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RESUMO 
 

 

O presente estudo relata a importância de avaliar o impacto do programa de 
transferência de renda Bolsa Família na erradicação ou diminuição do trabalho 
infantil na Região Nordeste. Sabe-se que a criança que trabalha tem um rendimento 
escolar menor e atingirá um nível de escolaridade final mais baixo do que o 
alcançado por aquelas que não trabalham, consequentemente quando adultos 
receberão salários menores do que os indivíduos que começaram a trabalhar mais 
tarde. Esse mecanismo é o que conhece como ciclo de perpetuação da pobreza. 
Partindo da hipótese de que as crianças trabalham para completar a renda familiar, 
as iniciativas que visam o combate ao trabalho infantil ajudam a diminuir as 
diferenças entre pobres e não-pobres, uma vez que atua numa de suas causas. O 
objetivo dos programas de transferência de renda é focar em ações capazes de 
quebrar o ciclo que mantém pobres várias gerações de uma mesma família. O 
programa Bolsa Família não exige formalmente que a criança seja afastada de 
atividades laborais para que o benefício seja concedido, contudo, existe a 
obrigatoriedade da frequência escolar, que reduz o tempo disponível para outras 
atividades, e é realizada a transferência em dinheiro que substituiria a renda do 
trabalho da criança, entende-se que a saída do mercado de trabalho é um efeito 
colateral ou transbordamento (spillover) de um programa cujo cerne é incentivar a 
demanda por educação formal e aliviar a pobreza corrente. Avaliou-se o impacto do 
programa Bolsa Família sobre o trabalho infantil na Região Nordeste do Brasil, 
utilizando os microdados da PNAD 2004 e o complemento especial da PNAD 2006 – 
Aspectos Complementares de Educação, Afazeres Domésticos e Trabalho infantil, 
por meio da seguinte estratégia: modelo próbite em que a variável dependente é um 
se a criança trabalha e zero se não trabalha. É possível concluir que no que diz 
respeito ao impacto de ser beneficiário ou não do programa Bolsa Família, que o 
programa afeta tanto a probabilidade de estudar quanto de trabalhar na Região 
Nordeste, porém os testes realizados não foram conclusivos em relação à decisão 
da família de inserir suas crianças no mercado de trabalho.  
 
Palavras-Chave: Programa Bolsa Família; trabalho infantil; Região Nordeste. 
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ABSTRACT 
 
 

This study reports the importance of assessing the impact of the transfer program 
Bolsa Familia income or decrease in the eradication of child labor in the Northeast. It 
is known that a child who works has a lower school performance, and reach a final 
level of education lower than that achieved by those who do not work, therefore, 
when adults receive lower salaries than individuals who began work later this 
mechanism is known as the cycle of perpetuating poverty. Assuming that the children 
work to supplement family income, initiatives aimed at combating child labor to help 
bridge gaps between poor and non-poor, since it operates in one of his causes. The 
goal of the programs of income transfer is to focus on actions that can break the 
cycle that keeps poor several generations of one family. The Bolsa Familia program 
does not formally require that the child is away from work activities for which the 
benefit is granted, however, there is the obligatory school attendance, reducing the 
time available for other activities, and the transfer is made in cash to replace the 
labor income of the child means that the output of the labor market is a side effect or 
overflow (spillover) from a program whose core is fueling demand for formal 
education and alleviate poverty chain. We evaluated the impact of the Bolsa Familia 
program on child labor in Northeast Brazil, using micro data from PNAD 2004 and the 
special supplement of the PNAD 2006 - Complementary Aspects of Education, 
Domestic Work and Children, through the following strategy: model probit where the 
dependent variable is one if the child works and zero if it does not work. It was 
concluded that with regard to the impact of being or not the Family Grant program, 
the program affects both the probability of studying and working in the Northeast, but 
the tests were not conclusive regarding the family's decision to enter their children 
into the labor market. 
  
Keywords: Family Grant Program; labor; Northeast.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O objetivo deste trabalho é o de analisar o impacto do programa de 

transferência de renda do governo federal Bolsa-Família sobre a incidência de 

trabalho infantil. A justificativa desta proposta relaciona-se à constatação de que 

apesar do aumento dos gastos sociais no Brasil, e de sua efetividade, no curto 

prazo, no combate à pobreza crônica, não há evidências de redução significativa no 

trabalho infantil entre as crianças das famílias pobres, o que sugeriria a necessidade 

de aprimoramento desses programas. 

 

A Região Nordeste do Brasil é historicamente conhecida pela pobreza e 

pela falta de oportunidades como a geração de empregos e educação para sua 

população. É a região com maior índice de trabalho infantil, 14,4% (IBGE- Síntese 

de Indicadores Sociais, 2007). Caracteriza-se por ser uma região alvo de incentivos 

das políticas governamentais que procuram amenizar esta situação de extrema 

carência e onde se evidencia um grande contingente de crianças em atividades 

laborais, como na Bahia onde há inserção de crianças na cultura do sisal, no 

Sergipe na indústria pesqueira e em Pernambuco na cultura da cana-de-açúcar. 

 

Apesar de a legislação brasileira permitir o trabalho, como aprendiz, 

apenas a partir dos 14 anos de idade, 1,4 milhão de crianças de 5 a 13 anos 

trabalhavam em 2006, sendo a maioria em atividades agrícolas não-remuneradas, 

destes 776 mil ocupados na agricultura em estados nordestinos, conforme a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNADs) (2006) do IBGE que aponta 

que o trabalho infantil – das crianças e adolescentes de 05 a 17 anos- está 

associado a indicadores de escolarização menos favoráveis e ao baixo rendimento 

dos domicílios em que vivem. Além de estar no mercado de trabalho, quase metade 

(49,4%) das pessoas de 05 a 17 anos de idade realizava afazeres domésticos em 

2006, atividades destinadas com maior frequência e intensidade às meninas. Na 

faixa etária de 15 a 17 anos, 24,8% dos adolescentes deixava de frequentar a escola 

para ajudar nos afazeres domésticos, trabalhar ou procurar trabalho. Apesar desse 

quadro de trabalho infantil e dedicação aos afazeres domésticos, 75,8% das 

crianças e adolescentes de 0 a 17 anos freqüentavam a creche ou escola em 2006. 
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O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta 

de renda nacional com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de 

pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema 

pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 60,00), de acordo com a Lei 

10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto n° 5.209, de 17 de setembro de 2004. 

  

O PBF integra a estratégia Fome Zero, que visa assegurar o direito 

humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e 

contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para a conquista da cidadania 

pela parcela da população mais vulnerável à fome. O programa pauta-se na 

articulação de três dimensões essenciais à superação da fome e da pobreza: i) 

promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda direta à 

família; ii) reforço ao exercício dos direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e 

Educação, por meio do cumprimento das condicionalidades; iii) coordenação de 

programas complementares que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias, de 

modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade e 

pobreza. 

  

Partindo-se da hipótese de que as crianças trabalham para complementar 

a renda da família, ou seja, trabalham porque são pobres, as iniciativas que visam o 

combate ao trabalho infantil ajudam a diminuir as diferenças entre pobres e não-

pobres, uma vez que atua numa de suas causas. Enfim, são ações capazes de 

quebrar o ciclo que mantém pobres várias gerações de uma mesma família. 

  

O Programa Bolsa Família em geral não exige que a criança seja 

afastada de atividades laborais para que o benefício lhe seja concedido. Porém, 

como existe a obrigatoriedade da frequência escolar, que para crianças de 06 a 15 

anos é de 85% a frequência mínima admitida, há a redução do tempo disponível 

para outras atividades, e é realizada transferência em dinheiro que substituiria a 

renda do trabalho da criança, entende-se que a saída do mercado de trabalho é um 

efeito colateral ou transbordamento (“spillover”) de um programa cujo objetivo 

explícito é incentivar a demanda por educação formal e aliviar a pobreza corrente.  
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Entretanto, é observado que 13% das crianças beneficiadas pelo 

programa Bolsa Família no Nordeste do Brasil continuam trabalhando, o que indica a 

necessidade de avaliar essa política social. Outro aspecto que reforça a importância 

de avaliações de programas de renda mínima vinculada à educação é que os 

próprios governos colocam na sua pauta a eficiência dessas ações, questionando se 

esta é a melhor forma de combater a pobreza e erradicar o trabalho infantil, tanto no 

curto quanto no longo prazo.  

  

Observa-se com base nos dados da PNAD de 2004 que a contribuição 

dos rendimentos das crianças para a renda familiar é importante, principalmente 

porque nas famílias em que filhos menores trabalham a renda per capita é muito 

baixa. Em 37% das famílias urbanas e em 47% das rurais, a contribuição das 

crianças de 5 a 15 anos que trabalham e recebem rendimento para a renda familiar 

é de mais de 20%, e em mais de 12% das famílias ultrapassa os 40%.  A principal 

concentração do trabalho de crianças e adolescentes no Brasil se dá na zona rural 

do Nordeste, onde 63,1% das famílias com crianças de até 14 anos de idade está na 

faixa mais baixa de rendimento, resultado da conjugação de uma fecundidade mais 

elevada e de um nível maior de pobreza. 

 

O objetivo deste trabalho é discutir a literatura mais recente sobre a 

eficácia deste programa social em reduzir o trabalho infantil, e com base nos dados 

da PNAD 2004 avaliar o impacto dos programas de Bolsa Família na decisão de a 

criança trabalhar, utilizando ferramental econométrico realizando uma avaliação ex-

post do impacto do programa Bolsa Família sobre o trabalho infantil na Região 

Nordeste do Brasil.  

 

Este trabalho é dividido em seis capítulos, além desta introdução. O 

capítulo 2 consiste de uma revisão bibliográfica em que se discute o que é o trabalho 

infantil, quais suas causas e consequências, destacando brevemente as principais 

contribuições científicas sobre o tema. No capítulo 3 discutem-se as principais 

políticas sociais propostas para a eliminação do trabalho infantil são apresentadas e 

o programa Bolsa Família é descrito sucintamente, destacando as condicionantes do 

programa e algumas experiências internacionais como o caso do Programa Nacional 

de Educação, Saúde e Alimentação (Progressa) mexicano e Food for Education em 
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Bangladesh. O capítulo 4 trata dos métodos de avaliação de políticas públicas 

encontradas com maior frequência na literatura especializada, em seguida, no 

capítulo 5 propõe-se uma metodologia para avaliação ex-post do programa de Bolsa 

Família como instrumento de combate ao trabalho infantil na região Nordeste do 

Brasil. No capítulo 6 os dados disponíveis serão analisados e os resultados 

discutidos. Finalmente, no capítulo 7, são apresentadas as considerações finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 
2.1 Contextualização: O Trabalho Infantil 

 

Muito se tem feito na tentativa de combater o trabalho infantil, são 

iniciativas que abrangem estudos desde o campo da sociologia, economia e direito, 

até implementação de leis nacionais e tratados internacionais. O conceito de 

trabalho infantil pode não ser tão simples quanto parece, pois a própria definição de 

infância muda de um país para outro, assim como a ideia relacionada ao trabalho da 

criança e do adolescente. 

 

É importante que se diferencie trabalho infantil e exploração da mão-de-

obra infantil. Segundo Peres et. al. (2003) a própria Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) afirma que: 

 
[...] as crianças ajudam desde cedo suas famílias nos afazeres do lar, no      
campo, em lojas, etc. Essas atividades, porém, não são as que chamamos 
trabalho infantil.O conceito aplica-se melhor àquelas desempenhadas por 
menores, em condições mais ou menos regulares, para ganhar sustento 
para si e suas família. 

 

Além disso, o trabalho pode exercer uma função educativa, e o fato de os 

pais delegarem alguns afazeres domésticos aos seus filhos, como arrumar sua 

cama, por exemplo, não pode ser considerada exploração da mão-de-obra infantil, 

mas sim um processo de aprendizado que tem por objetivo tornar a criança um ser 

responsável. 

 

É essencial, então, entender o que separa o trabalho da exploração da 

mão-de-obra infantil. Além das diferenças entre países e culturas, épocas distintas 

num mesmo país também são importantes para definir se o trabalho de crianças é 

ou não socialmente aceito. Durante o feudalismo, por exemplo, era importante 

começar a trabalhar o quanto antes, para aprender um ofício, pois os artesões eram 

pessoas importantes na comunidade. Por muito a infância não foi considerada um 

período especial na vida do indivíduo, mas sim uma preparação para a vida adulta. 



  15

Para os objetivos aqui propostos, quando o termo trabalho infantil é 

utilizado refere-se ao conceito de exploração de mão-de-obra, que traz 

consequências negativas para as crianças. 

 

A definição de trabalho infantil também pode ser feita em termos de 

legislações ou normas nacionais e internacionais. A OIT considera criança o 

indivíduo com 15 anos ou menos, e a criança é considerada trabalhadora se faz 

parte da população economicamente ativa, independentemente de estar ou não 

trabalhando (JAFAREY & LAHIRI, 2001). Entretanto, muitos países ainda não 

ratificaram a Convenção n° 138 e a Recomendação n° 146, que tratam dos direitos 

das crianças, principalmente daquelas que exercem algum tipo de atividade laboral, 

no intuito de erradicar o trabalho infantil como definido pelo órgão internacional. 

 

A Convenção n° 138 da OIT, aprovada em Genebra em 1973, estabelece 

a idade mínima para ingresso no mercado de trabalho em 16 anos, e até esta idade 

o engajamento escolar compulsório, além de tratar, juntamente com a 

Recomendação n° 146, de políticas nacionais para a erradicação do trabalho infantil, 

das condições de emprego e das definições de trabalho perigoso, só permitido a 

partir dos 18 anos. 

 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define a criança 

em termos de idade (Brasil, 1990): Capítulo I, Artigo 2: “Para a finalidade dessa lei, a 

criança é definida como a pessoa que ainda não completou 12 anos de idade, 

enquanto que o adolescente tem entre 12 e 18 anos de idade”. 

  

E o mesmo estatuto afirma que: Capítulo V, Artigo 60: “É proibido 

qualquer trabalho a crianças menores de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de 

aprendiz.” 

 

Em 1988, foi aprovada no Congresso Nacional uma emenda 

constitucional que altera o artigo 7°, inciso XXXIII, cujo texto afirma que: “Trabalho 

noturno e perigoso é proibido para crianças menores de 18 anos de idade, enquanto 

qualquer forma de trabalho é proibida os menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos”. 
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A legislação brasileira sobre os direitos das crianças, cujo marco 

regulatório é a aprovação do ECA, é uma das mais rígidas em relação á idade 

mínima de ingresso no mercado de trabalho, equiparando-se aos Estados Unidos e 

á França. Na Inglaterra, por exemplo, a idade mínima é de 13 anos; na Bélgica e na 

maioria dos países da América Latina é de 14; e em países como a Suíça, 

Alemanha, Itália e Chile a idade mínima é de 15 anos (Internacional Labour 

Organization- ILO, 1998). 

 

O trabalho infantil não está restrito apenas aos países e regiões menos 

desenvolvidas, mas também é possível observar crianças trabalhando no chamado 

primeiro mundo, contudo, este trabalho não é considerado como necessidade de 

sobrevivência, e sim desejo de consumo pessoal, e às vezes considerado como não 

prejudicial aos estudos por ser de tempo parcial. Segundo Kassouf (2002), esta é 

uma afirmativa polêmica, na qual muitos autores não concordam. 

 

Vilela (1998) destaca que o trabalho infantil ocorre entre famílias 

vulneráveis, mais sujeitas a choques conjunturais e idiossincráticos, pois os gastos 

com as necessidades mínimas de sobrevivência ocupam toda sua renda, e algumas 

destas famílias se vêem obrigadas a inserir suas crianças no mercado de trabalho e 

até mesmo a “venda” de crianças, jogando-as no regime de escravidão. A autora 

ressalta ainda que cada país tem uma realidade diferente, e consequentemente 

suas políticas para solucionar o problema devem ser adequadas e não copiadas. 

 

Além de o trabalho infantil ser prejudicial porque limita o tempo disponível 

para outras atividades, esses indivíduos sofrem com o trabalho perigoso, como o 

corte de cana e sisal na agricultura, alto-fornos em olarias e cerâmicas no ramo 

industrial, por exemplo, e também com o trabalho forçado ou escravo, a exploração 

e o abuso sexual e o tráfico de crianças; notadamente na região Nordeste do Brasil. 

 

No Brasil, em 2006, segundo os dados da PNAD, 5,1 milhões de crianças 

e adolescentes, na faixa de 05 a 17 anos de idade, estavam trabalhando. Apesar 

deste número elevado, os dados, quando comparados com os de anos anteriores, 

apontam eficácia nas Políticas implementadas no País, com resultados para a 
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redução do trabalho infantil. Este fato se comprova no período mais recente, com a 

queda do nível de ocupação que passou de 11,8% em 2004, para 11,5% em 2006. 

 

Na Região Nordeste, o nível de ocupação das crianças e adolescentes de 

05 a 17 anos de idade (14,4%), em 2006, é superior aos observados nas demais 

regiões. 
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Gráfico 1 – Nível da ocupação das pessoas de 05 a 17 anos de idade, por Grandes Regiões e grupos 
de idade, segundo o sexo-2006. 
Fonte: IBGE – PNAD 2006 

  

Em todas as regiões, o nível de ocupação das crianças e adolescentes do 

sexo masculino era superior àquele do feminino em todas as faixas etárias definidas 

para a análise. 

 

A inserção na atividade econômica para a população de 5 a 13 anos de 

idade, apesar da proibição deste tipo de trabalho pela legislação brasileira, não 

apresentou alteração, pois o nível de ocupação em 2006, estimado em 4,5%, não 

mudou ante o ano de 2004.  
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Os adolescentes com 14 ou 15 anos de idade ocupados totalizavam 1,3 

milhão de pessoas, o que representava, aproximadamente, 19,0% da população 

total com 14 ou 15 anos de idade. 

 

Os 2,4 milhões de adolescentes com 16 ou 17 anos ocupados, também 

aptos para o trabalho, desde que não estejam envolvidos em atividades noturnas, 

perigosas e insalubres, representavam em 2006, aproximadamente 1/3 da 

população com 16 ou 17 anos de idade. 
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Gráfico 2- Taxa de escolarização das pessoas de 05 a 17 anos de idade, por 
grupos de idade, segundo a situação de ocupação na semana de referência. 
Fonte: IBGE – PNAD 2006 

 

O trabalho infantil tem reflexos na taxa de frequência escolar, como 

podemos observar no gráfico 2, onde se evidencia as diferenças entre as taxas de 

escolarização das crianças e adolescente ocupados e não-ocupados, que são mais 

significativas especialmente para aqueles com 14 a 17 anos de idade, 

correspondendo à faixa etária com maior nível de ocupação (26,9%).   
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Gráfico 3 – Distribuição das pessoas de 05 a 17 anos de idade, por situação de 
ocupação na semana de referência, segundo os grupos de anos de estudo das 
pessoas de referência das unidades domiciliares. 
Fonte: IBGE – PNAD 2006 

 

Em relação à escolaridade, o percentual de crianças e adolescentes de 5 

a 17 anos de idade ocupados sem instrução ou com menos de um ano de estudo 

(28,0%) era superior ao dos não-ocupados (15,7%). O percentual dos ocupados com 

8 a 10 anos de estudo (10,0%) era inferior ao dos não-ocupados (14,2%). 

 

Outro resultado apontado pela PNAD, é que quanto mais elevada a faixa 

etária, menor era o percentual de crianças e adolescentes ocupados em atividades 

agrícolas. Cerca de 41,4% das crianças e adolescentes ocupados na faixa etária de 

5 a 17 anos de idade estavam inseridas em atividades agrícolas. Entre aquelas na 

faixa etária de 5 a 13 anos de idade, a proporção era maior, três em cada cinco 

crianças e adolescentes trabalhavam no Brasil em atividades agrícolas. Nas faixas 

de 14 ou 15 anos e 16 ou 17 anos de idade havia uma predominância de 

adolescentes em atividades não-agrícolas. 
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Gráfico 4 – Pessoas de 05 a 17 anos de idade, ocupadas na semana de referência, 
por grupos de idade, segundo a atividade no trabalho principal. 
Fonte: IBGE – PNAD 2006 

 

Na Região Nordeste 69,0% das crianças e adolescentes trabalhadores de 

5 a 13 anos de idade estavam ocupados em atividades agrícolas; este 

comportamento se estendeu até a faixa etária de 14 a 17 anos de idade. 

 

Analisando a distribuição das crianças e adolescentes ocupados de 5 a 

17 anos de idade, verificou-se que 45,9% estavam contratados como empregados 

ou como trabalhador doméstico, e 36,1% eram trabalhadores não-remunerados. 

Observou-se, também, que, à medida que aumentava a faixa etária, caía a 

proporção de trabalhadores não remunerados e aumentava o percentual de 

empregados e trabalhadores domésticos. 

 
Tabela 1 – Distribuição das pessoas de 5 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 
por Grandes Regiões, segundo os grupos de idade e a atividade do trabalho principal – 2006. 

Distribuição das pessoas de 5 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência (%) 

Grandes Regiões 

Grupos de Idade e 
atividade do 

trabalho 
principal 

 
Brasil 

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agrícola 19,5 22,8 34,0 9,7 21,3 16,5
Não-Agrícola 80,5 77,2 66,0 90,3 78,7 83,5
       

5 a 13 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agrícola 62,6 59,6 69,0 43,7 69,1 52,4
Não-Agrícola 37,4 40,4 31,0 56,3 30,9 47,6
       

14 a 17 anos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agrícola 33,4 37,4 51,3 16,6 31,8 20,4
Não-Agrícola 66,6 62,6 48,7 83,4 68,2 79,6

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 2006. 
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No Brasil, aproximadamente 60,0% das crianças e adolescentes 

ocupados, de 5 a 13 anos de idade, desenvolviam, em 2006, atividades não 

remuneradas. Entre aqueles trabalhadores com 14 ou 15 anos de idade esta 

proporção era pouco mais de 40,0%. No grupo dos que trabalhavam e tinham 16 ou 

17 anos de idade, os não-remunerados representavam pouco mais de um quinto. 

 

A participação de trabalhadores na produção para o próprio consumo ou 

na construção para o próprio uso apresentou comportamento similar a do grupo dos 

não-remunerados, ainda que em patamares bem mais baixos. 

 

 
Gráfico 5 – Distribuição das pessoas de 05 anos ou mais de idade ocupada, por posição na 
ocupação, segundo os grupos de idade.    
Fonte: IBGE – PNAD 2006 

 

Constatou-se, também, que o trabalho sem contrapartida de remuneração 

estava intensamente presente entre as crianças e adolescentes ocupados, de 5 a 17 

anos de idade. Entre os trabalhadores mais novos (5 a 13 anos de idade), esta 

característica de inserção no mercado de trabalho era mais forte entre os que 

estavam em atividades agrícolas. Nessa mesma faixa etária, o percentual de 

crianças e adolescentes sem trabalho remunerado ocupados em atividades não-

agrícolas representava 49,6%.  
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Gráfico 6 – Distribuição das pessoas de 05 a 17 anos de idade, por grupos de idade, segundo 
a atividade, e a condição de remuneração. 
Fonte: IBGE – PNAD 2006 

 

Em todas as regiões, a maioria das crianças e adolescentes de 5 a 17 

anos de idade envolvidos em atividades agrícolas não recebia contrapartida em 

dinheiro por suas tarefas. Na Região Nordeste, este percentual chegou a 85,9%. 

 

Foi estimada em 28,6% a parcela da população de 5 a 17 anos de idade 

ocupada na semana de referência que cumpria jornada semanal de trabalho de 40 

horas ou mais. O percentual de homens ocupados com 5 a 17 anos de idade que 

cumpriam 40 horas ou mais de trabalho semanal (30,7%) era superior ao de 

mulheres na mesma faixa etária (24,8%). Por outro lado, o percentual de mulheres 

(30,2%) que trabalhavam até 14 horas semanais era superior ao de homens 

(23,1%).  

 

Ao analisar a jornada de trabalho semanal, segundo as faixas etárias, 

verificou-se que mais da metade dos trabalhadores de 05 a 13 anos de idade 

(51,2%) trabalhava até 14 horas por semana. Do total de crianças e adolescentes de 

05 a 13 anos de idade, 4,6% trabalhava 40 horas ou mais. Por outro lado, dentre os 

trabalhadores de 16 ou 17 anos de idade esse percentual era de 46,2%. 

 

A distribuição das crianças e adolescentes ocupados de 5 a 17 anos de 

idade, por faixa de horas habitualmente trabalhadas, era diferenciada entre as 

regiões. Nas Regiões Nordeste e Norte aproximadamente 1/3 das crianças e 

adolescentes trabalhava de 15 a 24 horas (36,5% e 31,5%, respectivamente). As 
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Regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentaram uma concentração maior de 

crianças e adolescentes na faixa de 40 horas (39,4% e 36,5%, respectivamente). Na 

Região Sul, uma parcela expressiva da população de crianças e adolescentes 

(30,3%) estava concentrada na faixa de até 14 horas de trabalho semanal. 

 

Os homens ocupados de 5 a 17 anos de idade trabalhavam cerca de 26,8 

horas por semana , enquanto as mulheres da mesma faixa etária trabalhavam cerca 

de 24,4 horas por semana. É interessante observar que, na faixa de 5 a 13 anos de 

idade, a diferença entre as jornadas de homens e mulheres era de apenas uma 

hora.  

 

Inúmeros trabalhos científicos já foram elaborados para descrever e 

entender o que leva as famílias a inserirem suas crianças no mercado de trabalho 

quando estas têm ainda a opção do estudo, bem como para discutir os principais 

efeitos do trabalho precoce no curto e no longo prazo, tanto para o indivíduo quanto 

para a sociedade. 

 

Basu (1999) destaca que apesar de haver numerosas pesquisas sobre 

trabalho infantil, a grande maioria concentra-se em análises empíricas ou 

econométricas e são poucas as que tratam de modelos econômicos teóricos. Alguns 

destes trabalhos, empíricos e teóricos, serão discutidos a seguir, com o objetivo de 

estabelecer um referencial teórico para posterior análise dos programas de combate 

e erradicação do trabalho infantil. 

 

Segundo a teoria neoclássica (BERNDT, 1991), o salário de reserva é um 

importante determinante de entrada ou não no mercado de trabalho: o indivíduo 

participará da força de trabalho quando o salário de mercado for maior que o seu 

salário de reserva. Esse condicionante será válido no caso de oferta de trabalho de 

crianças, independentemente do processo de decisão que a unidade familiar adota 

para alocar o tempo de seus membros. 

 

Considera-se que geralmente os pais são protecionistas quanto ao 

trabalho de seus filhos menores. Portanto, a decisão dos pais em inserir seus filhos 

no mercado de trabalho apenas se daria no contexto em que a sobrevivência familiar 
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estivesse ameaçada. Assim, principalmente a pobreza, seguida da educação dos 

pais, da baixa atratividade da escola, de componentes culturais e outros aspectos do 

background familiar aparece na literatura como o principal determinante do trabalho 

infantil, pelo lado da oferta. 

 

Rosenzweig (1981) modela a alocação do tempo dos jovens entre tarefas 

domésticas e não domésticas, assumindo que a família maximiza uma função 

utilidade contínua, estritamente crescente, quase-côncava e diferenciável e que a 

utilidade é função dos bens comprados e consumidos, do tempo de lazer da mãe e 

do pai, do tempo de lazer da criança, e do nível de escolaridade da criança. 

Assume-se também que o nível de escolaridade da criança requer tempo e alguns 

bens específicos à educação, tais como material escolar, taxas escolares, 

transportes, etc. A restrição de renda total com a qual a família se defronta é dada 

pela renda não-salarial, e pelos salários da mãe, do pai e da criança. A partir destes 

pressupostos o autor analisa o efeito de uma variável exógena sobre as endógenas, 

fazendo a distinção entre os efeitos preço (utilidade constante) e renda. 

 

Segundo Basu & Van (1988), que modelam o equilíbrio no mercado de 

trabalho com ou sem a participação de crianças, a decisão de entrar no mercado de 

trabalho no caso de crianças é tomada pelos pais, considerando que cada família 

tem uma única função utilidade. Os autores notam que tal suposição permite o nível 

de abstração necessário num modelo que descreva a oferta de trabalho infantil. Em 

relação às críticas por haver evidências de que o padrão de consumo da família 

difere conforme quem toma a decisão e quem ganha o dinheiro, afirmam que o 

modelo proposto não nega a possibilidade de decisões distintas sobre a inserção de 

crianças no mercado de trabalho caso fossem tomadas por outros membros da 

família. Os autores desenvolvem um ferramental gráfico para avaliar os efeitos de 

políticas intervencionistas nestes mercados sobre o bem-estar das famílias, e 

concluem que banir o trabalho infantil eleva os salários dos adultos, ou aumenta o 

nível de emprego quando os salários são rígidos, e assim as famílias decidiriam não 

enviar os filhos ao mercado de trabalho, tornando a proibição desnecessária. 

Entretanto, os resultados são condicionados ao tamanho ou ao nível de 

desenvolvimento da região em que se impõe a restrição. 
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Crianças e adolescentes apresentam características diferentes no 

mercado de trabalho, quer pela representatividade na força de trabalho, quer pelo 

tamanho da jornada ou ainda pelos motivos que os levam a ingressar precocemente 

em atividades laborais. Assim, pode-se inferir que a criança com menos de dez anos 

que exerce uma atividade perigosa na área rural do Nordeste, por exemplo, tem 

motivos diferentes para ingressar no mercado em relação a um adolescente que vive 

em grandes cidades do Sudeste. 

 

Segundo Saboia & Bregman (1993), a observação dos dados da Pnads 

da década de 80 nos mostra que crianças e adolescentes têm comportamento 

bastante diferenciado, enquanto no Nordeste os adolescentes são levados a 

trabalhar por uma situação de extrema pobreza e necessidade de participar de 

forma mais efetiva no orçamento doméstico, no Sudeste, onde há maior oferta de 

bens de consumo, os adolescentes são mais pressionados a trabalhar para 

satisfazer suas próprias necessidades. 

 

Barros, Mendonça & Velazco (1994) conclui que a pobreza não é o 

componente principal da incidência do trabalho infantil, e que características 

culturais e familiares deveriam ser mais enfatizadas nos estudos sobre o tema, 

principalmente quando se pensa em políticas públicas para a redução do trabalho 

infantil, pois considera a força da associação pobreza – trabalho infantil 

questionável, inclusive levando a uma conclusão simplicista em termos de política 

social, ou seja, de que seria suficiente acabar com a pobreza para erradicar o 

trabalho infantil. 

 

Nielsen & Dubey (2001), formulam quatro hipóteses acerca da existência 

do trabalho infantil: substituição, subsistência, mercado de capitais e educação dos 

pais. Testando estas hipóteses com dados da Índia para os anos de 1987/1988 e 

1993/1994, concluíram que subsistência e escolaridade dos pais são os principais 

determinantes do trabalho infantil e da conseqüente não-escolaridade da criança. 

Por outro lado, a redução do trabalho infantil observada nos dados foi explicada 

principalmente por um aumento na renda das famílias, propiciada por uma 

diminuição nas restrições de crédito, além da influência da educação dos pais. Para 
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a hipótese de substituição do trabalho do adulto pelo o infantil na família, entretanto, 

obtiveram resultado ambíguo. 

 

Kassouf (2002) afirma que a oferta do trabalho infantil é afetada 

basicamente pelo tamanho da família, renda e escolaridade dos pais, e utilizando os 

dados da PNAD de 1995, a autora estimou modelos próbite admitindo que os pais 

(ou a família) alocam o tempo da criança em estudos, atividades domésticas e 

trabalho, levando em conta o tamanho e a estrutura da família, a produtividade dos 

pais e da criança e do grau de substituição entre eles. 

 

A autora observou que os salários das mães e dos pais têm impacto 

maior entre meninos que entre as meninas, e assim “pais e mães seriam substitutos 

próximos dos meninos mais do que das meninas com relação ao tempo gasto com 

atividades sem rendimento”. Este resultado difere do obtido por Rosenzweig (1981) 

em que mães e meninas são consideradas substitutas próximas em relação a estas 

atividades, mais do que pais e meninas.   

 

Os resultados obtidos indicam que:  

 

i) a escolaridade dos pais deve reduzir a probabilidade de as crianças 

trabalharem e aumentar a probabilidade de sua freqüência á escola;  

 

ii) o tamanho do domicílio influencia a probabilidade de trabalho, mas a 

presença do irmão mais velho não deixa clara a substituição de mão-

de-obra entre eles, como em outros países;  

 

iii) o salário do pai exerce maior efeito sobre a probabilidade da criança 

trabalhar, e o da mãe sobre a probabilidade da criança estudar. Da 

mesma forma a escolaridade do pai está mais ligada ao trabalho e a da 

mãe á educação das crianças, principalmente das meninas. Este último 

resultado pode significar que mães valorizam mais o capital humano de 

seus filhos. 
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Kassouf (2002) anota ainda que: 

 
Enquanto as atividades domiciliares realizadas pelas crianças podem 
permitir que mães ou irmãos mais velhos entrem no mercado de trabalho, 
as atividades de mercado realizadas pelas crianças permitem a elas 
contribuírem para o  aumento da renda familiar. 

 

Do lado da demanda, estão a estrutura do mercado e a tecnologia como 

as principais determinantes do trabalho infantil. De acordo com Kassouf (2001), as 

crianças representam baixo custo para o empregador, pois não são membros de 

sindicatos nem possuem direitos trabalhistas. Razões não-econômicas também 

podem ser apontadas: crianças são mais crédulas, obedientes e estão mais 

dispostas a realizar trabalhos considerados monótonos pelos adultos (ILO, 1998). 

 

Além disso, o mercado de trabalho dos adultos afeta o das crianças uma 

vez que os empregadores poderiam preferir contratar os adultos a um dado salário, 

caso estes fossem mais produtivos que as crianças e recebessem apenas o salário 

mínimo fixado em lei. Quanto á tecnologia, a adoção de novas técnicas, a 

mecanização agrícola e a própria revolução industrial são exemplos de como o 

avanço tecnológico diminui a demanda por trabalho infantil. 

 

Entre as principais consequências da entrada precoce no mercado de 

trabalho estão o nível educacional menor e a renda mais baixa no futuro, quando 

comparados a obtidos por indivíduos que começaram a trabalhar mais tarde. Em 

outras palavras, ao tentar garantir o sustento e a sobrevivência da família no 

presente, inserindo crianças no mercado de trabalho, desenvolve-se um mecanismo 

de perpetuação da pobreza e de baixo nível educacional. 

 

Galli (2001) identifica seis maneiras através das quais o trabalho infantil 

tem impactos negativos no crescimento de longo prazo: “menor acúmulo de capital 

humano, maiores taxas de fertilidade, piores condições de saúde, menores níveis de 

investimento e avanço tecnológico, e maior desigualdade entre gêneros e salários”. 

 

Em relação aos três primeiros itens (capital humano, fertilidade e saúde), 

a autora destaca que seus impactos são bem conhecidos nas teorias de crescimento 
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econômico. A presença (ou abundância) de trabalho barato e não qualificado 

também impede que sejam feitos investimentos em capital fixo e melhoramentos de 

processos, impedindo o avanço tecnológico. Os efeitos sobre o crescimento 

econômico provocados pelas desigualdades podem ser ambíguos, pois dependem 

das magnitudes das variáveis relacionadas, mas a maior parte dos estudos citados 

por Galli (2001) demonstram que são indesejáveis. 

 

Outra consequência importante do trabalho precoce é que se a mão-de-

obra adulta e infantil fosse considerada substituta, sua existência provocaria o 

desemprego do adulto. Uma vez que o trabalho realizado por criança poderia ser 

feito por adultos, mas aquelas recebem salários muito menores, as firmas prefeririam 

contratá-las em detrimento da mão-de-obra adulta. Assim, o trabalho infantil 

aumenta a incidência de desemprego entre os adultos, que consequentemente se 

vêem obrigados a inserir seus filhos no mercado de trabalho e, dessa forma 

completar um ciclo que dá continuidade a incidência de crianças economicamente 

ativas. Novamente, esta análise deve ser vista com cuidado, pois se crianças e 

adultos não são considerados substitutos, ou se seus salários são semelhantes ou 

ainda se crianças são contratadas por motivos diversos ao custo da mão-de-obra, os 

resultados obtidos podem ser diferentes. 

 

Em relação ao Brasil, as conseqüências do trabalho infantil sobre a 

escolaridade final obtida e os rendimentos dos indivíduos na vida adulta demonstram 

que os adultos que começaram a trabalhar entre os 25 e 29 anos de idade são os 

que têm, em média, os maiores salários e a segunda maior escolaridade em número 

de anos de estudo. Em contrapartida, os que entram no mercado de trabalho antes 

dos nove anos são os que têm menores salários e mais baixa escolaridade. 

 

Observa-se também que, conforme o ingresso no mercado de trabalho é 

adiado, a situação do indivíduo na vida adulta melhora tanto em relação á renda 

quanto á educação. No entanto, quem começa a trabalhar entre os 10 e 14 anos e 

após os 30, apresentam renda e escolaridade médias semelhantes e próximas ás 

médias da população adulta, que é de cerca de 6,5 anos de estudo e de R$ 334,00 

mensais. 
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3. POLÍTICAS SOCIAIS PROPOSTAS PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
INFANTIL  

 

 

As políticas de erradicação do trabalho de crianças e adolescentes foram 

evoluindo conforme os estudos sobre o tema, e vão desde a proibição legal até 

programas que combinam transferência de renda e incentivo à demanda por 

educação (que eram os chamados programas Bolsa Escola, hoje unificados no 

Programa Bolsa Família). 

 

No estudo realizado por Kassouf (2002), por exemplo, é observado que 

se os adultos tiverem incentivos para entrar no mercado de trabalho, tais como 

melhores salários e criação de novos empregos, o trabalho infantil seria reduzido e o 

engajamento escolar entre as crianças aumentado. O estudo propõe ainda que se 

as famílias recebessem subsídios equivalentes ao rendimento das crianças para que 

estas deixem o trabalho e frequentem a escola, o trabalho infantil poderia ser 

eliminado. 

 

O simples cumprimento da legislação do salário mínimo já contribuiria 

para o combate ao trabalho infantil, uma vez que a demanda por este tipo de mão-

de-obra (considerada menos produtiva que a de adultos) seria reduzida, e a 

demanda por trabalho adulto aumentada, elevando a renda da família. No entanto, 

esta política poderia ter efeito perverso de diminuir o bem estar de crianças de 

famílias com número pequeno de adultos ou que têm chefe ausente (Kassouf, 

2002). 

 

Segundo Medici & Braga (1993), quando a questão social atinge elevadas 

proporções não pode ser enfrentada unicamente por meio de políticas sociais 

compensatórias, “cujo caráter imediatista ou emergencial não promove o advento de 

soluções de mudança estrutural na condição social de seus beneficiários imediatos”. 

 

Basu (1999) nota que a melhor maneira de banir o trabalho infantil é 

tornando a freqüência escolar compulsória, pois “é mais fácil monitorar a presença 

na escola que a ausência no trabalho”. Mesmo que escola e trabalho não sejam 
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mutuamente exclusivos, o autor observa que pelo menos o trabalho em tempo 

integral será eliminado e a escolaridade obtida por estes indivíduos será maior, o 

que é obviamente desejado. 

 

Desta forma, políticas que combinem educação e renda seriam as mais 

indicadas para erradicar o trabalho infantil e combater a pobreza, dado que adultos 

com nível de escolaridade maior dão mais importância á educação, vendo nela a 

oportunidade de um futuro melhor para suas crianças, incentivando-as a freqüentar 

a escola. Assim, aumentar o engajamento escolar das crianças hoje geraria adultos 

com escolaridade maior no futuro e que fariam o papel de incentivadores de seus 

filhos no que se refere á educação, atacando uma das causas do ciclo de pobreza e 

promovendo uma mudança estrutural desta parcela da população. 

 

3.1 Os Programas de Transferência de Renda no Brasil  
 

No Brasil, a partir de 1994, inicia-se um programa de transferência de 

renda condicionada à frequência escolar. Criado pelo governador Cristóvão 

Buarque, no Distrito Federal, o programa Bolsa Escola distribui um benefício mensal 

no valor de um salário mínimo para as famílias que mantivessem suas crianças na 

escola. Posteriormente, em 2003, o poder executivo federal reúne um conjunto de 

programas de transferência de renda (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio – 

Gás, e Cartão- Alimentação) sob o programa Bolsa Família. 

 

O Programa Bolsa Família pauta-se na articulação de três dimensões 

essenciais à superação da fome e da pobreza: 

 

• Promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência 

direta de renda à família; 

 

• Reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e 

Educação, que contribui para que as famílias consigam romper o ciclo 

da pobreza entre as gerações; 
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• Coordenação de programas complementares, que têm por objetivo o 

desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários do Bolsa 

Família consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

 

O programa possui dois tipos de benefícios: 

 

• O benefício básico, no valor de R$ 50,00, concedido a famílias de 

situação de extrema pobreza, independentemente da composição e do 

número de membros do grupo familiar; 

 

• O benefício variável, no valor de R$15,00 por beneficiário, concedido 

às famílias pobres e extremamente pobres que tenham, sob sua 

responsabilidade, gestantes, nutrizes, crianças (entre zero e doze 

anos) e adolescentes até quinze anos, até o máximo de três benefícios 

por família. 

 

As famílias em situação de extrema pobreza poderão acumular os 

benefícios básico e variável, chegando ao máximo de R$ 95,00 mensais (R$ 50,00 

do benefício básico e R$ 45,00 do benefício variável). As famílias em situação de 

pobreza com renda entre R$ 60,01e R$ 120,00 podem receber até R$ 45,00. 

 

Como se trata de um programa condicional é necessário que a família 

beneficiada cumpra os seguintes critérios de exigibilidade: i) acompanhamento da 

saúde (inclusive pré-natal) e do estado nutricional de todos os integrantes da família;  

ii) matrícula no ensino fundamental e freqüência de 85% ás aulas de todas as 

crianças e adolescentes em idade escolar; e iii) a participação em programas de 

educação alimentar, quando ações desta natureza forem oferecidas pelo governo 

federal, estadual e/ou municipal. 

 

Em 1996 é instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), primeiro programa de transferência de renda em nível federal. Implantado 

inicialmente nas carvoarias do Mato Grosso do Sul, o programa compreende a 

realização de ações sócio-educativas e de cidadania realizadas, em grande parte, 

por organizações do terceiro setor. O objetivo do PETI é o de retirar crianças e 
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adolescentes com idade inferior a 16 anos do trabalho perigoso, penoso, insalubre e 

degradante, além de sua manutenção na escola e na Jornada Ampliada. Em 

contrapartida, além da retirada do trabalho, as crianças beneficiadas devem 

apresentar freqüência mínima de 85% na escola e em Ações Sócio-educativas e de 

Convivência (Jornada Ampliada). 

 

Rocha (2005), por exemplo, simulou os impactos que esses programas 

teriam se fossem aplicados á totalidade da população, considerando as regras de 

cada programa. Ela conclui que os programas criados mais recentemente são mais 

eficientes na redução de pobreza, uma vez que tanto os seus valores de 

transferência quanto a população atingida são muito maiores que programas 

anteriores. Hoffman (2006), por sua vez, calculou os impactos de programas de 

transferência nos indicadores de pobreza e distribuição de renda em níveis nacional 

e regional. Este estudo mostrou que houve 31% de declínio na distribuição de renda 

do Brasil, entre 2002 e 2004 devido, sobretudo, aos benefícios promovidos por estes 

programas. 

 

Soares (2004), que reafirma a importância das condicionalidades nos 

programas de transferências de renda ao apontar estudos que indicam que o 

Programa Bolsa-Escola aumenta a freqüência escolar, mas não reduz o trabalho 

infantil, enquanto o PETI atinge esses dois objetivos. A diferença nos resultados se 

deve ao fato do PETI oferecer atividades extracurriculares para manter as crianças 

ocupadas ao longo do dia, reforçando as evidências que a ampliação da jornada 

escolar ou a introdução de atividades extra-classe são eficientes para reduzir a 

ocorrência de trabalho produtivo das crianças.  

 

Nesse sentido, Schwartzman (2005) avalia os impactos de programas 

sociais voltados à educação, em particular o Programa Bolsa-Escola, a partir de 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD) de 2003. O autor 

contesta o critério de focalização desse programa, pois beneficia crianças que já 

estão na escola, principalmente, os estudantes do ensino fundamental, ao invés de 

atender crianças e adolescentes que não participam do sistema escolar ou que 

estão em programas especiais de volta à escola. Ele ressalta ainda que não é 

possível afirmar que a maior freqüência escolar possa estar relacionada à 
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condicionalidade imposta pelo programa, uma vez que os jovens que não 

comparecem à escola não fazem parte do público-alvo do programa e das 

estatísticas. Por outro lado, o programa mostra focalização adequada de acordo com 

o critério de renda, sendo mais significativo para as famílias mais pobres, apesar do 

viés rural, uma vez que as famílias mais pobres se concentram em áreas urbanas. 

Schwartzman ainda apresenta os resultados da correlação entre a frequência 

escolar e o trabalho infantil que, contrário do esperado, indica que as crianças 

beneficiárias do programa trabalham mais. Segundo o autor, esse comportamento é 

justificável, pois as famílias beneficiadas são as mais pobres e, portanto, necessitam 

da renda proveniente do trabalho de suas crianças para se sustentarem. Desse 

modo, Schwartzman sustenta que as crianças não deixam de ir à escola porque 

trabalham, mas sim por problemas do próprio sistema escolar, como escolas não 

acessíveis e baixa qualidade do ensino.  

 

Cardoso & Souza (2004), por outro lado, analisam os impactos dos 

programas de transferência de renda sobre a frequência escolar e o trabalho infantil, 

com base no método econométrico de emparelhamento baseado no escore de 

propensão (propensity matching score method) empregando os microdados do 

Censo brasileiro de 2000. O estudo revela que os programas de transferência de 

renda não apresentam efeitos significantes sobre a incidência de trabalho infantil, 

mas sim sobre a freqüência escolar. Ou seja, os programas aumentam as chances 

das crianças pobres estudarem, mas não reduzem as chances de estarem 

ocupadas. Isso se dá porque, provavelmente, ocorre apenas uma alteração no 

tempo alocado entre estudo e trabalho, considerando que os benefícios pagos pelos 

programas são insuficientes para incentivar o abandono da ocupação. Ademais, os 

resultados dos autores apontam que as transferências reduzem a proporção de 

crianças que só trabalham e aquelas que não estudam nem trabalham; e aumentam 

a proporção de crianças que apenas estudam, e que estudam e trabalham. Contudo, 

não são encontradas evidências que condicionam diretamente o pagamento de 

benefícios com a redução do trabalho infantil.  

 

Na mesma linha de raciocínio, Ferro & Kassouf (2005) avaliam o impacto 

do Programa Bolsa-Escola sobre o trabalho infantil. Para fazer essa análise as 

autoras utilizam dois modelos econométricos empregando os dados da PNAD de 
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2001: um modelo próbite ponderado cuja variável dependente binária é a criança 

estar trabalhando ou não; e um modelo de mínimos quadrados ponderados, 

considerando as horas semanais trabalhadas como variável dependente. As autoras 

apontam que os programas de transferência de renda não estabelecem a 

contrapartida das crianças não estarem trabalhando, mas como exigem a freqüência 

escolar, isso por si já reduz o tempo disponível para que elas se ocupem no 

mercado de trabalho. Ademais, o Programa Bolsa-Escola atinge indiretamente essa 

questão, pois a renda oriunda do programa substituiria, de certo modo, a renda 

proveniente do trabalho. Desse modo, Ferro & Kassouf concluem que o Programa 

Bolsa-Escola é eficiente na redução da jornada de trabalho das crianças, em 

especial para aqueles de áreas rurais. Contudo, os resultados são inconclusivos 

com relação à decisão da família de inserir suas crianças no mercado de trabalho.  

 

3.1.2 Experiências Internacionais 
 

Concebido para atender famílias carentes o Progresa está em vigor desde 

1997 e seu orçamento representa 1% do PIB, e intervém tanto na demanda como na 

oferta de serviços públicos educacionais e de saúde. 

 

O Progresa no México é um programa de transferência de renda 

condicionada não apenas á freqüência escolar, mas exige que as mães grávidas 

realizem pré e pós natal e que todos os membros da família visitem o médico um 

número mínimo de vezes por ano, fornece suplementos alimentares para as famílias 

extremamente pobres, e o valor da bolsa cresce á medida que os níveis de 

escolarização se elevam, incorporando a elevação do custo de oportunidade de 

manter a criança na escola, e as transferências são maiores para as meninas que 

freqüentam o ensino secundário do que para meninos. 

 

Para monitorar o programa, são selecionados membros da comunidade 

que também ajudam a esclarecer dúvidas e a identificar potenciais beneficiários. 

 

Algumas críticas foram feitas ao programa como a capacitação de 

profissionais na área da saúde, melhoria dos equipamentos oferecidos, visto que as 

regiões mais necessitadas possuem a pior infra-estrutura. O programa poderia 
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incentivar famílias pobres se tornarem mais numerosas, já que o benefício é 

proporcional ao número de crianças. 

 

As principais diferenças entre o Progresa e o Bolsa Família é que no caso 

do programa mexicano o benefício aumenta de valor com o aumento da idade da 

criança, há diferenciação de sexos, complementação nutricional e acompanhamento 

de crianças fora da idade escolar. Neste sentido o Progresa é considerado muito 

mais amplo, apesar de ter sido construído a partir de objetivos semelhantes. 

 

O programa Food-for-Education (FFE) foi criado pelo Governo da 

República Popular de Bangladesh em 1993, o objetivo central do FFE era o 

desenvolvimento no longo prazo do capital humano, incentivando engajamento 

escolar das crianças de famílias pobres por meio da transferência de alimentos, 

como grãos ou farinhas. 

 

A racionalidade do programa residia no fato de que grande parte da 

população era estruturalmente pobre, mal nutrida, e as crianças não frequentavam a 

rede formal de ensino ou porque a família não podia comprar material escolar, 

roupas e livros, ou porque o trabalho da criança na agricultura ou domicílio era 

imprescindível para a sobrevivência da família. 

 

Desta forma, a doação de alimentos permitia que os beneficiários 

deixassem de gastar uma parte de seu orçamento com alimentação, ou então 

vendessem sua cota utilizando o dinheiro para satisfazer outras necessidades do 

domicílio, desde que suas crianças estivessem regularmente matriculadas e 

assistindo as aulas. 

 

De forma geral, é um programa similar ao Bolsa Familia, mas a 

transferência é feita em bens e não em dinheiro, e é única para a família, 

independente do número de crianças assistidas em cada domicílio. Além disso, 

enquanto o FFE é voltado para a população rural, o programa brasileiro se aplica a 

todas as áreas do domicílio. 
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Em resumo, a literatura especializada indica que os programas de 

transferência de renda são eficazes ao atender aos mais pobres e elevar a 

assiduidade escolar e médica no curto prazo. No entanto, ainda não há evidências 

consistentes sobre a eficácia dessas políticas no combate ao trabalho infantil sem a 

garantia de ações complementares na oferta de serviços de educação e saúde com 

qualidade. 
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4. A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 
 

 

Os impactos das políticas sociais podem ser obtidos por meio de técnicas 

estatísticas e modelos econométricos que simulem populações artificiais (técnicas 

não-experimentais), ou utilizando experimentos controlados, parecidos com os 

utilizados em biologia ou agricultura (técnicas experimentais). 

 

Os resultados encontrados mostram que os estimadores obtidos por 

técnicas não experimentais foram bem diferentes dos gerados por técnicas 

experimentais, usando o mesmo conjunto de dados; e que os resultados obtidos 

pelo método experimental serão sempre melhores que os estimados por técnicas 

não experimentais. Mostram também que é arriscado comparar o comportamento de 

indivíduos que moram em localidades diferentes. 

 

Há ainda duas abordagens distintas para avaliar os efeitos de políticas 

sociais. A abordagem ex-post consiste em comparar beneficiários observados com 

não beneficiários, possivelmente controlando a seleção dentro do primeiro ou do 

segundo grupo quando amostras verdadeiramente aleatórias são disponíveis. Já na 

avaliação ex-ante os efeitos do programa são simulados segundo um modelo 

comportamental especificado para a família ou domicílio, e dentre estes métodos, 

podem ser utilizados modelos de simulação aritmética simples ou modelos mais 

complexos, que incluem respostas comportamentais dos beneficiários (Bourguignon 

et.al., 2002).  

 

Como têm objetivos diferentes, as avaliações ex-ante e ex-post são 

consideradas complementares ao invés de substitutas. Além disso, avaliações ex-

ante utilizam-se de métodos não experimentais, enquanto em avaliações ex-post 

ambos podem ser aplicados. Em alguns casos, no entanto, só é possível fazer 

avaliações por meio de técnicas não experimentais. 

 

Saboia & Rocha (2002) sugerem uma metodologia de avaliação de 

programas de renda mínima em três módulos. Segundo os autores, a avaliação de 

curto prazo é limitada a verificar mudanças no consumo resultantes do aumento de 
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renda, ou mudanças comportamentais derivadas dos aspectos do programa, como o 

aumento do engajamento e da freqüência escolar. Melhorias de aspectos 

nutricionais, do desempenho escolar e envolvimento com a comunidade são 

observáveis no médio prazo, enquanto avanços em capital humano e auto-

suficiência de renda, que podem realmente quebrar o ciclo da pobreza, apenas são 

notados em análises no longo prazo. De forma geral, concluem que o programa de 

renda mínima do Distrito Federal atingia seus objetivos, mas alguns critérios 

deveriam ser revistos para eliminar tendenciosidades na seleção, reduzir custos de 

monitoramento e aumentar os incentivos na participação. 

 

Bourguignon et.al. (2002), propõem a utilização de um método de 

microssimulação para avaliar, ex-ante, os impactos do Bolsa Escola federal tanto na 

escolha ocupacional das crianças quanto na pobreza e desigualdade correntes. Os 

resultados indicaram que a resposta para a educação é considerável, já que grande 

parte das crianças entre dez e 15 anos que não freqüentavam a escola passariam a 

fazê-lo com a implementação do programa. Porém, a proporção de crianças que 

escolheria trabalhar e estudar não cairia e os impactos na redução da pobreza não 

seriam tão expressivos quanto no aumento da escolaridade. Os autores concluem, 

então, que o nível de focalização do Bolsa Escola é adequado, mas que reduzir a 

pobreza por este instrumento não é um processo rápido, embora seja efetivo. 

 

Cardoso & Souza (2003) utilizaram os microdados do Censo 2000 para 

avaliar, ex-post, o impacto das transferências de renda vinculadas à educação na 

incidência de trabalho infantil e no engajamento escolar entre os indivíduos de 10 a 

15 anos. Chegaram à conclusão de que os programas de renda mínima e Bolsa 

Escola têm algum impacto na escolaridade e que este impacto é positivo e 

significativo, porém não inibem o trabalho das crianças. 
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5. METODOLOGIA E BASE DE DADOS 
  
 

O objetivo deste trabalho é avaliar, ex-post, o impacto do programa Bolsa 

Família na decisão da família em colocar sua criança ou adolescente no mercado de 

trabalho, na faixa etária entre seis e quinze anos completos – que é a população 

alvo deste tipo de política. O modelo econômico utilizado será baseado em 

Rosenzweig (1981). Serão utilizados os microdados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) 2004, em que foram pesquisadas características de 

saúde e trabalho da população de 5 a 17 anos, num encarte especial da PNAD 2006 

- Aspectos Complementares de Educação, Afazeres Domésticos e Trabalho infantil. 

O encarte traz questões como: por que a criança trabalha, por que não freqüenta a 

escola, e se é beneficiária de programas sociais de incentivo à educação. 
 

A estratégia adotada foi: i) estimar um modelo próbite, ponderado pelo 

fator de expansão da amostra, em que a variável dependente assume o valor um se 

a criança trabalha e zero se não trabalha, e entre as variáveis explanatórias 

tradicionalmente encontradas na literatura incluir uma variável binária indicativa da 

participação ou não de programas de renda mínima vinculada à educação, com 

pontos de corte de acordo com a renda familiar per capita, a qual é público-alvo do 

programa. 

 

5.1 Um Modelo Econômico para Determinar o Trabalho Infantil 
 

O modelo de determinação do trabalho infantil elaborado por Rosenzweig 

(1981), considerando que a família é formada de mãe, pai e uma criança; assume 

que a família maximiza uma função utilidade (U) com as características esperadas 

(contínua, estritamente crescente, quase-côncava e diferenciável), e que a utilidade 

é função de bens comprados e consumidos (X), do tempo de lazer da mãe (lmo) e do 

pai (lfa), do tempo de lazer da criança (lch), e do nível de escolaridade da criança 

(Sch). 

 

Assim, a função utilidade que será maximizada pode ser escrita como:  
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U = U (X, lmo, lfa, lch, Sch)                                                (1) 

   

Assume-se também que o nível de escolaridade da criança requer tempo 

(tsch) e alguns bens específicos á educação (Xs) tais como material escolar, taxas 

escolares, transportes, etc.; de forma que a escolaridade da criança pode ser 

descrita pela seguinte função: 

 

Sch = s (tsch, Xs)                                                      (2) 

                      

A restrição de renda total (F) com a qual a família se defronta é dada por: 

 

F = V+ Tmo Wmo +Tfa Wfa + Tch Wch = PxX + Wmolmo + Wfalfa + PsXs + Wch (lch + tsch) (3) 

 

onde V é a renda não-salarial, Tmo, Tfa e Tch são o tempo total disponível da mãe, pai 

e criança, Wmo, Wfa e Wch são os salários da mãe, pai e criança, e Px e Ps são os 

preços de X e Xs. 

 

A restrição de renda total permite observar que o rendimento total da 

criança é Wch (Tch – lch – tsch). Observa-se também que os custos diretos da 

escolaridade são Ps Xs e o custo do tempo de escolaridade é Wch/tsch. 

 

Quando a função utilidade é maximizada sujeita à restrição de renda total, 

surge um conjunto de equações de demanda para as variáveis endógenas lmo, lfa, lch, 

tsch, X, Xs em função de variáveis exógenas Wmo, Wfa, Wch, Px, Ps, V, ou seja, as 

funções de demanda têm a forma: 

 

D = fd(Wmo, Wfa, Wch, Px, Ps, V)                                            (4) 

 

onde D representa lmo, lfa, lch, tsch, X, Xs. 

 

Tomando-se as formas reduzidas das equações de demanda, é possível 

analisar o efeito de uma variável exógena sobre as endógenas. 
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Uma mudança no salário da criança Wch e no salário da mãe Wmo sobre o 

tempo de trabalho da criança twch = Tch – lch – tsch e do tempo de trabalho da mãe twmo 

= Tmo – lmo podem ser decompostos nos efeitos preço (utilidade constante) e renda, 

da seguinte forma: 
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Por meio das equações acima, pode-se prever o sinal positivo para o 

primeiro termo do lado direito das equações (5) e (8). Sabe-se ainda que os 

primeiros termos das equações (6) e (7) devem ser iguais por causa da condição de 

simetria. Também por causa da condição de simetria, qualquer mudança no salário 

da criança terá um efeito sobre o tempo de trabalho da mãe, que será igual ao efeito 

de uma mudança no salário da mãe sobre o tempo de trabalho da criança se o nível 

de utilidade for mantido constante. 

 

Segundo Rosenzweig (1981), o efeito do salário cruzado observado no 

comportamento da oferta de trabalho na família ou domicílio faz com que as 

condições de trabalho de mulheres adultas tenham impactos significativos no 
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emprego das crianças, mesmo que os empregadores não as considerem como mão-

de-obra substituta. 

 

Mesmo pressupondo que um aumento na renda aumente o consumo de 

bens, os sinais das equações (5) e (8) não podem ser previstos, já que os efeitos 

preço (utilidade constante) e renda têm sinais opostos. Entretanto, pode-se testar o 

modelo por meio da estimação do efeito renda, através da renda não-salarial (V), e 

do efeito preço total ou não compensado. 

 

Outro ponto a ser destacado é que políticas podem ser recomendadas 

analisando as relações existentes entre as variáveis das equações de demanda na 

forma- reduzida.  

 

Por exemplo, o efeito de uma mudança no tempo de trabalho da criança 

na oferta de trabalho pai (twfa), é obtido por: 
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Isto significa que o efeito de uma restrição imposta à oferta de trabalho da 

criança sobre o nível de oferta de trabalho dos pais e o efeito do salário da criança 

sobre a oferta de trabalho do pai terão o mesmo sinal, uma vez que δtwch/δWch é 

positivo. 

 

Se a quantidade de tempo dedicada pela criança ao trabalho for pequena, 

então a equação eq. (10) abaixo será uma boa aproximação do efeito salário (preço) 

com utilidade constante. 
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De acordo com as pressuposições e derivações feitas, o tempo da criança 

pode ser alocado para lazer, escola, atividades domiciliares ou trabalho, e esta 

alocação é feita pela família com base: i) na capacidade de produção da criança e 

dos pais no domicílio e no mercado de trabalho; e ii) no grau de substituição da força 

de trabalho entre as crianças e seus pais.   

 

5.2 O Modelo Econométrico 
  

Dentre os métodos não experimentais, o mais adequado para o objetivo 

proposto é a aplicação de um modelo próbite, em que a variável dependente é a 

decisão de trabalhar, que assume o valor um quando a criança trabalha e zero 

quando não trabalha. 

 

Modelos probabilísticos de escolha discreta são caracterizados por 

variáveis dependentes binárias Yi binárias, que assumem valor um com 

probabilidade  Pi e o valor zero com probabilidade (1- Pi). A função densidade de 

probabilidade pode ser descrita como:   

 

g(Yi) = Pi
yi (1-Pi)1-yi  ,          Yi = 1, 0                                      (11) 

 

Apesar de ser mais simples e de as estimativas dos parâmetros 

representarem os efeitos marginais, um modelo de probabilidade linear tem 

desvantagens, pois não é possível restringir as estimativas das probabilidades no 

intervalo [0,1], além dos erros serem naturalmente heterocedásticos. 

 

O modelo próbite é um modelo estatístico não linear nos parâmetros que 

relaciona a probabilidade de escolha Pi a variáveis explicativas, de forma que a 

probabilidade permaneça no intervalo [0,1].  

 

O modelo próbite admite a seguinte hipótese: 

 

Ii = b0 + b1X1i +…..+bnXni                                                                          (12) 
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onde Ii é um índice não observado dependente das variáveis X1i,….,Xni de tal modo 

que quanto maior é o valor do índice Ii maior é a probabilidade de o indivíduo possuir 

a característica de interesse. 

 

Assume-se também que corresponde um nível limiar (crítico) do índice Ii* 

tal que, se Ii* ≤ Ii o indivíduo possui a característica de interesse, caso contrário não 

possui esta característica. 

 

Admitindo a hipótese da normalidade, a hipótese de que Ii* ≤ Ii pode ser 

apresentada do seguinte modo: 

                                                                           
Pi = Pi(Yi=1 | X1i,….,Xni) = P(Ii* ≤Ii ) = P(Zi ≤ b0 + b1X1i +…..+bnXni) = 

= F(b0 + b1X1i +…..+bnXni )                                                  (13) 

 

onde Zi ~ N(0, 1)   e 
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Conforme o valor das variáveis explicativas muda, o valor de Ii também se 

altera, e quanto maior Ii, maior a utilidade que um indivíduo tem de escolher Yi=1, e 

consequentemente maior o valor de Pi, que é a probabilidade de um indivíduo i 

escolher a opção em que yi = 1. 

 

Para descrever este tipo de comportamento da relação entre Ii e Pi, o 

modelo próbite utiliza a função distribuição cumulativa da normal padronizada N(0,1) 

avaliada em Ii, F(Ii), como demonstra a equação (14) ; onde z é uma variável 

aleatória normal padronizada ; assim, a probabilidade Pi de Yi =1 varia entre zero e 

um conforme o desejado, uma vez que é a probabilidade de a variável aleatória z ser 

menor ou igual a Ii = x’iβ. 

 

No sentido de estimar o efeito do programa Bolsa Família sobre o 

trabalho infantil na região Nordeste, assim como o efeito de outras variáveis 

explicativas, serão utilizados modelos econométricos que buscam relacionar 



  45

variáveis explicativas binárias com variáveis dependentes também binárias. Essa 

metodologia se baseia na evidência que para uma criança qualquer da população, 

existe uma probabilidade desta trabalhar ou não, independentemente de suas 

características individuais. No entanto, é possível determinar essa probabilidade 

condicionada a algumas características individuais, tais como idade, sexo e se é ou 

não beneficiária do programa bolsa família. 

 

O objetivo do presente estudo é o de estimar o impacto do programa 

Bolsa Família na probabilidade da criança trabalhar. Portanto, a variável dependente 

TRAB é binária, onde o valor é igual a um para indivíduos que trabalham, e zero 

para indivíduos que não trabalham. Nesta situação, o método econométrico a ser 

utilizado é o próbite. A variável explicativa BF assume valor um para indivíduos que 

residem em domicílios que moram com famílias que recebem o benefício do 

programa Bolsa Família. Dessa forma, a especificação do modelo é dada por: 

 

[ ]01 >+⋅+′= iiii uBFXTRAB φβ  

 

Além de medir o impacto do programa Bolsa Família na decisão da 

família inserir ou não a criança no mercado de trabalho, será adotada a estratégia de 

verificar o impacto de participar deste programa sobre a renda destas famílias que 

são o público-alvo do programa, verificando o que ocorre com as famílias de renda 

per capita até noventa reais e de famílias de renda per capita até cento e trinta reais. 

 

 

   

5.3 As Variáveis Escolhidas 
 
O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto do programa Bolsa Família 

sobre a probabilidade de trabalhar e sobre o número de horas trabalhadas, para as 

crianças que formam a população alvo do programa, ou seja, sobre os indivíduos 

que têm entre seis e quinze anos de famílias com renda mensal igual ou inferior a 

cento e vinte reais por pessoa. 
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A variável dependente no modelo próbite de oferta de trabalho é se a 

criança trabalha ou não, dada por uma variável binária que assume o valor um se a 

criança trabalha e zero se não trabalha.  A principal variável explicativa para os 

objetivos deste trabalho é se a criança está inscrita ou não no programa Bolsa 

Família – variável binária que tem valor um se a criança participa do programa e 

zero se não participa. Como participar do Programa Bolsa Família implica em reduzir 

o tempo disponível para o trabalho espera-se que a estimativa deste coeficiente seja 

negativo, o que significa que participar do programa reduz a probabilidade de 

trabalho das crianças, assim como o número de horas trabalhadas.   

 

Também foram incluídas no modelo variáveis binárias para captar o efeito 

de características individuais das crianças, tais como sexo e raça. A variável sexo 

assume valor um para meninos e zero para meninas. Para captar o efeito de 

diferenças raciais foram especificadas as variáveis branca, preta, amarela e parda 

(que têm valor um quando a pessoa declara ser de cor branca, preta, amarela e 

parda, respectivamente, e zero caso contrário); a variável preta foi omitida. Ainda 

para captar efeitos de características individuais, a idade da criança foi incluída. 

Quanto mais velha é a criança mais oportunidades ela terá no mercado de trabalho, 

portanto espera-se o que o coeficiente estimado da idade tenha o sinal positivo. 

 

De acordo com a literatura consultada, variáveis de background familiar 

são importantes determinantes do trabalho infantil. Sendo assim, foram incluídas no 

modelo características da mãe e do pai da criança, tais como idade, educação e 

renda. São esperados sinais negativos para as estimativas dos coeficientes do 

salário estimado dos pais nas equações de trabalho das crianças, pois quanto maior 

a renda dos adultos da família menor a probabilidade da criança trabalhar. 

 

Ao criar uma variável binária para cada unidade da Região Nordeste, que 

assume o valor um se a criança mora em determinado Estado e zero caso contrário, 

espera-se que as características exógenas às famílias e peculiares a cada Estado 

da Região Nordeste que poderiam influenciar o trabalho infantil sejam captadas. 

Assim, características como nível de salários, infra-estrutura e qualidade das escolas 

e da educação, e até mesmo do próprio mercado de trabalho, como o nível de 

salários e as oportunidades de emprego, estarão representadas, permitindo que o 
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foco do trabalho seja dado à variável de interesse, que é a participação no programa 

Bolsa Família. 

 

5.4 Base de Dados 
 
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) tem informações 

coletadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O sistema de 

pesquisas familiares PNAD foi implantado no Brasil a partir de 1967, com a 

finalidade de produzir informações básicas para o estudo do desenvolvimento sócio-

econômico do País, abrange a população residente nas unidades familiares, 

dividindo-se em duas partes: i) pesquisas de caráter permanente, que são as 

características gerais da população, tais como educação, trabalho, rendimento e, ii) 

pesquisas de caráter variável, tais como migração, fecundidade, saúde entre outros.  

 

A pesquisa é realizada anualmente, excetuando-se os anos de censo, no 

último trimestre do ano. Quanto à abrangência, é dividida em cinco grandes regiões 

sendo elas: sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Em 2006 participaram da 

amostra 410.241 pessoas. 

 

A PNAD é realizada através de amostras probabilísticas de domicílios 

obtidas em três estágios de seleção: unidades primárias (municípios); unidades 

secundárias (setores censitários); e unidades terciárias (unidades domiciliares). O 

processo de expansão da amostra utiliza estimadores de razão cuja variável 

independente é a projeção da população residente, segundo tipo de área (região 

metropolitana e não metropolitana). Estas projeções consideram a evolução 

populacional ocorrida entre os censos, sob a hipótese de crescimento associado a 

taxas de fecundidade, mortalidade e migração. 

 

Neste trabalho serão utilizados os microdados da PNAD 2004 e o 

complemento especial da PNAD 2006 – Aspectos Complementares de Educação, 

Afazeres Domésticos e Trabalho infantil, que faz uma comparação com os 

resultados da PNAD 2004 quanto aos aspectos educação e trabalho infantil. Para 

explicação da condição de uma criança estar trabalhando, foram consideradas as 

variáveis com as características individuais e familiares descritas na tabela a seguir. 
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A amostra é constituída por 16.770 crianças entre 6 e 15 anos que 

responderam o questionário da PNAD/IBGE, residentes na região Nordeste do 

Brasil. Como variáveis individuais serão consideradas a condição da criança quanto 

a atividade laboral, número de horas trabalhadas, se pertence a família que recebe o 

benefício do Bolsa Família, idade, sexo, cor e o logaritmo da renda dos pais.  A 

região de moradia será classificada como urbana ou rural. Por serem qualitativas, na 

sua maioria, essas variáveis serão agrupadas de forma a serem expressas como 

zero ou um dependendo da referência adotada.  
 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas 
Variável Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Trabalhou na Semana de Referência 0,10 0,30 0 1
N° de Horas Trabalhadas 1,91 6,93 0 84
Recebe o Bolsa Família 0,19 0,39 0 1
Masculino 0,51 0,50 0 1
Branco 0,27 0,45 0 1
Idade 10,43 2,85 6 15
Idade da Mãe 36,90 7,57 18 61
Log da Renda dos Pais 6,05 0,91 1,95 10,37
Zona Urbana 0,70 0,46 0 1

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Da tabela 2 é possível observar que cerca de 10% das crianças da 

amostra da PNAD para o Nordeste trabalhavam em 2004, enquanto 

aproximadamente 19% delas moravam com famílias que recebiam o benefício do 

programa Bolsa Família. Quando se volta à atenção somente para as crianças que 

trabalham, como apresenta a tabela 3, nota-se que o percentual de beneficiados 

pelo programa Bolsa Família se eleva para 25%, e que em média as crianças 

trabalham 18 horas por semana. A grande maioria delas é do sexo masculino, não-

branca, residem na zona rural e seu pais ganham em média R$325,35 (antilogaritmo 

de 5,78).   
 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das crianças que trabalham 
Variável Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

N° de Horas Trabalhadas 18,66 12,69 0 84
Recebe o Bolsa Família 0,25 0,43 0 1
Masculino 0,68 0,47 0 1
Branco 0,23 0,42 0 1
Idade 12,53 2,25 6 15
Idade da Mãe 39,80 7,36 24 61
Log da Renda dos Pais 5,78 0,76 1,95 8,52
Zona Urbana 0,38 0,48 0 1

Fonte: Elaboração da autora. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Analisamos o programa Bolsa Família, num modelo próbite, onde a 

variável Bolsa Família comporta-se como uma variável endógena, avaliando o seu 

impacto em famílias com renda per capita a partir de noventa reais até cento e trinta 

reais, que possuam crianças de 06 a 17 anos de idade, população público-alvo do 

programa. 

 

De posse dos resultados da estimação de modelos econométricos que 

buscam uma explicação mais detalhada dos fatores que contribuem para uma 

criança trabalhe ou não na região Nordeste do Brasil, foram observados os 

resultados a seguir. 

 

Os resultados são apresentados na tabela 4, onde é possível observar 

que o efeito da criança pertencer a uma família que recebe o benefício do programa 

Bolsa Família sobre a probabilidade desta trabalhar é positivo, porém não 

significativo. O que pode ser inferido do resultado da regressão é que o fato de uma 

criança ser direta ou indiretamente beneficiaria do programa Bolsa Família não 

parece afetar a probabilidade de esta trabalhar ou não. A decisão da família em 

inserir a criança no mercado de trabalho independe desta ser beneficiária ou não do 

programa, o que indica a necessidade deste programa ser melhor avaliado ou 

melhor focado em seu público-alvo; já que a redução do trabalho infantil deveria ser 

um dos resultados esperados, pois a família passa a receber um benefício que em 

tese substituiria o valor recebido pela criança ao se dedicar a um trabalho e disporia 

do seu tempo livre para ir á escola; sabemos que a redução do trabalho infantil não 

faz parte das diretrizes do programa, contudo esta redução deveria ser esperada já 

que o programa incentiva a freqüência escolar e há transferência de recursos para a 

família assistida.Este resultado é similar ao encontrado por Ferro (2004) em sua 

estimativa do impacto do Bolsa Escola no Brasil. 

 

Dentre as variáveis que explicam o trabalho infantil, como a renda dos 

pais, escolaridade dos pais, etc., sabe-se que a decisão desta trabalhar ou não cabe 

à família em todas as suas formas de organização (famílias chefiadas pelo pai, mães 
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solteiras,..); observou-se que a maioria dos resultados não é estatisticamente 

significante, apesar de possuir o sinal esperado. No Nordeste, crianças que residem 

na zona urbana possuem uma menor probabilidade de trabalharem do que as que 

residem na zona rural. Além disso, crianças mais velhas possuem uma maior chance 

de trabalhar, pois quanto mais velha a criança maiores serão as oportunidades de 

trabalho. 

 

Não existe um efeito significativo para a idade da mãe; a idade e renda do 

pai passam a ser significativos e apresentam resultados opostos, ou seja, quanto 

mais velho for o pai e menor a sua renda, maior a probabilidade da criança trabalhar. 

Quanto à raça, podemos ver ainda que crianças que se declaram brancas na região 

Nordeste possuem uma menor probabilidade de trabalharem.  

 

A variável gênero não é estatisticamente significante; se a criança é do 

sexo masculino há maior probabilidade desta trabalhar em atividades fora do seu 

domicílio, ou seja, em atividades que não são domésticas; fato bastante evidente 

nas crianças de sexo feminino onde há o predomínio dos afazeres domésticos; 

contudo o programa Bolsa Família não faz distinção de gênero, como outros 

programas de transferência de renda fazem, como o Progresa, no México, onde as 

transferências são maiores para as meninas que freqüentam o ensino secundário do 

que para meninos. Não há um impacto do programa Bolsa Família sobre a variável 

gênero, pois não há redução significativa do trabalho infantil para os beneficiários, 

quer eles sejam do sexo feminino ou masculino. 

 

É interessante observar os efeitos opostos da renda do pai e da mãe 

sobre a probabilidade da criança trabalhar, ambos significativos; quanto maior a 

renda do pai menor a probabilidade da criança trabalhar, enquanto que a renda da 

mãe tem efeito positivo sobre a probabilidade da criança trabalhar; ou seja como os 

salários pagos às mulheres são menores, assim como os cargos assumidos são 

inferiores aos dos homens,as mulheres precisarão de um complemento de renda 

para se equiparar aos salários dos homens, essa complementação poderá vir do 

trabalho infantil. 
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A variável escolaridade se tornará significativa a partir do ensino médio, 

crianças que frequentaram a escola do ensino médio em diante terão menor 

probabilidade de trabalhar. A inclusão de variáveis dummies para cada uma dos 

estados do Nordeste permite observar o efeito sobre a probabilidade de uma criança 

trabalhar de esta residir em um dos nove estados. 

 
Tabela 4 - Resultado da Regressão – Decisão de Trabalhar – Probit – Nordeste 

Variável Dependente: Criança de 10 a 15 anos que trabalha 
 Coeficiente Efeito 

Marginal 
Desvio-
Padrão Valor P 

Constante 2,5369  - 0,1907  0,000
Recebe o Bolsa Família 0,0675  0,0099  0,0410 0,100  
Masculino 0,0110 0,0015 0,0344 0,748
Branco 0,0145 0,0020 0,0409 0,722
Idade 0,1765 0,0253 0,0070 0,000
Idade² 0,0046 0,0006 0,0023 0,053
Idade da Mãe 0,0017 0,0002 0,0030 0,570
Log da Renda dos Pais 0,0821 0,0117 0,0297 0,006
MA 0,0107 0,0015 0,0699 0,878
PI 0,1615 0,0256 0,0746 0,030
CE 0,0551 0,0077 0,0520 0,289
PB 0,1068 0,0163 0,0687 0,120
RN 0,2161 0,0269 0,9198 0,019
PE 0,1253 0,0170 0,0535 0,019
AL 0,0582 0,0080 0,0734 0,428
SE 0,2745 0,0327 0,1068 0,010
Zona Urbana 0,7633 0,1268 0,0357 0,000
LR  =  1439,79   Prob. = 0.0000  N° de obs. =   11.109
Log Likelihood  =  -3318.10   Pseudo R² = 0.1783   

Fonte: Elaboração da autora a partir do resultado da regressão 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O objetivo deste trabalho é fazer uma avaliação ex-post do impacto do 

Programa Bolsa Família sobre o trabalho infantil na Região Nordeste do Brasil, 

foram utilizados microdados da PNAD 2004, numa população de crianças de cinco a 

dezessete anos de idade. 

 

As estratégias adotadas foram: i) estimar um modelo próbite, ponderado 

pelo fator de expansão da amostra, em que a variável dependente assume o valor 

um se a criança trabalha e zero se não trabalha, e entre as variáveis explanatórias 

tradicionalmente encontradas na literatura incluir uma variável binária indicativa da 

participação ou não do programa Bolsa Família; avaliando-se este impacto através 

da análise da renda per capita das famílias público-alvo deste programa. A amostra 

foi composta por crianças de seis a quinze anos de idade pertencentes a famílias 

com renda mensal igual ou inferior a cento e trinta reais, que é a população alvo do 

programa Bolsa Família.  

 

As estimativas encontradas foram estatisticamente significativas, contudo 

nem todos os sinais encontrados foram esperados. De forma geral, quanto mais 

nova a criança, ou quanto mais novos forem os pais, ou quanto maior o salário 

estimado dos adultos, menor será a probabilidade das crianças trabalharem. 

Meninas trabalham menos que meninos, as crianças da área urbana trabalham 

menos que as da área rural. 

 

Os resultados encontrados mostram que os salários dos pais influenciam 

mais no trabalho da criança do que as das mães quando se trata da probabilidade 

da criança de a criança ingressar no mercado de trabalho, mas dado que a criança 

trabalha os salários das mães influenciam mais na decisão de quantas horas de 

trabalho infantil serão ofertados. 

 

Esperava-se que as crianças que trabalhassem tivessem sua jornada de 

trabalho semanal reduzida ou até mesmo deixassem de trabalhar quando 

passassem a ser beneficiárias do programa Bolsa Família, contudo, para a Região 
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Nordeste, no ano de 2004, os resultados encontrados demonstram que ser 

beneficiária do programa não causa a redução no número de horas trabalhadas. 

 

A análise descritiva dos dados mostra que se a criança não estuda, e, 

portanto trabalha em período integral, seu salário é, em média, superior á soma do 

salário médio recebido pelo trabalho em tempo parcial e ao benefício em relação ao 

benefício pago pelo programa Bolsa Família, indicando que o custo oportunidade 

dessa criança no mercado de trabalho não é compensado pelo valor do benefício. 

Quando a criança já divide seu tempo entre trabalho e estudo, participar do 

programa aumenta seu rendimento mensal porque adiciona ao salário o valor do 

benefício, mas não dá incentivos para deixar o mercado de trabalho. 

 

Assim, conclui-se que o programa Bolsa Família não contribuiu para 

redução da jornada de trabalho das crianças de seis a quinze anos pertencentes a 

famílias que têm renda per capita inferior a cento e trinta reais e nada pode ser dito 

em relação ao impacto deste tipo de política social sobre a decisão de trabalhar ou 

não. 

 

Sugerimos que o programa Bolsa Família deveria estar melhor focalizado 

em relação aos seus objetivos e custos, gerando um maior bem-estar a sociedade, o 

que ficou bem caracterizado quando selecionamos a Região Nordeste; já que 

quando se analisou esse tema em relação ao Brasil (Ferro, 2003), o programa se 

mostrou eficiente na redução do número de horas trabalhadas.A região Nordeste é 

pouco desenvolvida, agrícola, com poucas oportunidades de emprego;se atrelado ao 

Bolsa Família fossem criados cursos de capacitação e aperfeiçoamento, no sentido 

de qualificar os pais e recolocá-los no mercado de trabalho, criar-se-ia mais 

oportunidades para estas famílias; a escolha de outros critérios de seleção das 

família avaliando aspectos comportamentais e não apenas renda; melhoria na 

qualidade do ensino e na infra–estrutura que envolve a educação. Estas seriam 

algumas ações que adequariam melhor o programa á realidade das famílias pobres, 

especialmente ás do Nordeste do Brasil.  
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