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Introdução: Foi durante o período da Revolução Industrial que o trabalho infantil
cresceu significativamente, tendo em vista o objetivo claro dos donos de indústrias:
lucrar. A problemática atual de tantas crianças inseridas no trabalho está ligada à
necessidade de prover sua subsistência mas, dessa forma, ficam à margem da
educação, refletindo em um futuro problema social. A escolha do tema se deu por uma
procuração social, visando uma reestruturação do sistema legislativo e fiscalizador, de
modo que o principal objetivo seja a erradicação do trabalho infantil, voltando o foco
dessas crianças para a educação. Objetivo: No presente estudo, busca-se compreender
a real situação que o país enfrenta na questão do trabalho infantil, sendo crucial um
estudo sociológico da legislação protecionista infanto-juvenil com o quadro social
moderno. A compreensão desse assunto é de extrema relevância para que se possa
enxergar uma possível solução a longo prazo. Metodologia: A metodologia do estudo
em questão permeia dados fornecidos por institutos de pesquisas e análises sociais,
bem como a revisão literária de obras e trabalhos científicos para que se consiga
alcançar uma percepção da sociedade, assim como uma possível solução para o
problema em tela. Resultados: É de se observar que o trabalho infantil é semeado
desde os primórdios da existência humana, estando presente até os dias atuais no
Brasil. Diversas crianças ainda continuam expostas a esse tipo de situação, sem
proteção e cuidados do Estado. Verifica-se que a Carta Magna de 1988 foi de suma
importância para os avanços jurídicos das crianças e adolescentes, reconhecendo-os
como sujeitos de direitos. No entanto, é possível visualizar que os números de crianças
que trabalham são alarmantes e indicam a necessidade imediata de políticas públicas
para erradicar essa situação. Diante deste cenário revela-se imprescindível a
mobilização de vários setores da sociedade e a intervenção dos entes legitimados na
defesa desses interesses por meio de ações judiciais. Conclusão: Conclui-se que é
necessário que o Ministério Público do Trabalho tenha maior emancipação na sua
atuação, podendo usufruir de seu potencial e competência para não só respaldar a
fiscalização, como também promover o julgamento de denúncias e contribuir
diretamente no combate ao trabalho infantil.
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