressivo dessa atividade, principalmente nos estados de 
Roraima e Amapá, entre 2006 e 2017: 189,6% (+2.971 casos) 
e 163,6% (+814 casos), respectivamente. 

A tabela a seguir, retirada do Censo Agropecuário (2017), 
levanta dados relevantes relacionados a quantidade de crian-
ças e adolescentes exercendo alguma atividade, ou melhor, 
trabalho infantil, tanto na agricultura familiar (o foco do texto), 
como na agricultura não familiar (agricultores/a que não se 
enquadram na política de credito da agricultura familiar), o que 
implica identificar onde estes/as estão na dimensão do país.

Número e proporção de crianças e adolescentes com menos de 14 anos de idade ocupados em 
estabelecimentos agropecuários por tipo de agricultura 2006 e 2017

Area 
Geográfica

Agricultura não familiar Agricultura Familiar

Número de ocupados (em nº absolutos) Proporção de ocupados em %

2006 2017
 

Variação 
absoluta

Variação 
relativa 

(%)
2006 2017 Variação 

absoluta

Variação  
relativa 

(%)
Brasil 151.887 138.924 -12.968 -8,5 910.419 441.128 -469.291 -51,5
Grandes 
Regiões
Norte 23.453 28.489 5.036 21,5 187.893 441.128 -45.582 -24,8

Nordeste 52.373 49.706 -2.667 -5,1 481.317 178.868 -259.449 -58,7

Sudeste 30.792 24.827 -5.965 -19,4 85.745 40.600 45.145 -52,7

Sul 23,973 17.220 -6753 -28.2 154.216 47.375 -105.841 -69,3

Centro-Oeste 21,296 18.682 -2.614 -12,3 49.248 32.974 – 16.274 -33,0

Unidades da 
Federação

Rondônia 4.332 3.611 -721 -16,6 30.311 13.495 -15816 -35,5

Acre 2.445 1.960 -477 -19,5 16.043 9.347 -6.696 -41,7
Amazonas 2.130 3.851 1.721 80,8 40.653 33.768 -5.895 -17,0

Roraima 441 1.277 836 189,6 4.212 7.183 2.971 70,5

Pará 9.260 13.301 4,041 43,6 80.318 60.810 -13.508 -16.8
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Amapá 132 398 216 153,6 1.135 1.949 814 71,7

Tocantins 4.713 4.168 -580 -12,3 15.211 8.759 -5.452 -42,4

Maranhão 6.982 5.462 -1.460 -21,1 69.910 32.087 -37.823 -54,1

Piauí 6.739 7.361 622 9,2 56.873 26.735 -30.138 -53,0

Ceará 7.934 7.126 -806 -10,2 72.758 22.854 -49.901 -68,6
Rio Grande do 
Norte

2,157 1.176 -981 -45,5 10.476 3.607 -6.869 -65,6

Paraíba 2.914 2.821 -93 -3,2 23.738 8.213 -15.525 -63,4
Pernambuco 5.734 6.052 318 5,5 53.737 21.437 -32.300 -60,1
Alagoas 1.810 1.439 -371 -20,5 20.182 7.283 -12.899 -63,9
Sergipe 1.168 834 -334 -28,6 10.409 3.736 -6.673 -64,1
Bahia 16.995 17.435 440 2,6 115.234  52.913 -62.321 -54,1
Minas Gerais 18.055 14.668 -3.392 -18.8 63.747 30.775 -32.972 -51,7
Espirito Santo 4.951 2.202 -2.749 -55,5 10.926 3.909 -7.017 -64,2
Rio de janeiro 955 598 -357 -37,4 2.466 1.809 – 1.157 – 46,9
São Paulo 6.831 7.364 533 7,8 8,606 4.607 -3.999 – 46,5
Paraná 10.846 7.290 -3.556 -32,8 54.300 16.598 -37.702 -69,4
Santa 
Catarina

4.209 3.467 -742 -17,6 34.556 11.506 -23.054 -66,7

Rio Grande 
do Sul

8.918 6.463 -2.455 -27,5 65.360 19.271 -46,089 -70,5

Mato Grosso 
do Sul

5.039 4.033 -1006 -20,0 65.360 19.271 -45.089 -70,5

Mato Grosso 5.959 7.384 1.426 23,9 23.570 16.966 -2.933 -35,4
Goiás 10.065 7.111 -2.954 -29,3 17.182 10.476 -5.706 -39,0
Distrito 
Federal

234 154 -80 -34,2 207 176 -31 -15,0

FONTE: IBGE – Censo Agropecuário. Elaboração própria par o FNPETI. Em relação a ocupação total do setor.

Os números registrados pelo Censo (2017) apontam a 
redução do trabalho infantil no período de 2006-2017, nos 
estabelecimentos agropecuários, onde a redução, para os 
meninos, foi de 45,7% dos casos e, entre as meninas, atingiu 
45, 1% dos casos.

No entanto, estados como Roraima e Amapá perma-
necem com números negativos, devido ao crescimento do 
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trabalho infantil. A obtenção do aumento dos números de 
meninos no trabalho infantil, que chegou a 87,8%, recai sob 
o estado de Roraima, enquanto ao crescimento dos números 
das meninas, que é 86,25%, é responsabilidade do estado 
do Amapá.

O que acontece na região Norte do Brasil, em especial 
nos estados do Amapá e Roraima, é uma pequena prova do 
retrocesso na luta pela prevenção e erradicação do trabalho 
infantil por parte do Estado e da urgência em intensificar as 
ações unindo forças entre Estado, sociedade civil e orga-
nizações não governamentais para que se avance rumo à 
erradicação desse tipo de trabalho. 

O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil– FNPETI6, entre os anos de 2016 e 2019, 
apresentou os dados referentes ao contingente de crianças 
e adolescentes trabalhadores/as infantis no Brasil, o qual 
caiu de 2,1 milhões para 1,8 milhão. Esses números repre-
sentam uma queda ainda considerada pequena para garantir 
avanços para a erradicação de todas as formas de trabalho 
infantil até o ano de 2025, de acordo com o compromisso 
firmado pelo Brasil com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

A tarefa de identificar as crianças e adolescentes tra-
balhadoras nesse contexto de labuta e lida com a terra em 
seus mais variados territórios e culturas é difícil. Ainda mais, 
quando consideramos o atual contexto de desmonte das 
instituições responsáveis por realizarem esses diagnós-
ticos. Portanto, esses dados apresentam que as crianças 
e adolescentes em situação de agricultura familiar ainda 

6 Disponível em: <https://fnpeti.org.br/cenario/>. Acesso em: 13 dez. 2021.
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estão muito vulneráveis, sem acesso aos direitos que lhes 
são assegurados legalmente e constantemente ameaçadas 
pelo trabalho infantil.
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Capítulo 3. Como a invisibilidade  
se constrói?

A tessitura deste texto é o resultado de como os fios se 
entrelaçam para o formato do tecido final. Assim, os autores 
e autoras que refletiram e pesquisaram sobre as infâncias e 
adolescências no meio rural tornaram-se o tear de encontro 
dos fios-ideias para construção e organização deste produto.

A miscelânea de tantos pontos, fatores, aspectos envol-
vendo os sujeitos da infância e adolescência da agricultura 
familiar, mostrou que, de fato, muitos são os riscos de escre-
ver sem apontar tantas nuances necessárias nesse contexto 
da agricultura familiar.

A tríade legislação, educação e trabalho infantil estão 
por todo o corpo, mas norteadas pela perspectiva do invi-
sível, do que torna ou condiciona crianças e adolescentes 
invisíveis socialmente por um lado e visíveis por outro. 
Mas por que isso?  Então, tornar visível a invisibilidade social 
em um relato é desafiador, um exercício doloroso devido às 
realidades vivenciadas por esses sujeitos que legalmente 
são assegurados por direitos, mas que não são efetivados 
em muitos contextos.

O estigma produzido pelo trabalho infantil a esses sujeitos 
os torna visíveis de uma maneira complexa, mas os coloca 
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também na condição de marginalizados, excluídos, e, em 
parte, negligenciados; ao mesmo tempo, “expõe o complexo 
significado da vivência dos ‘invisíveis’ que transitam ao lado 
dos ‘visíveis’?” (NUNES, 2020).

Pelo viés social, há várias ocorrências que provocam ou 
mantêm a invisibilidade de sujeitos, na esfera econômica, 
social, racial, sexual, etária, dentre tantas, mas que incutem 
que a herança histórica social do trabalho infantil prevaleceu 
na sociedade brasileira.

DO TRABALHO INFANTIL: DO NASCEDOURO  
AO COMBATE NA AGRICULTURA FAMILIAR

A violação de direitos humanos e a exploração cruel da 
criança e do adolescente remontam ao período escravocrata 
no Brasil. Os meios degradantes de exploração desse seg-
mento se processam até hoje.

Desde a colonização brasileira, crianças e adolescentes 
– inicialmente as indígenas e, posteriormente, as negras – 
foram cruelmente explorados, vistos como mercadorias e 
meros objetos; desde então, essa parcela da infância exerce 
o trabalho infantil, (DOURADO; FERNANDEZ, 1999). Até 
hoje, como atestados nesta coleção de estudos, os direitos 
das crianças e dos adolescentes não são universais, ficando 
restritos a determinadas infâncias e adolescências.

Para a Coroa Portuguesa, as crianças e adolescentes 
indígenas e negras eram vistas como objetos de/para ex-
ploração e lucratividade.

As crianças negras(os) eram vendidas no mercado 
escravocrata a baixos preços porque eram vistos como 
indivíduos que não traziam lucro imediato, exercendo 
trabalhos domésticos; a partir dos 13 anos, eram conside-

agricultura familiar.indd   58agricultura familiar.indd   58 18/02/2022   14:36:5318/02/2022   14:36:53



C A P Í T U L O  3 .  C O M O  A  I N V I S I B I L I D A D E  S E  C O N S T R Ó I ?

59

rados adultos para o trabalho nas minas e nas lavouras, 
por isso vendidos por preços mais caros. As crianças e 
adolescentes escravizadas(os) recém-libertos exerciam 
trabalho infantil para suprir suas necessidades e a au-
sência de aparatos sociais. (CARNEIRO et al, 2018, p. 2 
apud DOURADO; FERNANDEZ, 1999).

E, dentre o período das colônias até o imperial, as crianças 
e adolescentes indígenas e negras permaneceram sendo vio-
lentadas em suas condições físicas, emocionais e psicológicas. 
Algumas ações de assistência e proteção de crianças e ado-
lescentes iniciaram ainda na época colonial, no Brasil, com a 
criação da “Roda dos enjeitados” e as Casas de Misericórdia, 
ambas ligadas à Igreja Católica. Essas ações se perpetua-
ram por muito tempo, estendendo pelos períodos imperial e 
republicano, atravessaram séculos de história fazendo essas 
crianças e adolescentes “como mão de obra familiar suple-
mentar, fiel, reconhecida e gratuita; dessa forma, melhor do 
que a escrava” (CARNEIRO, 2018 apud MARCILIO, 2016, p. 71)

Na história brasileira, existem registros de fatos marcan-
tes sobre as condições das infâncias e adolescências no país, 
que geraram discussão e implementação de leis protetivas 
para esses sujeitos. Um caso foi o que impulsionou código 
de menores1, ainda em 1927, referente à prisão do menino 
Bernardino,2 que, aos 12 anos, foi acusado de desordem, 

1 Segundo o Código de Menores que vigorou no Brasil de 1927 a 1990, todos 
os jovens e crianças que eram vistos como perigosos ou estando em perigo, 
por abandono, carente, infrator, ocioso, em situação de rua, que apresentasse 
conduta antissocial, doente ou com deficiência, eram, em algum momento, 
encaminhados às instituições de acolhimento. Disponível em: <https://por-
taldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/1777>. 
Acesso em: 13 dez. 2021.

2 Disponível em: <https://vermelho.org.br/2015/07/08/em-1927-menor-estu-
prado-na-prisao-levou-brasil-a-fixar-idade-penal/>. Acesso em: 13 dez. 2021.
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encarcerado com presos adultos e violentado sexualmente. 
Uma criança negra, pobre e que trabalhava como engraxate.

Casos de violências, exploração e abusos ocorrem dia-
riamente com crianças e adolescentes no mundo inteiro, 
independentemente do contexto social. Contudo, fazer 
menção a esse caso, ainda na segunda década do século 
XX, no país, é também abordar que esse código vigorou até 
a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 
1990. A repercussão do caso naquele período foi fundamental 
para que se promulgasse o código de menores.

Refletir sobre esse caso de quase um século mostra 
o quanto a mobilização da sociedade civil foi e ainda é 
importante para pressionar governos e o Estado a realizar 
ações e políticas que assegurem direitos às crianças e aos 
adolescentes, bem como a outros segmentos e grupos na 
condição de Invisíveis social.

Atualmente, mesmo com todos os avanços na legislação 
e a contínua luta para operacionalizar o cumprimento da 
lei para proteger integralmente esses sujeitos, o trabalho 
desenvolvido pelos movimentos sociais, redes de apoio, 
organizações da sociedade civil que levantam a bandeira 
de luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes 
no país vem contribuindo para conscientizar a população e 
reivindicar, junto aos governos, políticas públicas que res-
pondam a necessidades urgentes desse segmento, políticas 
que vão de ampliação da educação, erradicação do trabalho 
infantil, saúde integral, esporte lazer, segurança, moradia, 
dentre tanto outros.

No meio rural, algumas iniciativas para efetivar direitos 
e deveres de crianças e adolescentes ocorrem através dos 
movimentos sociais, sindicais e populares, visto que existe 
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uma diversidade das crianças e suas representatividades – 
crianças na reforma agrária, crianças indígenas e assim por 
diante, mas que todas perpassam pela marca do trabalho 
infantil e da (in)visibilidade. Aguiar (2019) retrata sobre a im-
posição da condição de (in)visibilidade impostas às crianças, 
decorrente do trabalho infantil exercido por elas

A (in)visibilidade imposta às crianças do trabalho infan-
til, sublinhando que as crianças participam ativamente 
da vida social e econômica, operando transformações 
sociais e participando ativamente na produção e/ou no 
consumo, evidenciou que, ainda assim, as crianças têm 
sua importância e participação sociais desconsideradas, 
esquecidas, invisibilizadas. (AGUIAR, 2019, p. 13)

O autor levanta um ponto que precisa se tornar visível, 
que é a importância da contribuição desses sujeitos tam-
bém na economia familiar e local. Muitos têm uma parcela 
significativa na renda familiar, o fato de não terem esse re-
conhecimento acaba deixando-os de lado na manutenção 
de um círculo de vulnerabilidade.

INICIATIVAS DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL  
NA AGRICULTURA FAMILIAR – COMBATE  
AO TRABALHO INFANTIL

Em relação às iniciativas de proteção infanto-juvenil e 
de combate do trabalho infantil na agricultura familiar, exis-
te o exemplo da CONTAG3 – Confederação Nacional dos 

3 A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agri-
cultoras Familiares (CONTAG) foi fundada em 20 de dezembro de 1963. 
Atualmente, conta com as 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura 
(FETAGs) e mais de 4.000 Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
(STTRs) filiados  Disponível em: <http://www.contag.org.br/index.php?mod
ulo=portal&acao=interna&codpag=227&nw=1>. Acesso em: 13 dez. 2021.
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Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, 
instância do movimento sindical dos trabalhadores rurais 
que representa mais de 15 milhões homens e mulheres do 
campo, tendo uma representatividades no espaço rural muito 
significativa e fora dele também, devido a ações em defesa 
e luta pela terra, direitos das mulheres trabalhadoras rurais, 
educação do campo, PRONAF dentre outros.

A CONTAG faz parte da Rede Nacional de Combate ao 
Trabalho Infantil junto ao Fórum Nacional de Proteção e Er-
radicação do Trabalho Infantil – FNPETI. Fazer parte dessa 
rede tornou-se uma conquista e é resultado dos processos 
internos ocorridos no MSTTR – Movimento de Trabalhado-
res Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares sobre o 
avanço da pauta dos direitos da criança e do adolescente, 
principalmente sendo a agricultura familiar um cenário de 
grande incidência do Trabalho Infantil. Ainda na década 
de 1990, o MSTTR iniciou as primeiras discussões sobre a 
proteção infanto juvenil, com a intencionalidade de conscien-
tizar os pais e as famílias agricultoras dos riscos do trabalho 
infantil, tratando de seus prejuízos e, principalmente, sobre a 
proibição de contratação de mão de obra infantil clandestina 
e a necessidade de regulamentar as empresas que mantêm 
trabalho de pessoas com idade de 14 a 18 anos.

Essas ações, a priori, foram fundamentais para que outras 
deliberações congressuais4 propusessem alternativas para 
promover a luta pelo direito das crianças e adolescentes de 
viverem no campo sem qualquer forma de trabalho infantil.

4 São decisões tomadas durante os congressos nacionais – CNTTR, que é 
instância maior do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais. Fonte: http://www.contag.org.br/index.php?modulo=portal&acao=
interna&codpag=228&nw=1 
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Os avanços foram processuais, inclusive a decisão da 
presença da CONTAG nos espaços de participação social 
foi de grande importância, pois defender o que é trabalho 
infantil no campo e o que é aprendizado é um processo de 
desconstrução e construção de conceitos (CONTAG, 2021).

Assim, outros espaços de controle social externos ao 
movimento sindical rural de trabalhadores foram sendo ocu-
pados com a missão de discutir, combater e defender essa via 
de mão dupla do trabalho na agricultura familiar envolvendo 
crianças e adolescentes. A divulgação de material sobre o 
assunto para informar e formar lideranças, pais, famílias e 
crianças e jovens sobre a proteção infanto juvenil, tem sido 
um salto do movimento sindical rural pela via CONTAG, a 
exemplo da Revista Crianças e Adolescentes Sujeitos de Di-
reitos, lançada ainda no ano de 2021.

Algumas ações realizadas pelo MSTTR em defesa dos 
direitos da criança e adolescente na agricultura familiar 
possibilitaram uma maior participação de representantes 
da categoria agricultura familiar no processo de discussão 
e formulação das políticas públicas brasileiras. 

Portanto, tratar da iniciativa de proteção infantojuvenil 
realizada CONTAG é também uma forma de demonstrar que 
erradicar o trabalho infantil no campo, na agricultura fami-
liar, é um processo que demanda formação para as bases 
se conscientizarem do quão vital é a luta pela prevenção e 
erradicação do trabalho infantil partindo do interior do mo-
vimento sindical para o externo.
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Capítulo 4. Conclusões e recomendações

A caminhada para sensibilizar a sociedade civil, organiza-
ções e as esferas governamentais sobre a luta pela prevenção 
e erradicação do trabalho infantil ainda prossegue, mas este 
trabalho teve a intencionalidade de abordar as várias nuan-
ces concernentes à realidade de crianças e adolescentes 
na agricultura familiar, sem desconsiderar os mais variados 
percalços ou “pedras no meio do caminho”.

Portanto, ter em vista os aspectos observados durante 
o texto sobre a invisibilidade de crianças e adolescentes na 
agricultura familiar nos remete a olhar pela janela da histó-
ria do Brasil e ver que, desde a colonização, esses sujeitos 
sempre foram posicionados em condição de inferioridade, 
marginalização e exclusão. E toda exploração de crianças e 
adolescentes faz parte da herança agrária e agrícola cons-
truída e mantida nesse país em decorrência de uma pobreza 
produzida pelo capital.

É visto que o Trabalho Infantil é uma violação dos diretos 
humanos; mesmo sendo um processo histórico, tem sua 
legitimação social por uma estrutura excludente e desigual 
que naturaliza a precocidade do trabalho para crianças e 
adolescentes na agricultura familiar ou em outro cenário.
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As consequências reais provindas dessa queima de 
etapas da vida útil no trabalho têm acarretado dor, sofri-
mentos e perdas irreparáveis para pequeninos e jovens, 
que vão desde os aspectos psicológicos, físicos, biológicos 
e morais, impedindo o pleno desenvolvimento e gozo de 
seus direitos.

O trabalho doméstico realizado nas cidades, por crianças 
e jovens, também tem sua herança na agricultura familiar, na 
qual, por muito tempo, os pais doavam os filhos ou os ven-
diam na perspectiva de terem melhores condições de vida 
do que tinham na zona rural, mesmo sendo explorados/as. 
Dessa forma, abriram espaço para outras formas de violência 
serem cometidas.

Muitas formas de trabalho infantil estão sendo naturali-
zadas no Brasil, aumentando a invisibilidade de crianças e 
adolescentes e dificultando a realização e planejamento de 
políticas públicas para esses grupos. 

Então, percebem-se ações sendo feitas e realizadas, 
por via de conselhos, fóruns, como o FNPETI, que trabalha 
pela prevenção e erradicação do trabalho infantil em todas 
as esferas, através de campanhas e divulgação de material. 
Mas a participação da sociedade civil precisa crescer para 
combater e diminuir drasticamente os números crescentes 
do trabalho infantil ainda em algumas regiões do país e em 
formas degradantes de trabalho. A educação, enquanto 
direito, precisa ser efetivada e ser uma via real de inclusão 
de meninos e meninas independentemente de que cenário 
estão vivenciando.

Ainda existe escassez de estudos referentes às infân-
cias na agricultura familiar. Não é que não existam, ainda 
são mínimas, mas abriram o caminho para que o olhar 
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se volte para a realidade da agricultura familiar e seus 
mais diversos aspectos, dentre eles, o Trabalho Infantil.

Os movimentos sociais, sindicais e populares preci-
sam unir forças para centralizar ações que levem conhe-
cimento, formação para que a base de trabalhadores e 
trabalhadoras, agricultores e agricultoras familiares do 
campo, floresta e águas se sensibilizem e se conscienti-
zem dos novos que tempos vivenciamos, e abram-se para 
a luta e efetivação de direitos não somente de crianças 
e adolescentes, mas de todos os sujeitos que moram, 
produzem no/do campo. Ações de massa, que envolvam 
crianças e adolescentes e jovens unidos, reivindicando e 
protestando, que suas vozes ecoem por si e por outros na 
busca e na luta para elaboração de políticas públicas e ações 
que conduzam a mudanças reais na vida e no processo de 
prevenção e erradicação do trabalho Infantil, seja na agri-
cultura familiar, seja em outros cenários.
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Links e dicas úteis

– FONEC
<https://fonec.org/>

– MST
<https://mst.org.br/>

– CPT
<https://www.cptnacional.org.br/>

– Contag
<http://www.contag.org.br/>
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