POSICIONAMENTO DA REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA (RNPI) SOBRE DECLARAÇÃO DO
PRESIDENTE BOLSONARO EM FAVOR DO TRABALHO INFANTIL

A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) vem, por meia desta nota, manifestar total
desagrado com a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, em defesa do
trabalho infantil. Em transmissão ao vivo em sua página no Facebook, nesta quintafeira, Bolsonaro defendeu o trabalho infantil e deu o próprio exemplo para falar que
“não foi prejudicado em nada” por ter trabalhado aos nove anos colhendo milho em
uma fazenda.
A fala do presidente contraria o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 que
assegura a proteção integral de crianças e adolescentes com prioridade absoluta,
assim como a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho que determina
a proibição e ação imediata para eliminação das piores formas de trabalho infantil.
Apesar do Brasil ser signatário das Convenções Internacionais do Trabalho adotadas no
âmbito das Nações Unidas, atualmente 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a
17 anos trabalham no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de
Domicílios (IBGE). Número que mostra claramente a dificuldade do país para contribuir
com a meta de eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2025 como prevê os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
É lamentável que o presidente faça apologia a uma prática que traz graves
consequências à saúde, à educação, ao lazer, ao presente, e ao futuro das crianças e
adolescentes. E, por isso, a Rede reforça seu desagrado à declaração do presidente.
A RNPI é uma articulação apartidária composta por mais de 200 instituições, entre
organizações da sociedade civil, do governo, do setor privado, de outras redes e de
organizações multilaterais que atuam, direta ou indiretamente, na promoção e
garantia dos direitos da Primeira Infância – sem discriminação étnico-racial, de gênero,
regional, religiosa, ideológica, partidária, econômica, de orientação sexual ou de
qualquer outra natureza.
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