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RESUMO 

 

 
A evolução histórica do trabalho da criança e do adolescente constitui o 

objeto de análise do presente trabalho monográfico. Inicia com um histórico da 

origem do trabalho infantil no mundo e no Brasil. Aborda, posteriormente, as causas 

que levam a impertinência e continuidade dessa forma desumana de exploração da 

mão-de-obra de crianças e adolescentes. Destaca a terminologia adotada e a 

divisão dada pela faixa etária do trabalhador para permissão do ato laborativo. 

Ressalta a existência da discriminação na relação de emprego do jovem trabalhador. 

Demonstra o percentual de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil. 

Examina a evolução da legislação brasileira e todas as possibilidades legais, para 

que o trabalho do adolescente possa ser desenvolvido. O que se pretende com este 

trabalho, em sentido amplo, é fazer com que o tema seja visto e estudado gerando 

posteriormente uma conscientização da sociedade diante desta realidade.  

 

Palavras - chave: Direito do trabalho. Trabalho de crianças e 

adolescentes. Exploração. Discriminação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The historical development of the work of child and adolescent analysis is 

the subject of this monograph. It begins with a historical origins of child labor in the 

world and in Brazil. Tackles later, the causes that lead to continuity of impertinence 

and inhumane way of holding the hand labor of children and adolescents. Highlights 

the terminology used and the division given by the age of the worker's permission to 

act profession. Underscores the existence of discrimination in the employment 

relationship of the young worker. Shows the percentage of children and adolescents 

who work in Brazil. Examines the evolution of Brazilian law and all legal possibilities, 

so that the work of adolescents can be developed. The aim of this work in a broad 

sense, is to make this theme be seen and studied subsequently generating an 

awareness of society towards this reality. 

 

Key - words: Labour law. Working children and adolescents. Exploration. 

Discrimination. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Conhecer a amplitude do trabalho infanto-juvenil requer coragem para 

ingressar na mais dura realidade social, que teve sua origem desde os primórdios da 

humanidade e apenas começou a ser discutido quando as conseqüências 

envergonhavam a todos. Estima-se que 250 milhões de crianças trabalham no 

mundo, quase sempre em funções que impossibilitam o desenvolvimento integral. 

Esta modalidade de trabalho é bastante disseminada em países subdesenvolvidos.  

  

O presente trabalho monográfico aborda os principais pontos históricos da 

existência e a evolução do trabalho de crianças e adolescentes no mundo e no 

Brasil. A nível mundial, o principal marco histórico foi à revolução industrial, quando 

se constatou que meninos e meninas trabalhavam de forma exaustiva, sem qualquer 

respeito a sua capacidade física.  No Brasil, há relatos de trabalhos infantis ainda na 

época pré-colonial, com a vinda dos lusitanos em suas naus. Em todos os momentos 

da história, estes pequenos trabalhadores eram penalizados, tanto pelo excesso de 

força empregada para as atividades, como pelo risco à saúde.  

 

Verifica-se a abordagem deste tema na Constituição Federal, no Estatuto 

da Criança e do Adolescente e na Consolidação das Leis do Trabalho, onde se 

constata que o trabalho de menores de 14 anos é totalmente proibido e apenas, com 

a faixa etária de 16 anos é que os jovens podem desenvolver atividades laborativas.  

Os jovens entre 14 e 16 anos podem trabalhar, contudo apenas na condição de 

aprendiz.  

 

As causas do trabalho infantil são de conhecimento público, tendo como 

destaque a pobreza e a miséria. As conseqüências são, além de um atraso social, 

mutilações sofridas no desenvolvimento físico, emocional e social das crianças e até 

mesmo dos adolescentes. Isso é fruto do passivo social, criado ao longo dos anos.  

 

Ainda nos dias de hoje, ocorre discriminação na relação de emprego. Os 

empregadores, no momento do pagamento, querem pagar valores menores, 

proporcionais a idade do adolescente.  
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Por tudo isso, faz-se importante o estudo e a pesquisa sobre o trabalho de 

crianças e adolescentes, a fim de esclarecer os pontos relevantes sobre o assunto e, 

sobretudo por em evidência a importância desse assunto para a sociedade a nível 

mundial.  

 

Ao abordar o presente tema, pretende-se contribuir de forma indireta para 

o desenvolvimento social. Busca-se através deste estudo uma explanação da 

realidade de muitas crianças e adolescentes. 

 

Vislumbra-se demonstrar que mais importante de que discutir as causas e 

as conseqüências é procurar medidas que sejam capazes de diminuir e até erradicar 

esta tão cruel forma de trabalho.  

 

Nos capítulos faz-se um levantamento da origem e a evolução do trabalho 

infantil no mundo e no Brasil até os dias atuais. Elenca-se, também,  a proteção legal 

vigente em todo o ordenamento jurídico. 

  

Aborda-se o trabalho da criança e do adolescente, trazendo o seu 

conceito, causas e conseqüências, a divisão terminológica entre trabalho infantil e os 

fundamentos. 

  

 Nos capítulos seguintes, verifica-se o trabalho do adolescente, o trabalho 

permitido, a existência de discriminação sofrida por adolescentes na relação de 

emprego, bem como o trabalho aprendizagem e o educativo. Traz estatísticas do 

trabalho infantil em todas as regiões do país.  

 

No último capítulo é verificada a importância da Organização Internacional 

do Trabalho, bem como sua origem e metodologia de trabalho. Mostra as 

Convenções mais importantes para o combate ao trabalho infanto-juvenil. Destaca 

as Convenções que o Brasil ratificou.  

 

Finalmente, o ponto principal deste trabalho é demonstrar a importância  

da diminuição da quantidade de crianças e adolescentes que trabalham sem 
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observação à proteção legal vigente e demonstrar que há uma preocupação mundial 

em torno do tema.  
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2 ORIGEM DO TRABALHO INFANTIL NO MUNDO   
 

O trabalho infantil é uma prática inserida no contexto social mundial desde 

o início da civilização. No entanto, a sua proteção somente foi amparada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro no século XX. 

 

 

2.1 Evolução histórica do trabalho infantil 

 

 

O Código de Hamurabi, que é datado de mais de dois mil anos antes de 

Cristo, é apontado como o primeiro texto de proteção ao trabalho do menor, que à 

época, trabalhava como aprendiz, segundo Nascimento (2003, p.23). 

 

No Egito, sob as dinastias XII e XX, os cidadãos eram obrigados a 

trabalhar, sem distinção de nascimento ou de fortuna. Os menores também estavam 

inseridos nessa regra geral, a exemplo das demais pessoas que precisavam 

trabalhar, respeitando-se o relativo grau de desenvolvimento físico de cada uma 

delas. 

 

 Na Grécia e na Roma, os filhos dos escravos pertenciam aos senhores 

destes e eram obrigados a trabalhar, quer diretamente para os proprietários, quer 

como forma de soldo a terceiros. 

 

Em Roma, a partir da organização das corporações de trabalho para 

homens livres, os filhos destes trabalhavam como aprendizes, para posteriormente 

ingressarem no mesmo oficio do pai. 

 

Na antiguidade, o trabalho do menor era voltado para o sistema de 

produção familiar e tipicamente de subsistência. O trabalho não se afastava do 

âmbito doméstico e tinha a finalidade artesanal. Os ensinamentos do ofício eram 

transmitidos de pai para filho e o caráter de aprendizagem era sua principal 

característica. 
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Na idade média surgiram as corporações de ofício e o menor aprendiz 

ficava sujeito aos ensinamentos do mestre sem receber salário e até por vezes 

pagando ao mestre ou ao senhor feudal para aprender o ofício. 

 

As corporações de ofício eram grupamentos que reuniam artesãos de 

uma mesma localidade e ramo de atividade, compostos pelos mestres, 

companheiros e pelos aprendizes, principalmente. O trabalho do menor era didático, 

voltado para a aprendizagem de um ofício. 

 

À época predominavam as indústrias domésticas que se mantinham por 

meio do trabalho de camponeses que sem se desligar da terra se instalavam ao 

redor das casas dos proprietários e se empenhavam na produção com a 

participação de todos os membros da família inclusive os menores. 

 

Com a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra no século XVIII, 

verificaram-se alterações sócio-econômicas: as corporações de ofício (que 

funcionavam como oficinas artesanais), como também as oficinas domésticas, onde 

trabalhava toda a família, foram substituídas pelas fábricas. Diante disto, o trabalho 

das crianças deixou de ser uma ajuda nos serviços domésticos, passando, assim, a 

ser uma jornada de trabalho, muitas vezes excessiva, mal remunerada, com 

propósito de ajudar no orçamento familiar.  

 

A descoberta do vapor e a sua utilização como fonte de energia, bem 

como a sua aplicação nas fábricas e nos meios de transporte, determinaram uma 

profunda modificação no processo de produção, acelerando a industrialização. 

 

O termo Revolução Industrial significou uma autêntica transformação nos 

métodos de trabalho. O trabalho corporativo e artesanal foi incorporado às 

necessidades da nova realidade social, política e econômica. 

 

A partir da utilização da máquina no processo de industrialização, 

passaram a se formar grandes concentrações de trabalhadores em volta das 

fábricas, inclusive com o aproveitamento de trabalhadores menores em larga escala, 
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sem qualquer preocupação com a sua condição de ser humano em fase de 

desenvolvimento. 

o novo sistema industrial arruinou a vida de muitos trabalhadores. Quase todas as indústrias 
tinham suas doenças características e suas deformidades físicas. Os oleiros, os pintores e os 
cortadores de arame sofriam de envenenamento pelo chumbo; os fabricantes de fósforos, de 
envenenamento pelo fósforo. (HENDERSON apud NASClMENTO, 2003, p.24). 

 

Nesta época não havia nenhum preceito moral ou jurídico que impedisse 

o patrão de empregar em larga escala a mão-de-obra feminina e infantil. Os 

princípios do liberalismo econômico e individualismo jurídico davam a base ética e 

jurídica para contratar livremente no mercado. 

 

Na medida em que a industrialização invadia o setor produtivo, crescia, no 

mesmo ritmo, a ocorrência de riscos até então desconhecidos para a integridade 

física dos trabalhadores, caracterizados por mutilações, invalidez e até a própria 

morte, provocados pelo uso das máquinas industriais. 

 

A precariedade das condições de trabalho durante o desenvolvimento do 

processo industrial, sem revelar totalmente os riscos que poderia oferecer à saúde e 

à integridade física do trabalhador, assumiu às vezes aspectos graves. Não só os 

acidentes se sucederam, mas também as enfermidades típicas ou agravadas pelo 

ambiente profissional. Mineiros e metalúrgicos principalmente foram os mais 

atingidos. Durante o período de inatividade o operário não recebia salário e não 

havia leis que o amparasse e o empregador não tinha interesse em que estas leis 

existissem. 

 

Uma das mais infelizes conseqüências sociais do primeiro sistema fabril 

foi a exploração de mulheres e crianças. Antes da revolução industrial as crianças 

eram empregadas nas oficinas domésticas. Na era das máquinas e da energia a 

vapor o trabalho das mulheres e das crianças passou a ser utilizado em grande 

escala, sem qualquer preocupação com a saúde e a proteção social. 

 

O trabalho de menores era utilizado sem qualquer precaução com a sua 

condição de ser em desenvolvimento. Uma mostra da indignidade das condições de 
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trabalho a que eram submetidos é que os menores eram oferecidos aos distritos 

industrializados em troca de alimentação. 

  

Na fase final das guerras napoleônicas, estudo relativo à mão-de-obra de 

41 fábricas da Escócia e 48 fábricas de Manchester mostrou que metade dos 

trabalhadores era crianças. Em 1844, um exame de 412 fábricas na Inglaterra 

revelou que 52% dos operários eram mulheres e crianças. Os donos das fábricas 

pagavam salários menores as mulheres e as crianças do que aos homes e achavam 

que aqueles eram geralmente mais sujeitos a disciplina do sistema fabril. 

 

Os menores ficavam sujeitos a jornadas estafantes, participando de 

atividades perigosas, trabalhando em ambiente nocivo à saúde, desprovidos de 

condições sanitárias e de higiene. Trabalhavam em minas de subsolo, fábricas 

metalúrgicas, de cerâmica e de tecelagem. 

 

O esplendor da vida econômica apoiado no liberalismo econômico, na 

liberdade de contratação, na vedação da ação coletiva e na omissão do Estado nas 

relações trabalhistas, a par da miséria, exploração e indignidade social dos 

trabalhadores, culminou com a necessidade de se realizar uma profunda 

modificação nas relações sociais para combater a desumanidade desse sistema. 

 

O liberalismo na sua forma clássica entendia que se assegurasse o livre 

curso as relações privadas no mundo do trabalho se chegaria a um resultado final 

mais favorável a cada um em particular e ao bem-estar da coletividade. Nesta 

atmosfera social, o empresariado empregava todo o seu empenho na busca do 

lucro, mostrando-se indiferente as condições penosas de trabalho que impunha ao 

operariado. 

 

Vale ressaltar que o sistema fabril utilizava em larga escala a mão-de-obra 

infantil e das mulheres, pois chegava a custar apenas um sexto que ganharia um 

homem adulto exercendo a mesma carga horária. O trabalho destas crianças era 

exercido sem nenhuma precaução e segurança, tratava-se apenas de uma 

mercadoria sujeita a lei da oferta e da procura. Teve-se, portanto, uma das piores 

conseqüências deste sistema: a grande exploração das mulheres e crianças.  
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O capitalismo que se desenvolvia neste período culminou no 

desenvolvimento do trabalho livre como substituto da servidão e do artesanato. 

Mesmo sendo de caráter livre, os salários percebidos eram excessivamente baixos e 

com uma grande carga horária. Desta forma, as famílias viam-se obrigadas a levar 

seus filhos menores para também trabalhar nas fábricas, visando, assim, um 

aumento na renda familiar. Tal medida acarretou um rebaixamento progressivo da 

classe operária.  

 

Indubitavelmente foi indispensável para a ascensão do império Britânico, 

através da Revolução Industrial, a mão-de-obra infantil, já que as crianças eram 

alvos fáceis de manipular e impor regras absurdas, pois não tinham altivez para 

reivindicar seus direitos, assim como faziam os homens feitos. A situação era 

verdadeiramente alarmante, visto que foi constatada a presença de crianças com 

idade entre cinco e seis anos, trabalhando em fábricas. Obviamente, aquela nação 

pagou um custo social bastante elevado, que acarretou o analfabetismo, doenças 

relacionadas ao labor, somados à pobreza.  

 

 

2.2 A intervenção estatal e as primeiras leis de pr oteção 

 

 

Ecoavam por toda a sociedade os lamentos das crianças e das mulheres 

subalimentadas que trabalhavam num regime totalmente contrário com a dignidade 

humana. 

 

Diante desse quadro deplorável é que o Estado passou a intervir nas 

relações jurídicas trabalhistas para atenuar a situação de total exploração e 

desamparo em que se encontrava o trabalhador menor. 

 

Pelas adoções das medidas estatais é que surgiu a proteção ao 

trabalhado do menor, neste sentido, em 1802 foi editado na Inglaterra pelo Ministro 

Robert Peel o manifesto “Moral and Health Act”, primeiro ato legislativo de proteção 
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ao trabalho do menor. Houve a limitação da duração da jornada de trabalho para 

doze horas, bem como a proibição ao trabalho noturno dos trabalhadores menores. 

  

Em 1819, também na Inglaterra, foi aprovada uma lei proibindo o emprego 

de menores de nove anos e limitando a duração da jornada de trabalho dos menores 

de dezesseis anos para doze horas diárias nas atividades algodoeiras. Em 1933 foi 

aprovada uma outra lei proibindo o emprego de menores de nove anos, limitando a 

duração da jornada de trabalho dos menores de treze anos em nove horas diárias e 

proibindo o trabalho noturno aos menores. 

 

A partir da inspiração legislativa da Inglaterra não tardou que outros 

países começassem a dar os primeiros passos no atendimento de reivindicações 

sociais destinadas à proteção dos trabalhadores menores. 

 

Nos ensinamentos de Minharro (2003, p. 40) na França, uma lei datada 

de março de 1841, marcou o início dos direitos sociais daquele país, limitava a 

jornada de trabalho há oito horas para crianças de oito a doze anos e a doze horas 

para os que estivessem entre doze e dezesseis anos. Neste país, antes da edição 

desta Lei, as crianças operárias das fábricas de lã, seda, e algodão trabalhavam até 

dezesseis horas por dia. Contudo, só em 1892 foi promulgada uma lei que tratava 

das condições de trabalho de crianças e mulheres nas fábricas.  

 

Ainda na visão de Minharro (2003, p. 43) Alemanha,  Bélgica,  Áustria,  

Suíça e  Rússia, entre os anos de 1855 e 1891, se voltaram a um caminho e criaram 

legislações que vedavam o trabalho do menor das 20h30min às 5h30min. Tais 

legislações afirmavam ainda que deveria  ser reservado  tempo suficiente, para que 

os menores de dezoito anos freqüentassem a escola.  

 

Nos Estados Unidos da América, após a Guerra de Secessão, foi 

realizado um censo, o qual constatou haver mais de 750.000 adolescentes de 10 a 

15 anos realizando trabalhos urbanos remunerados. O Estado norte-americano, a 

partir do século XX, criou legislações para combater o trabalho infantil, no entanto 

estas legislações foram burladas, tanto pelos empregadores, quanto pelos pais dos 

infantes. Como os pais concordavam com o labor dos filhos, já que precisavam dos 
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salários destes para auxiliar no sustento do lar, as primeiras legislações criadas 

foram consideradas inconstitucionais pela Corte Suprema, pois afrontavam as 

liberdades individuais, ou seja, à vontade dos pais. Todavia, em 1933, o Congresso 

Americano aprovou uma lei que fixava em 16 anos a idade mínima para o labor.  

Entretanto, em 1935, esta lei foi declarada inconstitucional. (MINHARRO, 2003, 

p.47).  

 

Ainda nos Estados Unidos, em 1941, foi editada uma Lei Federal que 

tratava sobre salário e horário de trabalho e limitava a idade para dezesseis anos 

para ingresso no mercado de trabalho. Contudo, esta só passou a ter uma 

aplicabilidade genérica a todos os trabalhadores após ser transformada em Emenda 

Constitucional em 1949. (GRUNSPUN, 2000, p.49-51).  

 

Atualmente nos Estados Unidos da América há duas restrições ao 

trabalho do menor, a primeira veda o trabalho de menores de dezesseis anos e a 

outra veda o trabalho perigoso. No entanto, estas restrições valem para a zona 

urbana, pois na zona rural crianças de todas as idades podem realizar qualquer 

tarefa agrícola, durante todo o tempo, desde que o trabalho seja realizado em 

estabelecimento familiar. (MINHARRO, 2003, p.48)  

 

 

2.3 Evolução histórica do trabalho infantil no Bras il 

 

 

A exploração do trabalho infantil no nosso país, data da época em que o 

Brasil se encontrava no seu período embrionário, ou seja, em seu período pré-

colonial, quando os colonizadores portugueses realizaram suas primeiras 

expedições, ao nosso território. A problemática do trabalho infantil iniciou com a 

vinda de crianças e adolescentes nas embarcações lusitanas. Lá exerciam as 

funções ligadas ao clero, bem como ao serviço de hospedaria dedicado aos oficiais 

tripulantes.  

 

Na realização deste trabalho, as crianças eram submetidas a toda forma 

de maus tratos.  
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Nessas condições submetiam-se a toda sorte de abusos, desde a exploração exaustiva de 
suas forças físicas, na realização dos piores e mais perigosos trabalhos existentes nas 
embarcações, até privações alimentares, culminando com sevícias sexuais. Os pequenos 
eram considerados pouco mais que animais. (RAMOS apud MINHARRO, 2003, p. 21-
22).    

 

Entretanto, posteriormente, verificou-se que a exploração ocorria não só 

com as crianças portuguesas, mas também com os nativos do território, os quais 

foram submetidos aos horrores trazidos nas caravelas portuguesas.  

 

No que diz respeito às meninas, estas eram retiradas dos orfanatos de 

Lisboa e do Porto a partir dos quatorze anos de idade para serem enviadas às 

possessões portuguesas para servirem de esposas aos homens brancos das 

colônias. Eram chamadas “órfãs del rei”. (MINHARRO, 2003,p.22). 

 

No período colonial, especificamente o regime escravocrata, os senhores 

de escravos detinham todo o direito sobre seus negros, adultos e crianças, visto que 

estes eram considerados objetos possessórios. Os senhores não se importavam 

com a saúde e bem estar dos seus escravos. Diante disto, obrigavam tanto as 

crianças escravas, como os seus pais, a trabalharem exaustivas horas por dia sob 

condições subumanas.  

 

Antes da abolição da escravatura, em 25 de março de 1824, a 

Constituição Imperial, em nada protegia as crianças e os adolescentes. A Lei de 08 

de julho de 1865, durante a Guerra do Paraguai, recrutava homens livres, escravos, 

e até crianças, para as batalhas.  

 

Em 1871, com a Lei do Ventre Livre, foi concedida liberdade aos filhos 

das escravas, sendo esta lei a primeira a tentar eliminar o trabalho infantil. Porém, 

esta Lei não alcançou o seu objetivo, pois a vida dos menores não era muito 

diferente das vidas de seus pais, ainda escravos.  

 

Com a abolição da escravatura, em 1888, iniciou-se a edição de leis 

ordinárias que tratavam da proteção ao trabalho do menor. Tem-se como exemplo o 

Decreto n°. 1313 de 1891, que relatava a idade míni ma de doze anos para o 

trabalho, com jornada máxima de nove horas diárias, e também fazia menções ao 
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trabalho insalubre e perigoso. Este decreto trazia como exceção os aprendizes, que 

poderiam iniciar com oito anos na indústria têxtil. Após este decreto, outros surgiram, 

porém nenhum foi efetivamente utilizado.  

 

No que tange à efetividade da aplicação do Decreto n°. 1313/1891, após 

trinta anos de sua edição, Rui Barbosa afirmou:  

[ ... ] esse ato Legislativo não se regulamentou até hoje. Quer dizer que se deixou de todo em 
todo sem execução, como se nunca houvera existido. Destarte, pois, durante não menos de 
trinta anos um após outro, se continuaram a imolar as milhares de crianças, cujas vidas, o 
grande coração do Marechal Deodoro e o patriotismo do heróico soldado brasileiro, queriam 
salvar..Terríveis hecatombes ânua de inocentes, cuja responsabilidade se averba toda ao 
débito da nossa politicalha, da sua indiferença, da sua gélida insensibilidade. (apud: 
MARTINS, 2002, p. 30).  

 

A primeira Constituição Republicana, em nada mencionava as relações de 

trabalho, desta forma os menores continuavam sem qualquer proteção do Estado. 

Conhecedoras dessa realidade, as primeiras indústrias nacionais passaram a buscar 

mão-de-obra nos orfanatos.  Assim, as crianças trabalhavam com o intuito de 

aprender uma atividade laboral. Nesta época, havia instituições que adequavam o 

menor às necessidades das fábricas. Assim, os empresários estavam utilizando-se 

de uma mão-de-obra submissa e barata. Era comum os maus-tratos perpetrados por 

superiores hierárquicos, que espancavam para manter a disciplina e aumentar a 

produtividade.   

 

Com a aprovação do Decreto n°. 17.943-A, em 1927, c riou-se o Código 

de Menores, que trazia em seu conteúdo a proibição do trabalho de menores de 

doze anos e o trabalho noturno aos menores de dezoito anos. Segundo Grunspun 

(2000, p.53), "No entanto um Habeas Corpus suspendeu por dois anos a entrada em 

vigor do Código, porque ele interferia no Direito da família, em decidir sobre o que é 

melhor sobre seus filhos". Sendo assim o decreto entrou em vigor dois anos mais 

tarde.  

 

No Governo de Getúlio Vargas, em 1932, foi expedido o Decreto n°. 

22.042, no qual se limitou à idade mínima de quatorze anos, para que o adolescente 

trabalhasse na indústria e de dezesseis anos para o trabalho nas minas, 

estabelecendo, desta forma, as condições para o trabalho, dos menores.  
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Em 1934, com influência da Constituição Mexicana de 1917, a qual foi a 

primeira no mundo a mencionar os direitos sociais, foi promulgada a Constituição 

brasileira, sendo esta um marco inovador, pois tratavam em sua edição assuntos de 

ordem econômica e social, havendo uma notável proteção ao trabalho infantil. As 

Constituições posteriores, de 1937 e 1946, permaneceram com o mesmo texto 

editado na Constituição de 1934.  

 

Como inovação, a Carta Magna de 1946 continha a proibição de distinção 

salarial, para o mesmo trabalho, por motivos de idade, sexo, nacionalidade ou 

estado civil.  Sendo este, o primeiro texto constitucional a vedar a discriminação no 

Brasil.  

 

A Constituição Federal de 1967, ao reduzir para doze anos a idade 

permitida ao ingresso no mercado de trabalho, feriu a regra dominante no direito 

comparado e no Direito Internacional do Trabalho, a qual visa proporcionar a 

formação educacional do menor em níveis, no mínimo, razoável.  

Se existe um hiato nocivo entre a idade em que o menor geralmente termina o 
ciclo de educação básica é aquela em que pode ser admitida em emprego, a 
solução racional será ampliar-se essa educação, principalmente nas áreas 
profissionais, ao invés de baixa-se o limite de ingresso no mercado de trabalho. 
(SÜSSEKJND, 1999, p.270). 

 

Antes da Constituição Federal de 1988, houve a revogação do Decreto nº. 

17.943-A pela Lei n°. 6.697 de 1979, na qual se est ipulou que a proteção ao trabalho 

do menor dar-se-ia por legislação específica, que no caso seria na Consolidação das 

Leis do Trabalho - CLT, em seus artigos 402 a 441.  

 

Por fim, tem-se a Constituição Federal de 1988, a qual traz em seu bojo 

toda proteção ao trabalho infanto-juvenil, junto com as proibições de discriminação 

destes no mercado de trabalho. Em 1990 foi editada a Lei nº 8.069, mais conhecida 

como Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que tem capítulo específico que 

trata da profissionalização e da proteção ao trabalho.  

 

Em contrapartida a todas as medidas jurídicas, políticas e sociais, acima 

relacionadas, a situação da infância brasileira pouco mudou. Os infantes, 
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hodiernamente, com o controle Estatal mais intenso nas empresas, partiram para 

todas as esferas da informalidade: nas áreas rurais onde se destaca a agricultura e a 

pecuária; nas cidades, onde engraxam sapatos, vendem doces, refrigerantes, vigiam 

carros, realizam trabalhos domésticos, ajudam as mães em casa, se prostituem e 

ganham dinheiro no tráfico de drogas, eliminando-se precocemente a infância nas 

periferias pobres rurais e urbanas.  

 

Vale destacar o trabalho doméstico, onde quase sempre são as meninas 

que o realizam. Elas sofrem, pelos preconceitos e pelos constantes esforços físicos, 

e ainda podem ser vítimas de abusos físicos e sexuais, os quais dificilmente 

aparecem nas estatísticas do governo.  

 

 

2.4 A proteção legal vigente no Brasil 

 

 

Apesar de durante o século XX ter existido vários decretos que protegiam 

o trabalho do menor, bem como as constituições anteriores à de 1988, a maioria 

destas legislações não foram colocadas em prática devido ao contexto social do país 

à época. 

  

Atualmente, as legislações vigentes que protegem o trabalho infantil são: 

Constituição Federal de 1988, Resoluções n°.138 e n °.182 da OIT, CLT, Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu bojo um artigo que elenca 

os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Dentre estes direitos encontra-se o 

dispositivo, o qual teve seu texto original alterado pela Emenda Constitucional n°. 20 

de 1998, que proíbe o menor de 18 anos de trabalhar em condições prejudiciais e o 

menor de 16 anos de exercer qualquer tipo de trabalho, exceto se for aprendiz, com 

a idade mínima de 14 anos.  

A.rt. 7°. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à  
 melhoria de sua condição social:    

[ ... ]  
XXXIII - Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de  18 anos e de 
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qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  
 

 

No capítulo referente à família, criança, adolescente e idoso, a Carta 

Magna reafirma o direito à proteção especial aos menores, no que tange à idade 

mínima ao exercício de um trabalho decente, mencionando, ainda, que deve ser 

observado o inciso acima citado.  

Art. 227. [ .. .].  
§3° O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:  
I - A idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observando o disposto no artigo 7°, 
XXXIII.  

 

O Decreto-Lei n° 5.452, mais conhecido como Consoli dação das Leis do 

Trabalho, embora seja de 01 de maio de 1943, foi recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988, portanto, ainda encontra-se em vigor.  

 

A CLT trata sobre a proteção do trabalho do menor no Capítulo IV. No 

entanto, vale ressaltar que as disposições deste capítulo não se aplicam ao menor 

que trabalha em oficinas de sua família, sob direção do pai, mãe ou tutor, pois esta 

modalidade de trabalho é exatamente para a subsistência da família, o que não se 

caracteriza como trabalho descrito na CLT, observado, entretanto, o fato de que o 

menor não poderá exercer atividades insalubres, perigosas ou no período da noite, 

em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade, tampouco prestar serviços que 

demandem emprego de força física muscular conforme os pesos descritos no artigo 

390.   

 

A Consolidação das Leis do Trabalho permite ao Juiz da Infância e da 

Juventude a autorizar ao menor o trabalho prejudicial à moralidade nos casos em 

que são prestados em teatros ou em empregos circenses (art. 405, §3°, alíneas "a" e 

"b"), desde que a representação tenha fim educativo, contanto que não, prejudique 

demasiadamente a moralidade do menor, bem como se certifique ser a ocupação do 

mesmo indispensável à própria subsistência ou à de sua família (art. 406, CLT).  

 

A Convenção 138 e a Recomendação 146, elaboradas em 1973 pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), versam sobre a idade mínima de 

admissão no emprego. Essa convenção, que é um dos textos fundamentais de 
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proteção ao trabalho da criança e do adolescente, estabelece condições que estão 

em harmonia com a legislação interna brasileira como, por exemplo, proíbem o 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre para jovens entre 16 e 18 anos de idade. 

Apesar de serem datadas de 1973, a Convenção 138 e a Recomendação 146 

somente ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro após a edição do Decreto 

Presidencial n°. 4.134, de 15 de fevereiro de 2002.  

 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 

convocada em 1 ° de junho de 1999, elaborou a Conve nção 182 e a Recomendação 

190, as quais versam sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e a 

ação imediata para sua eliminação. De acordo com o estipulado na Convenção, a 

eliminação efetiva dessas formas de trabalho infantil requer uma ação imediata e 

abrangente que leve em conta a importância da educação básica gratuita e a 

necessidade de liberar de todas essas formas de trabalho as crianças afetadas, 

assegurar a sua reabilitação e sua inserção social ao mesmo tempo em que são 

atendidas as necessidades de suas famílias.  A Convenção 182 e a Recomendação 

190 ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro com a edição do Decreto 

Presidencial n°. 3.597, de 12 de setembro de 2000.  

 

A Lei n° 8.069/1990, também conhecida por Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, veio substituir o Código de Menores de 1979, trazendo em seu 

conteúdo a proteção estabelecida na Constituição Federal de 1988.  

 

Em seu artigo 2º conceitua criança e adolescente. Este como sendo 

pessoa com idade de 12 a 18 anos e aquele como menor de 12 anos, abolindo, 

portanto, o termo "menor" utilizado pelo extinto Código de Menores. O ECA possui 

um capítulo que trata exclusivamente sobre o trabalho das crianças e adolescentes, 

o qual tem como título "Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho". Em 

10 artigos (arts. 60 a 69), o ECA esclarece quais são os trabalhos proibidos e 

permitidos às crianças e adolescentes. Elenca, ainda, quais as condições para o 

exercício do trabalho permitido.  
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3 TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente passou-se a 

utilizar a nomenclatura "criança e adolescente" em substituição ao termo  "menores". 

Assim, o trabalho do menor ficou subdividido em trabalho infantil (ou trabalho da 

criança) e trabalho do adolescente.  

 

 

3.1 Conceito 

 

 

Para conceituar o trabalho infantil tem-se que primeiro conhecer o que 

está disposto no ordenamento nacional. A Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 7º, inciso XXXIII, delimita as idades mínimas para o trabalho da seguinte 

forma: de 14 anos em diante apenas no regime de aprendizagem; de 16 anos para o 

trabalho comum; e a partir de 18 anos para trabalho noturno, insalubre e perigoso. 

Todas estas permissões legais serão frutos de uma análise mais adiante. Vê-se 

assim, que a criança e o adolescente com idade inferior a 14 anos não pode exercer 

qualquer tipo de trabalho. Em consonância com o texto legal, a CL T no artigo 402 

considera menor o trabalhador de 14 até 18 anos e a Lei nº. 8.069 de 1990, 

conhecida como ECA, tem em seu artigo 2º a conceituação de criança, sendo esta a 

pessoa com idade até 12 anos e superior a esta, até 18 anos, o adolescente.  

 

Dessa forma, melhor seria a denominação de "trabalho infanto-juvenil" e 

não trabalho do menor. Esta mudança terminológica tem seu fundamento também 

devido ao entendimento social que relaciona menor a infrator. Mesmo sendo melhor  

definido, ainda se utiliza a alcunha de trabalho do menor, em concordância com a 

Consolidação das Leis do Trabalho.  

 

Portanto, o conceito de trabalho juvenil seria o trabalho realizado por 

indivíduos com idade entre 14 e 18 anos, remunerado ou não, sendo proibido o 

trabalho perigoso, noturno e insalubre, e assegurados a esses trabalhadores uma 

carga horária que permita o acesso a educação. O trabalho infantil seria o realizado 
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por crianças que estão abaixo da idade mínima permitida para o trabalho. Sendo 

assim, observa-se que o trabalho do menor seria o gênero, tendo como espécies o 

trabalho do adolescente (juvenil) e o trabalho infantil.  

 

O trabalho de crianças tem em seu bojo uma série de causas, 

principalmente, de cunho social, e conseqüências individuais e sociais. Várias são as 

fontes que originam esta forma de trabalho, especialmente nos países de terceiro 

mundo, onde ainda se tem uma visão errônea sobre o labor das crianças.  

 

Nos países de primeiro mundo também ocorre esta prática, porém em 

menor grau. Segundo Grunspun (2000, p.21) as ondas migratórias são as principais 

fontes para o crescimento do trabalho infantil nos países desenvolvidos, pois as 

crianças ficam na ilegalidade, não podendo freqüentar escolas, e por se adaptarem 

com maior rapidez ao novo ambiente, são exploradas por conterrâneos que 

chegaram como imigrantes alguns anos antes e já estão estabelecidos. 

 

  

3.2 Causas e conseqüências do trabalho precoce 

 

 

Dentre as razões que cominam na existência do trabalho do infanto-

juvenil, de acordo com os ensinamentos de Grunspun (2000, p.21), são destaque a 

pobreza e a miséria, sendo também causas: a privação educacional, inserção da 

mulher no trabalho, passividade infantil, ondas migratórias, globalização e 

ignorância.  

 

A pobreza e a miséria que circundam as famílias dão origem ao trabalho 

realizado por menores, pois as crianças são forçadas a assumir responsabilidades, 

ajudando em casa, para que os pais possam trabalhar, ou indo elas mesmas, 

trabalhar para ganhar dinheiro e completar a renda familiar, pensando que dessa 

forma podem diminuir a miséria e não percebendo como um processo que 

desencadeia a indigência.  
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A privação educacional também contribui para que as crianças ingressem 

no mercado de trabalho. Assim, as crianças e adolescentes buscam ocupações 

rentáveis, pois ao se verem sem progresso na escola e sem incentivos para 

permanecer estudando, acreditam que é a melhor solução. 

  

O ingresso da mulher no mercado de trabalho afetou de forma grotesca a 

vida de seus filhos. A mãe que trabalha para aumentar a renda familiar, geralmente 

não tem tempo para o cuidado direto de sua prole e dessa maneira ficam aos 

cuidados dos irmãos mais velhos, meninos e principalmente, as meninas. Os filhos 

que conseguem frequentar a escola, não têm o apoio da família para o 

desenvolvimento educativo, devido à falta de tempo e atenção dos pais.  

 

Outra causa de grande relevância é a passividade das crianças, visto que 

estas não possuem meios de lutar por seus direitos e conseqüentemente são alvos, 

da mentalidade retrógrada dos empregadores que se aproveitam da mão-de-obra 

infantil, tendo como objetivo diminuir as despesas com impostos e salários.  

 

As ondas migratórias são fontes geradoras de trabalho infantil em países 

desenvolvidos, pois ao ingressarem nestes Estados, as famílias ficam na ilegalidade 

e seus filhos não têm direito ao acesso escolar.  Nota-se também, que as crianças  

adaptam-se melhor as mudanças, e assim, elas são utilizadas para o trabalho, 

tomando-se assim fonte de renda para sua família.  

 

A globalização da economia contribui para aumentar as desigualdades 

sociais no mundo, resultando, dessa forma, na utilização do trabalho de crianças por 

grandes empresas, que visam diminuir os custos de produção, para que o produto 

final tenha um preço mais competitivo no mercado mundial.  

 

Uma significativa parcela da sociedade é leiga em relação ao trabalho 

infantil. A maioria dos indivíduos pensa que o trabalho enobrece, independente da 

idade em que se começa a laborar. As crenças populares segundo os quais o 

trabalho é útil e necessário para o desenvolvimento do ser, geram pensamentos da 

seguinte forma: "criança que trabalha fica mais esperta, aprende a lutar pela vida e 
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tem condições de vencer profissionalmente quando adulta". Sendo o trabalho mal 

interpretado, ele traz graves conseqüências para toda a sociedade.  

 

Seguindo os pensamentos de Minharro (2003, p.89), têm-se como efeitos 

perversos do trabalho infantil:  

 

O alto índice de acidentes de trabalho entre as crianças que, por desenvolverem serviços 
inadequados à sua faixa etária, muitas vezes acabam mutiladas; o desgaste físico a que são 
submetidas, não lhes sobram tempo para freqüentar a escola; o desemprego de adultos 
ocupam, pois, vagas que estes poderiam preencher.  

 

Nota-se, que o trabalho precoce de crianças e adolescentes afeta 

diretamente o desenvolvimento físico, emocional e social destas. As crianças ficam 

expostas ao risco de lesões, doenças e deformidades físicas por desempenhar 

esforços superiores às suas possibilidades, então, carregam consigo um desgaste 

físico que futuramente pode acarretar comprometimento de suas funções biológicas. 

Devido às condições de exploração e a maus-tratos que algumas receberam de 

seus superiores, as crianças apresentam dificuldade em desenvolver o seu lado 

emocional e conseqüentemente constituir vínculos afetivos. Pois, no ambiente de 

trabalho, são exigidas delas responsabilidades de uma pessoa adulta.  

 

Falta convívio social com outras crianças, pois o existente no ambiente de 

trabalho é restrito a adultos, então estes pequenos são privados do completo 

desenvolvimento social de que necessitam.  

 

Existe toda uma rede que se interliga quando se trata das conseqüências 

deixadas pelo trabalho precoce. Há um círculo vicioso que toma difícil a saída das 

crianças deste meio. Quando o menor está desenvolvendo uma atividade laboral, 

que não segue o posicionamento legal vigente no País, se observa que ocorre uma 

exploração desta mão-de-obra de forma excessiva. O trabalho desempenhado gasta 

toda a energia do menor que dessa forma não consegue freqüentar a escola e, 

quando estuda, não tem estrutura para o desenvolvimento educativo, provocando, 

portanto, múltiplas repetências e gerando o desinteresse pela educação. A criança, 

estando nessa situação, além de ocupar o lugar de um trabalhador assalariado, não 
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é devidamente paga por seu trabalho e assim, ocorre uma redução no preço final do 

produto ou serviço, ocasionando uma desigualdade no mercado mundial.  

 

O trabalho infantil constitui um obstáculo ao desenvolvimento das 

crianças, acarretando a redução de suas expectativas futuras e das possibilidades 

de uma vida com dignidade. Ao crescerem dessa maneira, não conseguem se tomar 

cidadãos capazes de intervir na sociedade de forma crítica, responsável e produtiva.  

 

Em entrevista à revista Anamatra (órgão informativo da Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ano X, n.36, maio de 1999, p.18), 

o psiquiatra Luiz Renato Carazzai afirma que as crianças que começaram a 

trabalhar aos 4 e 6 anos estarão longe de seus direitos de plena cidadania e que, 

com certeza, deixaram de viver fases importantes de suas vidas, sendo exigidas em 

responsabilidade e disciplina para adultos, quando ainda suas atitudes funcionam 

como crianças, assim, esse processo elimina etapas de desenvolvimento de suas 

vidas, suscitando maior probabilidade de desenvolvimento de transtornos psíquicos, 

tais como ansiedade, depressão, estresse e dificuldades da adaptação social e 

emocional.  

 

Com a mudança, em 1996, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), assegurou como um direito da criança o acesso a creches e pré-

escolas com um padrão mínimo de qualidade. As creches são para crianças de até 

três anos e as pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos. Desta forma, 

ajudam os pais no desenvolvimento de seus filhos, conciliando família com trabalho, 

pois lhes garantem tempo para atividade laboral.  

 

As crianças, quando crescem em interação com outras, aprendem o 

sentido de grupo. Sendo a estabilidade emocional influenciada nos primeiros dois 

anos de vida e aos seis anos a autoestima já tem os seus primeiros contornos 

formados, junto com o senso de moralidade, responsabilidade e aspectos 

fundamentais da personalidade.  

 

Através dessas informações conclui-se que é muito importante a atenção 

integral na primeira infância, pois os primeiros anos correspondem ao período 
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quando o cérebro precisa de estímulos para o desenvolvimento de estruturas 

mentais, cognitivas e emocionais. O trabalho nesta fase da vida das crianças traz, 

para elas, um prejuízo irreparável, causando certo impacto futuro. Garantir a estas 

crianças o acesso a creches e pré-escolas produz grandes recompensas sociais. 

Porém, o estímulo dado através destas instituições escolares não deve ser substituto 

dos cuidados familiares e sim, atuar de forma complementar no desenvolvimento 

infantil.  

 

Mesmo com todo o incentivo dado pela legislação, a família tem papel 

fundamental, contido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, o qual 

afirma que o dever de assegurar os direitos da infância é da família, da sociedade e 

do Estado, cada qual tendo a sua devida parcela na educação infantil. 

 

O trabalho precoce não educa nem profissionaliza, ao contrário, deixa as 

crianças expostas a ambientes perniciosos, prejudicando seu desenvolvimento 

físico, intelectual, moral e social. 

 

 

3.3 Trabalho do adolescente 

 

 

Com toda a preocupação mundial em torno do trabalho, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), criada em 1919, editou várias convenções e 

recomendações com a intenção de diminuir os efeitos do uso do trabalho infanto-

juvenil. Dentre todas as convenções, merecem destaque as: de n°. 138, de 1973, 

que em seu conteúdo almeja que os países que a ratifiquem se comprometam em 

adotar uma política que garanta a efetiva eliminação do trabalho infantil e a elevação 

da idade mínima para o ingresso em atividades laboral, de acordo com o 

desenvolvimento do adolescente; a de n°.182, de 199 9, que traz em seu contexto a 

proibição das piores formas de trabalho infantil, informando que os países 

ratificantes deveriam estabelecer mecanismo de fiscalização e estes deveriam 

prestar assistência direta para livrar as crianças das piores formas de trabalho, 

garantindo uma reabilitação social e acesso à educação.  
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Em relação à recomendação, a de n°. 146 da OlT poss ibilitou aos 

Estados-Membros determinar a idade mínima, para o ingresso no trabalho, tentando 

assim, alcançar os objetivos da Convenção de n°. 13 8. O Brasil em 1998, com a 

Emenda Constitucional n°. 20, fixou o limite mínimo  de idade para o trabalho em 16 

anos, permitindo que, com 14 anos pudessem ingressar apenas na condição de 

aprendiz. Esta emenda permitiu que o Brasil ratificasse a Convenção de n°.138 da 

OIT. Assim, os jovens até 16 anos não poderiam trabalhar, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988; era permitido o trabalho de 16 a 18 anos de idade, e 

de 14 a 16, apenas como aprendiz. Vale dizer que antes da Emenda Constitucional 

nº 20 o trabalho poderia ser exercido a partir de 14 anos. 

 

 

3.4 Trabalho infanto-junvenil na zona rural e urban a brasileira 

 

 

O trabalho infanto-juvenil rural é aquele que se utiliza da mão-de-obra de 

crianças e adolescente e ocorre, principalmente, na região Nordeste. Isto se deve ao 

fato de a que a maioria das famílias trabalharem por produção, ou seja, o ganho final 

depende de quanto se conseguiu produzir. Assim o trabalhador rural arregimenta 

toda a sua família para participar do processo produtivo. Via de regra, como os 

contratados são os pais, essas crianças e adolescentes acabam por ficar à margem 

dos benefícios trabalhistas e sociais. 

 

Esses trabalhadores infanto-juvenis ativam-se em trabalhos considerados 

insalubres até mesmo para adultos, atuando na capinação, manipulação de 

agrotóxicos, carregamentos de sacos com produtos de colheita, pastoreio de 

animais, dentre outras atividades inerentes ao trabalho rural. Dessa forma ficam 

expostos à radiação solar, pesos excessivos, esforços repetitivos, excesso de 

ruídos, mutilação por motoserras, contato com sílica e poeira e quedas. 

 

No âmbito urbano, muitas crianças passam seus dias nos lixões, 

selecionando material reciclável para venda, alimentação e objetos para uso próprio, 

dentre eles carrinhos e bonecas. Nesse trabalho, entram em contato com agentes 

biológicos nocivos à saúde.  
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Há ainda crianças trabalhando de forma eventual ou não na venda de 

pequenos produtos como balas, chicletes, refrigerantes, jornais, de entorpecentes, 

além da vigilância de veículos. 

   

 

3.5 Fundamentos da proteção ao trabalho infanto-juv enil 

 

 

Os fundamentos estão diretamente relacionados com a necessidade do 

Estado em resguardar a integridade física e psíquica do ser humano que está em 

fase de desenvolvimento. 

 

A maturidade física e a constituição fisiológica do trabalhador infanto-

juvenil são fatores relevantes, que não podem ser desdenhados na regulamentação 

das condições de trabalho no mundo moderno. O Estado deve preocupar-se não só 

com a tutela social, mas também com a integridade biológica do trabalhador menor o 

qual está em fase de desenvolvimento. 

 

A atuação do Estado na proteção dos direitos do trabalhador infanto-

juvenil está balizada em motivos de ordem fisiológica, de segurança pessoal, de 

salubridade, de moralidade e de cultura. 

 

Os motivos fisiológicos são destinados a proteger o desenvolvimento 

físico normal do menor, pela imposição de limites naturais aos trabalhos de duração 

excessiva, noturnos, insalubre, perigosos, penosos, que exigem dispêndio de força e 

energia, protegendo o seu desenvolvimento físico. 

 

Os motivos de segurança pessoal são destinados a proteger o 

trabalhador infanto-juvenil da exposição a riscos de acidentes de trabalho, 

decorrentes de sua própria debilidade etária, evitando que se possa exigir do menor 

uma atenção maior do que o mesmo é capacitado a dar. 
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Os motivos da salubridade são destinados a proteger o trabalho em 

condições agressivas à sua saúde ou em contato com sustâncias prejudiciais à sua 

saúde e incolumidade física.  

 

Os motivos da moralidade são destinados a proteger trabalhador infanto-

juvenil do trabalho em atividades que, embora lícitas, sejam de moralidade duvidosa, 

afastando o mesmo de ambientes que coloquem em risco ou prejudiquem a sua 

formação moral. 

 

Os motivos culturais são destinados a proteger o trabalhador infanto-

juvenil para que o mesmo tenha uma formação educacional adequada, não se 

permitindo que se dedique exclusivamente ao trabalho em detrimento de seu estudo 

e educação. 

 

Os fundamentos de proteção ao trabalhador infanto-juvenil são de 

extrema importância ao pleno desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, social e 

cultural do mesmo, e devem ser preservados por meio de uma ação efetiva do 

Estado. 

 

Cabe também ao Estado o dever de adotar medidas para proteger o 

adolescente que necessita trabalhar, para que sua atividade laborativa não venha a 

prejudicar o seu crescimento, nem o afaste da família e da escola, onde 

seguramente receberá todas as lições necessárias à sua formação e à sua inserção 

na sociedade. 

 

Vale notar que o trabalho do adolescente deve ser norteado pela 

observância de todos os fundamentos de proteção, uma vez que o trabalho precoce 

ou em condições impróprias acarretam seqüelas irreparáveis.  
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 4 TRABALHO PERMITIDO 

 

 

Em consonância com a Constituição Federal de 1988, a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CL T), em seu artigo 446, tem a maioridade aos 18 anos e, no 

artigo 402, considera menor o trabalhador de 14 até 18 anos, sendo de 14 a 16 

apenas na condição de aprendiz.  

 

Na permissão constitucional ao trabalho do adolescente, de acordo com o 

ECA, verifica-se tratar de uma relação de emprego com todos os requisitos 

necessários, tais como: prestar um serviço subordinado, contínuo e remunerado. A 

tal empregado são assegurados todos os direitos trabalhistas previstos na CLT. 

Contudo, há normas de proteção à escolaridade, como é observado nos artigos 427, 

136,134 § 2° da CL T. De acordo com estes artigos v ê-se o empregado menor de 18 

anos terá o direito de suas férias laborais coincidirem com as férias escolares; no 

local da atividade que ocupar menores, o empregador será obrigado a conceder o 

tempo necessário para a frequência escolar; tendo este mais de trinta menores 

analfabetos em seu estabelecimento e a escola for distante mais de dois 

quilômetros, terá a empresa que manter local apropriado, para que estes jovens 

possam ter a instrução primária.  

 

Como já foi citado, a Constituição Federal de 1988 proíbe em seu artigo 

7º, inciso XXXIII, o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos. 

Segundo Minharro (2003, p.66, apud Oliveira, 1994, p.71-72), a proteção legal 

especial dada a estes jovens justifica-se através de três pontos: o primeiro ponto 

refere-se ao fato de o organismo dos menores ser mais suscetível aos agentes 

agressivos, sofrendo as consequências físicas e psicológicas da insalubridade, 

periculosidade e penosidade; no segundo ponto ele afirma que quanto maior a 

pobreza, maior será a fragilidade orgânica, tomando-os mais propensos às doenças; 

por último, indica que manter o trabalho de crianças e adolescentes em condições 

impróprias pode causar um alto custo social, visto que utilizaram mais cedo o 

sistema de saúde e o sistema previdenciário.  
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O trabalho noturno é aquele realizado entre as 22 horas de um dia às 5 

horas do dia seguinte (art. 404 da CLT), que são justificados por razões de ordem 

biológica, social e econômica. O ECA, no art. 67, inciso I, também segue a mesma 

orientação. A problemática esta na ausência de esclarecimentos a respeito dos 

horários noturnos dos trabalhadores rurais menores. A Legislação que regulamenta o 

trabalho rural (Lei n° 5.889/73), artigos 7º e 8º a firma que o horário é de 20 horas de 

um dia e às 4 horas do dia seguinte e das 21 horas às 5 horas do dia seguinte se for 

exercidas as atividades na agricultura. O ECA não faz qualquer menção à estes 

tipos de trabalho, assim é possível a aplicação da Lei nº 5.889/73, por esta ser 

especial e trazer em seu conteúdo uma melhor condição ao empregado.  

 

Vê-se a proibição também em relação às atividades exercidas em locais 

perigosos ou insalubres (art. 405, I da CLT). São consideradas perigosas as 

atividades desenvolvidas de forma não eventual que impliquem contato com 

substâncias inflamáveis, explosivos e com eletricidade, em condições de risco 

acentuado, de acordo com a recomendação n°.190 da O IT, e as insalubres são 

aquelas que pressupõem exposição a agentes químico, físico e biológico prejudiciais 

à saúde. Justifica-se esta vedação legal pelo fato do organismo dos menores está 

em crescimento e assim não reagirem de forma igual a um adulto, pois seu sistema 

imunológico é mais frágil. A relação das atividades perigosas ou insalubres proibidas 

aos menores está prevista na Portaria MTE/SIT n°. 0 6, de 2001.  

 

Os incisos III e IV do artigo 67 do ECA e o artigo 403, parágrafo único da 

CLT prevê uma proibição quanto ao exercício de atividades laborais por 

adolescentes em locais prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social, bem como vedam os trabalhos realizados em horários e 

locais que não permitam o acesso à escola. Sendo considerado trabalho prejudicial 

à formação moral do menor, as atividades realizadas em teatro de revista, boates, 

cassinos, cabarés, empresas circenses (podendo ser autorizada pelo Juiz da 

Infância e Juventude); as atividades ligadas à venda a varejo de bebidas alcoólicas e 

à confecção e veiculação de impressos comprometedores dos bons costumes (art. 

405, § 30 da CLT). Os trabalhos prejudiciais à formação social são aqueles que 

segregam os adolescentes do restante do convívio social. Já os trabalhos 
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prejudiciais à integridade física são aqueles que coincidem com os realizados em 

atividades insalubres, perigosas e penosas.  

 

Em relação ao trabalho penoso, o ECA não se manifestou no sentido de 

esclarecer o que viria a, ser esta forma de trabalho, portanto, por analogia aplica-se 

o disposto na recomendação n°. 95 de 1952 da OIT, q ue considera trabalho penoso 

aquele que implique em levantar, empurrar ou retirar grandes pesos, ou que envolva 

esforço físico excessivo ao qual o trabalhador não está acostumado.  

 

É proibido ainda o trabalho de menores no subsolo, de acordo com a CL T 

no artigo 301. Existem outras vedações aos menores de 18 anos em leis e decretos 

que tratam de atividades específicas, porém não serão abordadas neste trabalho.  

 

 

4.1 Discriminação na relação de emprego  

 

,  

A discriminação na relação de emprego é uma ofensa direta ao princípio 

da igualdade. O ato de discriminar compreende a distinção, exclusão ou preferência 

fundada em um preconceito social, que tem como finalidade alterar ou anular a 

igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego ou profissão, de acordo 

com o artigo 1º da Convenção nº 111 da OIT, de 1958.  

 

Esta discriminação caracteriza-se pela negação da igualdade necessária 

ao empregado e dessa forma ocorre a criação de desigualdades entre os 

trabalhadores. De acordo com Brito Filho (2002, p.44), a discriminação é classificada 

quanto à forma, quanto ao momento, quanto aos efeitos e quanto ao motivo. Quanto 

à forma verifica-se o ferimento de regras, de forma aberta, direta, ou simulando o 

seu cumprimento. Quanto ao momento, poderá ocorrer, na admissão, no curso do 

contrato, e na extinção do pacto, assim poderá ocorrer em todas as etapas do pacto 

laboral. Já em relação aos efeitos não é possível prever todas as hipóteses, pois 

variam de acordo com a situação. No tocante aos motivos, funda-se em raízes 

psicossocial, educacional ou econômico, podendo listá-las: o ódio, a supremacia 
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racial, a antipatia, os preconceitos, a ignorância, o temor, a intolerância e a política 

meditada e estabelecida (OIT apud BARROS, 2005, p.l 066).  

 

Segundo Alice Monteiro de Barros (2005, p. 1069), a discriminação, 

manifesta-se de forma direta, indireta e oculta.  

A primeira é conceituada como o ato por meio do qual se atribui ao empregado um 
tratamento desigual, com efeitos prejudiciais, fundado em razões proibidas, enquanto a 
discriminação indireta traduz um tratamento formalmente igual, mas que produzirá efeito 
diverso sobre determinados grupos. Já a discriminação oculta, prevista no direito francês, se 
funda em motivo proibido, mas não confessado. Ela se distingue da discriminação indireta 
porque aquela pressupõe a intenção da discriminar, o que não ocorre com esta última.  

 

Independe da classificação e da forma de manifestação, a existência da 

discriminação fere diretamente o Título II da Constituição Federal de 1988, onde são 

elencados os direitos e garantias fundamentais, que abrangem cinco espécies, 

dentre elas, as mais importantes (para esse estudo) são os direitos individuais e 

coletivos e os direitos sociais. O artigo 5º caput é a base legal para o princípio da 

igualdade, o qual afirma que todos são iguais perante a lei, garantindo o direito à 

vida, à liberdade, à igualdade. Nos direitos sociais, que estão no capítulo II da Carta 

Magna, mais precisamente no artigo 7º, inciso XXX, define os direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais e proíbe expressamente a diferença de salários, de 

exercício de funções e critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado 

civil. A Carta Magna veda expressamente a discriminação, em seu art. 227, o qual 

dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado colocar a criança e o 

adolescente a salvo de toda forma de discriminação.  

 

Diante deste contexto, o Tribunal Superior do Trabalho vem corroborando 

com os dispositivos constitucionais, como por exemplo, ao anular cláusulas do 

Acordo Coletivo 1996/1997, homologado entre os sindicatos de trabalhadores e 

indústrias alimentícias do Rio Grande do Sul, consideradas discriminatórias a 

trabalhadores menores de 18 anos. O Ministro João Oreste Dalazen, ao anular os 

efeitos das cláusulas, afirmou que:  

Reputo discriminatórias as cláusulas, uma vez que excluem o trabalhador, em razão da idade, 
da incidência do salário normativo, bem como do piso salarial ajustado para toda a categoria 
profissional. Não há qualquer peculiariedade a justificar a diferença no pagamento de salários 
para os empregados menores, que contribuem com sua forחa de trabalho da mesma forma que 
os trabalhadores maiores ocupantes de funções semelhantes, máxime se não há distinção no 
tocante à jornada de trabalho. (RODC 96946/2003-900-04-00.6-Seção Especializada em 
Dissídios Coletivos; 13/09/2005).  
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Assim, por meio de seus julgados, o Tribunal Superior do Trabalho vem 

combatendo a discriminação de forma contundente, conforme é evidente nos 

julgados, onde é possível observar que a discriminação salarial do menor 

empregado é expressamente combatida:  

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA INTERPOSTO PELO SINDICATO 
DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, 
INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SESCON. 
SALÁRIO NORMATlVO. MENOR EMPREGADO. ART: 7°, XXX, DA CF/88. 
VIOLAÇÃO. OS empregados menores não podem ser discriminados em cláusula que fixa 
salário mínimo profissional para a categoria.  
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DO PEDIDO DE 
CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Inexiste, no sistema legal vigente, 
qualquer proibição de prática do ato que o Ministério Público do Trabalho procura, mediante 
pedido de obrigação de não fazer, obter; porquanto, das normas geradoras da nulidade não se 
pode extrair a conclusão de que os sindicatos nao devam incluir determinada cláusula em 
instrumentos normativos. Recursos Ordinários em Ação Anulatória aos quais se nega 
provimento.  
DECISÃO  
Por unanimidade, I- recurso do sindicato patronal-rejeitar a preliminar de perda do objeto da 
Ação Anulatória e, no mérito, negar provimento ao recurso; II- recurso do Ministério Público 
do Trabalho- negar-lhe provimento.  
ORIGEM-TST, decisדo: 07/02/2000; ROAA 602945, Recurso Ordinário em Ação Anulatória, 
Turma-DC; Orgão Julgador: Seção Especializada em Dissídios Coletivos.  

PISO NORMATIVO DE EMPREGADO MENOR. VULNERA O ARTIGO QUINTO, 
"CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CLÁUSULA QUE PREVÊ ֺPISO 
NORMATlVO MAIS BAIXO PARA EMPREGADOS MENORES DE  DEZOITO ANOS, 
POR TRAZER EM SEU BOJO, DISCRlMINAÇÃO  RELA TlV AMENTE  A 
 SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E 
PROVIDO (TST, Acordão 1637, decisדo 09/12/1997, RODC-384252, Turma DC- Recurso 
Ordinário em Dissídio Coletivo).  

 

Observa-se que o prestigiado entendimento do Tribunal Superior do 

Trabalho é claro em não permitir que citada discriminação não ocorra habitualmente, 

visto que não há motivos para ocorrência dessa pratica.  

 

 

4.2 Trabalho aprendizagem  

 

 

 A aprendizagem tem seu conceito no ECA (art.62), a qual é definida 

como formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da 

legislação de educação em vigor. A definição de aprendizagem também pode ser 

extraída do artigo 428 da CLT, com redação dada pela Lei n°. 10.097/00, que a 

conceitua, como formação técnico-profissional metódica compatível com o 

desenvolvimento físico, moral e psicológico do aprendiz.  
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No Brasil, de acordo com o art. 431 da CLT, existem duas formas de 

realizar a aprendizagem. Uma das espécies é a aprendizagem escolar, que se trata 

de uma relação entre estabelecimento de ensino e aluno, com fins educativos, não 

gerando, portanto, vínculo empregatício. A outra espécie é a aprendizagem 

empresária, que discorre de uma relação empregatícia estabelecida através de 

contrato, onde o aprendiz tem com função estudar e aprender um ofício que 

demande uma formação profissional (MINHARRO, 2002, p. 76).  

 

Conforme dispõe o art. 428 da CLT, o contrato de aprendizagem é um 

contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que 

o empregador se compromete a assegurar ao aprendiz, inscrito em programa de 

aprendizagem, formação técnico-profissional metódica e compatível com o 

desenvolvimento do principiante. Este contrato tem como requisito a inscrição do 

adolescente em programas de aprendizagem desenvolvidos por entidades 

qualificadas, como SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), SENAC 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), SENAR (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural) e SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte). 

Vale ressaltar que o contrato de aprendizagem não se aplica a todos os trabalhos, 

devendo, portanto, a atividade estar inserida na relação constante de Portaria do 

Ministério do Trabalho, que determina quais são as atividades sujeitas à 

aprendizagem.  

 

O adolescente, para ser aprendiz, deverá ter idade entre 14 e 18 anos, 

com fundamento no art. 428 da CLT em consonância com o art. 7º, inciso XXXIII da 

Carta Magna. Impende destacar na legislação consolidada (art. 432) que a jornada 

diária do novato não poderá ser superior a seis horas, incluídas as atividades 

teóricas e práticas, sendo proibidas a prorrogação e a compensação da mesma. No 

entanto, o limite de seis horas poderá ser ultrapassado em até 2 horas, se o 

aprendiz já tenha completado o ensino fundamental (art.432, § 1°, CLT).  

 

No que tange à remuneração do aprendiz, a Lei n°. 1 0.097/00, ao 

derrogar o art. 80 da CLT, encerrou a controvérsia entre este tema. Assim, é pacífico 
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o entendimento que ao aprendiz será garantido o salário-mínimo-hora, conforme 

reza o inciso §2° do art.428 da Consolidação das Le is do Trabalho.  

 

 

4.3 Trabalho educativo  

 

 

O trabalho educativo também é conhecido como trabalho assistido, sendo 

esta terminologia usada por Amauri Mascaro Nascimento. Ocorre que a Constituição 

Federal vigente traz em seu texto apenas duas formas de trabalho permitindo para 

menores de 18 anos, ou o menor é empregado ou é aprendiz, não prevendo, 

portanto o trabalho educativo. Porém, nos artigos 205 e 227 da Carta Maior é 

consagrado o direito à educação como sendo dever do Estado e da família, 

promovida com a colaboração da sociedade (art. 205) bem como a proteção dos 

direitos da criança e do adolescente como sendo também dever do Estado, da 

família e da sociedade, competindo a esses garantir à criança e o adolescente o 

direito a cidadania plena, dentre eles, o direito à profissionalização, que está inserido 

ao nível de direito fundamental (art. 227).  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente segue as diretrizes da. Carta 

Magna preceituando o trabalho educativo (art. 68) como sendo o trabalho realizado 

sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem fins 

lucrativos, nas quais as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento 

pessoal e social do educando prevaleçam sobre o aspecto produtivo, e que a 

remuneração percebida ou a participação na venda de produtos do seu trabalho não 

desfigure o caráter educativo, tem por fim assegurar que o adolescente tenha 

condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.  

O conceito de trabalho educativo deixa patente a preocupação legislatlva emo priorizar as 
exigências pedagógicas em relação às produtivas. Nesse sentido, o trabalho educativo, em sua 
essência, não pode ser interpretado como uma exigência do trabalho comum, mas apenas um 
meio para que o menor possa alcançar o pleno desenvolvimento pessoal e social. 
(NASCIMENTO, 2003, p.135).  

 

O art. 68 do ECA traz o conceito do que é o trabalho educativo, mas há a 

necessidade de uma regulamentação, a qual veio com a Lei n°. 10.097/2000. Esta 

lei incluiu o trabalho educativo como uma modalidade de aprendizagem, 
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solucionando, assim, a falta de previsão constitucional para esta modalidade de 

trabalho.  

 

A CLT também faz menção ao trabalho educativo em seu artigo 430, onde 

afirma que, na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem 

cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta 

incapacidade poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação 

técnico-profissional metódica, as quais serão: Escolas Técnicas de Educação e 

entidades sem fins lucrativos, as quais deverão ser registradas no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (redação dada pela lei n. 

10.097/00). O Ministério do Trabalho e Emprego baixou a Portaria nº. 702, de 18 de 

dezembro de 2001, que estabelece as normas para avaliação da competência das 

entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente 

e a educação profissional e que se proponham a desenvolver programas de 

aprendizagem, nos termos do artigo 430 da CLT.  

 

 

4.4 Estatísticas do trabalho infantil  

 

 

O mapa de indicativos do trabalho da criança e do adolescente, publicado 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é uma ação do governo no sentido de 

oferecer a sociedade informações que podem auxiliar no melhor conhecimento da 

questão do trabalho infantil, contribuindo, para o aperfeiçoamento das políticas 

públicas e ações das organizações não-governamentais envolvidas com essa 

temática.  

 

O nível de ocupação infantil está em declínio. Havia 5,3 milhões de 

trabalhadores de 5 a 17 anos de idade em 2004; 4,5 milhões em 2008 e 4,3 milhões 

em 2009. Cerca de 123 mil deles eram crianças de 5 a 9 anos de idade, 785 mil 

tinham de 10 a 13 anos de idade e 3,3 milhões de 14 a 17 anos de idade. A região 

Nordeste apresentava a maior proporção de pessoas de 5 a 17 anos de idade 

ocupadas (11,7 %) e a Sudeste, a menor (7,6 %). (IBGE/PNAD 2009). 
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Segundo o IBGE/PNAD 2009; 65,4% dos menores trabalhadores estão 

em área urbana e 34,6% estão em área rural, verifica-se, portanto, em um 

comparativo com os dados de 1999, uma redução do trabalho infantil na zona rural, 

que correspondia naquela época a 57% e na área urbana era de 43%, assim vê-se 

que houve uma migração do meio rural para o urbano.  

  

Na distribuição do trabalho infantil de acordo com as ocupações a nível 

nacional, constata-se que 47,73% das crianças trabalham de forma não remunerada, 

junto com esse grupo vem os que trabalham para o próprio consumo ou na 

construção para uso próprio representando 9,42%, somando esses grupos, verifica-

se que 57,52% dos menores que trabalham não são recompensados pelo seu 

trabalho. Em seguida vem os empregados que correspondem a 22,36%, os que 

exercem atividade doméstica são de 7,35%. Um pouco menor é o percentual dos 

que prestam trabalho domiciliar, sendo de 6,44%. Ocorre ainda, trabalho realizado 

por conta própria, que representa 6,31 % dos trabalhadores infantis.  

 

Seguindo a visão da obtenção de rendimentos, das crianças de 10 a 15 

anos que trabalham, 61,87% delas não recebiam qualquer rendimento de seu 

trabalho. Os que recebem até meio salário mínimo correspondem a 25,24%, 

enquanto 9,51% obtiveram rendimento de 0,51 a 1 salário mínimo e de forma 

insignificante 3,03% recebem de 1,01 até 2 salários mínimos. O rendimento médio 

mensal de todos os trabalhos das pessoas de 5 a 17 anos de idade ocupadas 

aumentou de R$ 262, em 2007, para R$ 269, em 2008 e R$ 278 em 2009.  

   

Com relação à distribuição do trabalho infantil segundo sexo e grupos 

etários, constatam-se que de 5 a 9 anos 70,66% dos trabalhadores são do sexo 

masculino e 29,34% são do sexo feminino. Entre 10 a 17 anos, o sexo masculino 

também é maioria com 65,69%, ficando com 34,31% o sexo feminino. 

Conclusivamente 66,16% dos indivíduos entre 5 e 17 anos são do sexo masculino e 

33,84% são do sexo feminino.  

 

Segundo a raça ou cor e grupos etários, na distribuição a nível nacional, 

contabiliza-se que de 5 a 9 anos, 56,75% são afro-descendentes e 43,17% são da 

raça branca. Os que estão na faixa etária de 10 a 17 anos, 57,91% são afro-
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descendentes e 41,63% são brancos. Assim, de 5 a 17 anos 57,80% são de 

descendência africana e 41,78% são da raça branca. Observa-se que em todas as 

faixas etárias é predominante o número de crianças e adolescentes afro--

descendentes na realização do trabalho infantil.  

 

Os dados relacionados à frequência escolar e o trabalho infantil, a nível 

nacional, revelam que na faixa etária de 5 a 9 anos, 92,65% das crianças 

trabalhadoras frequentam à escola contra apenas 7,35% que não estudam. Os 

jovens de 10 a 17 anos, verificam-se um percentual um pouco menor de frequência 

escolar, sendo de 89,04% e os que também trabalham e não frequentam a escola é 

de 10,96%. Dessa forma, na faixa etária de 5 a 17 anos, 89,38% trabalham e tem 

acesso à educação, e apenas 10,62% não tem este acesso. O alto índice de 

crianças na idade da pré-escola que frequentam um órgão de ensino é um 

importante dado, pois como já foi mencionado, é nessa idade onde ocorre o 

desenvolvimento mais significativo para essas crianças. Resta saber a qualidade do 

ensino que estão recebendo e se é dado à devida importância ao desenvolvimento 

moral, social, físico e psíquico ao educando.  

 

O nível da ocupação das pessoas de 10 anos ou mais de idade era de 

57,5% em 1992 e registrou alternâncias anuais de redução e elevação até 2003, 

quando foi de 55,4%. Entre 2003 e 2006, a trajetória foi crescente. Em 2008, o nível 

da ocupação foi de 57,5%, o maior desde 1996, reduzindo para 56,9% em 2009. 

Quanto ao nível da ocupação das crianças de 5 a 14 anos de idade, as estimativas 

apresentaram redução da proporção ocupada. De 1992 a 2009, o nível da ocupação, 

para as pessoas de 5 a 9 anos de idade reduziu de 3,7% para 0,7%, enquanto que, 

para o grupo de 10 a 14 anos de idade, a redução foi de 20,4% para 6,9%. 

 

No âmbito da região nordeste, mais precisamente o Estado do Ceará, 

observa-se que não segue o nível nacional, tendo maior percentual de trabalhadores 

infantis na zona rural, representando 57,27%, enquanto 42,37% dos trabalhadores 

menores estão exercendo suas atividades na zona urbana.  

 

Segundo as posições na ocupação no Estado do Ceará, contabiliza-se 

que 61,41% das crianças e adolescentes (faixa etária de 5 a 17 anos) que trabalham 
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não recebem qualquer rendimento. Dentre os menores que trabalham e percebem 

algum rendimento estão os empregados, representando 14,58% dos trabalhadores 

infantis. O trabalho doméstico carrega um percentual de 4,83% dos menores, e o 

trabalho realizado no domicílio corresponde a 9,14% da mão-de-obra infantil. 

   

O trabalho infantil, no Ceará, tem como atividades econômicas as 

seguintes características: a agricultura canavieira, que ocorre em Municípios como 

Paraipaba, Paracuru, São Gonçalo do Amarante; coleta de material reciclável 

Fortaleza, Crato e Juazeiro do Norte; comércio ambulante Baturité, Jijoca, Canindé e 

Aracati; comércio varejista Fortaleza e Juazeiro; cultura do caju Chorozinho e 

Pacajús; fabricação de santos Canindé; dentre outros.  
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5  ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 
 

 

Fundada no Tratado de Versailles em 1919, com sede em Genebra, 

objetiva, desde então, realizar a Justiça Social entre os povos, sendo que a 

importância de sua criação e do trabalho que desempenha a levou a fazer parte da 

Organização das Nações Unidas – ONU.  

 

O Brasil foi um dos vinte e nove Estados signatários do Tratado de 

Versailles, e ao ratificar este pacto plurilateral, elaborado e aprovado pela 

Conferência de Paz de 1919, tornou-se fundador da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT. 

 

A OIT é uma organização internacional que se diferencia de outras 

organizações em razão de sua composição tripartida: trabalhadores, empregadores 

e governos. Dessa forma a OIT é a única instituição em que os representantes dos 

trabalhadores, dos empregadores e dos governos se reúnem para promover, em 

nível de igualdade, e em escala mundial, a discussão ampla e democrática das 

questões sociais e os problemas do trabalho. 

 

A OIT mantém a estrutura orgânica tal qual foi constituída em 1919, qual 

seja: Conferencia Internacional do Trabalho, Conselho de Administração e 

Repartição Internacional do Trabalho. 

 

A Conferência Internacional do Trabalho é um órgão deliberativo que tem 

como principal objetivo elaborar, por meio de Convenção e Recomendação, normas 

de regulamentação internacional do trabalho. Funciona ainda como um fórum de 

debates a respeito de questões sociais e do trabalho, assim oferece diretrizes gerais 

sobre a política social e econômica a ser adotada pela OIT. 

 

O Conselho de Administração é um órgão executivo da OIT, competindo-

lhe a definição da pauta das conferências e de outras reuniões, registrando suas 

decisões e decidindo qual a posição a ser tomada. 
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Sussekind (2000, p. 159) informa que o Conselho de Administração é o 

órgão que administra, em nível superior, a OIT, cabendo-lhe arquivar as decisões 

sobre a política da Organização e, especialmente, fixar a data, o local e a ordem do 

dia das reuniões da Conferência Internacional do Trabalho, das Conferências 

regionais e das Conferências técnicas, e ainda tomar medidas apropriadas sobre as 

resoluções aprovadas pela Conferência Geral.  

   

A Repartição Internacional do Trabalho é o órgão secretariado da OIT que 

tem por atribuição a centralização e a distribuição de todas as informações 

referentes à regulamentação internacional das condições de vida e de trabalho dos 

trabalhadores. Faz ainda um estudo das questões que serão submetidas à 

discussão nas Conferências, assim como a realização de inquéritos especiais 

determinados pela Conferência ou pelo Conselho de Administração. 

 

A Repartição é o órgão que presta serviços de secretariado permanente à 

administração da OIT. Funciona como centro de pesquisa e documentação geral da 

Organização. Prepara o material para a realização de conferências e reuniões. 

Elabora relatórios e minutas para serem apreciados e aprovados nas reuniões. Faz 

pesquisas referentes a todos os aspectos da política trabalhista em nível mundial. 

 

 

5.1 Normas internacionais da OIT 

 

 

Em relação a sua estrutura normativa, uma das funções mais importantes 

da OIT é a elaboração de Convenções e Recomendações Internacionais. É por meio 

de tais normas internacionais que a OIT contribui para a promoção do progresso 

social dos países-membros. 

 

As Convenções e as Recomendações Internacionais são normas criadas 

e aprovadas pela Conferência Internacional do Trabalho, nas quais os Estados-

membros são representados pelos trabalhadores, empregadores e pelo governo, 

que tem como objetivo a melhoria das condições de vida e de trabalho e a garantia 

ao respeito dos direitos fundamentais do homem. 
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A Convenção é um tratado multilateral votado pela Conferência da OIT, 

sendo aberta a ratificação dos países-membros, podendo ou não haver exclusão de 

determinada parte, quando facultada pelo próprio texto, não significando, entretanto 

que a ratificação possa ser efetuada com reservas. 

 

A ratificação funda-se na aprovação da Convenção pelo país-membro, 

admitindo a sua eficácia no seu ordenamento jurídico. Trata-se de um ato 

internacional em que o Estado-membro comunica ao Diretor-Geral da OIT o 

compromisso que assume de aplicar a convenção ratificada. 

 

Já a Recomendação, que não tem força de lei, reserva-se somente a 

propor normas que podem ser adotadas no direito nacional, por qualquer das fontes 

formais do Direito do Trabalho. 

 

Sobre o trabalho infanto-juvenil, a OIT editou várias Convenções que a 

seguir estão relacionadas, subdivididas em temas: 

    

a) Idade mínima para o trabalho: Convenções nº 5 de 1919;  nº 7 de 1920; 

nº 10 de 1921;  nº 15 de 1921;  nº 33 de 1932;  nº 58 de 1936;  nº 59 

de 1937;  nº60 de 1937;  nº 112 de 1959;  nº 123 de 1965 e nº 138 de 

1973, esta ultima ratificada pelo Brasil em 28/06/2001. Vale destacar 

que esta ultima Convenção engloba as convenções anteriores, 

indicando a idade mínima de quinze anos para admissão em emprego 

nos setores primário, secundário e terciário da atividade econômica, 

como regra geral.  

 

b) Trabalho noturno: Convenções  nº 6 de 1919;  nº 79 de 1946;  nº 90 de 

1948. O Brasil ratificou a Convenção nº 6 de 1919 a qual proíbe o 

trabalho noturno nas empresas industriais aos menores de dezoito 

anos, salvo aqueles menores, acima de dezesseis anos cujos 

trabalhos sejam ininterruptos ou no caso de força maior. 
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c) Trabalhos proibidos em razão do objeto: Convenções  nº 13 de 1921; 

nº 15 de 1921; nº 127 de 1967 e nº 136 de 1971. O fato é que a OIT 

proíbe várias modalidades de trabalhos perigosos, que colocam risco 

a integridade do adolescente. Tanto é que a Convenção nº 13 não 

permite o trabalho do adolescente em pintura industrial com a 

utilização de cerusa, de sulfato de chumbo ou de qualquer outro 

produto que contenha pigmentos. Já a Convenção nº 136 proibiu o 

trabalho com benzenos aos menores de dezoito anos.  

 

d) Trabalho e escola: Convenções nº 10 de 1921; nº 33 de 1932; nº 60 de 

1937; nº 79 de 1946; nº 82 de 1947; nº 117 de 1962 e nº 138 de 1973. 

É indubitável a preocupação da OIT em preservar a escolaridade do 

adolescente, permitindo apenas seu trabalho nos horários em que não 

esteja estudando e mesmo assim que não seja prejudicada sua 

assiduidade a escola.  

 

e) Exames médicos: Convenções nº 77 de 1946; nº 78 de 1946; nº 113 de 

1949 e nº 124 de 1965. Observa-se que a OIT preocupou-se com a 

saúde do trabalhador menor, que dispôs normas até mesmo sobre 

exame médico admissional e na Constancia da prestação dos 

serviços, demonstrando uma vez mais a conduta jurídica no sentido de 

proteção social da criança e do adolescente. 

 

f) Piores formas de trabalho infantil: Convenção nº 182 de 1997. Foi 

aprovada pelo Congresso Nacional em 14/12/1999 tendo o Governo 

Brasileiro depositado o instrumento de sua ratificação em 02/02/2000, 

passando a vigorar no Brasil em 02/02/2001. Delibera sobre as piores 

formas de trabalho infantil, proibindo-as. O texto desta Convenção 

destaca a necessidade de os países-membros adotarem medidas para 

a eliminação dessas formas de trabalho, levando em consideração a 

importância da educação básica implementada pelos governos, não só 

para proibir as piores formas de trabalho infantil, como também para 

prestar assistência direta e necessária para retirar as crianças desses 

trabalhos, assegurando-lhes a plena reabilitação e inserção social. 
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Quando a Convenção nº 182 menciona o termo infantil ou criança, está se 

referindo a toda pessoa menor de dezoito anos de idade. Portanto a proibição das 

piores formas de trabalho tem como destinatário da proteção as crianças e os 

adolescentes menores de dezoito anos. 

 

A Convenção nº 182 destaca a importância dos países garantirem o 

acesso ao ensino básico às crianças retiradas das piores formas de trabalho infantil 

e de criarem programas que visem ao crescimento da educação universal e a 

diminuição da pobreza, já que tais fatores são reconhecidamente determinantes da 

existência do trabalho infantil no mundo. 

 

O artigo 3 da Convenção estabelece que as piores formas de trabalho 

infantil abrange as seguintes hipóteses: 

 

a) Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais 

como a venda ou o tráfico de crianças, a servidão por dividas, e a 

condição de servo, o trabalho forçado ou obrigatório; 

 

b) A utilização, recrutamento ou a oferta de criança para a prostituição, 

produção de pornografia ou atuações pornográficas; 

 

 

c) A utilização, recrutamento ou oferta de criança para a realização de 

atividades ilícitas, em particular o tráfico de entorpecentes e armas de 

fogo; 

 

d) O trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é 

realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral 

das crianças. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

As transformações na sociedade contemporânea tem ocasionado 

mudanças na concepção de infância.  Considerada etapa fundamental no processo 

de construção da cidadania, hoje, ela emerge como realidade social. O 

reconhecimento do significado da infância e dos direitos da criança em seus 

primeiros anos de vida, vem sendo tratado como assunto prioritário por governos, 

organismos internacionais e organizações da sociedade civil, em um número 

crescente de países em todo o mundo. 

 

Com certeza, a melhor solução para combater o trabalho infanto-juvenil é 

investir em educação, permitindo aos excluídos obterem maiores chances e 

oportunidades de vida digna, sendo observado o correto desenvolvimento físico, 

psíquico e social.  

 

Ações visando garantir o fim do trabalho infantil não faltam, entretanto 

com todas as medidas jurídicas, políticas e sociais, a situação da infância brasileira 

pouco mudou. Os infantes, em dias atuais, com o controle Estatal mais intenso nas 

empresas, partiram para todas as esferas da informalidade: nas áreas rurais onde se 

destaca a agricultura e a pecuária; nas cidades, onde engraxam sapatos, vendem 

doces, refrigerantes, vigiam carros, realizam trabalhos domésticos, ajudam as mães 

em casa, se prostituem e ganham dinheiro no tráfico de drogas, eliminando-se 

precocemente a infância nas periferias pobres rurais e urbanas.  

 

Não há qualquer dúvida para o fato de que crianças entre 10 e 14 anos se 

encontram fora da escola, por causa da necessidade de trabalhar para garantir o 

sustento próprio e de sua família. A questão da complementação da renda familiar 

pode ser considerada como o fator preponderante. O desemprego dos pais e a falta 

de alternativas de trabalho e renda, também contribuem para que as crianças 

ingressem tão cedo no mercado de trabalho. A exclusão econômica dos pais 

provoca a exclusão social de seus filhos e enteados, e isto agrava o forte 

emaranhado das diversas e formas de exclusão social.  
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Outra causa de grande importância é a passividade das crianças, visto 

que estas não possuem meios de lutar por seus direitos e consequentemente são 

alvos da mentalidade retrógrada dos empregadores que se aproveitam da mão-de- 

obra infantil, tendo como objetivo diminuir as despesas.  

 

Atualmente, as legislações vigentes que protegem o trabalho infantil são: 

Constituição Federal de 1988, Resoluções nº138 e nº 182 da OIT, CLT, Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em bojo um artigo que elenca os 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Dentre estes direitos encontra-se o 

dispositivo, o qual teve seu texto original alterado pela Emenda Constitucional nº 20 

de 1998, que proíbe menor de 18 anos de trabalhar em condições prejudiciais e o 

menor de 16 anos de exercer qualquer tipo de trabalho, exceto se for aprendiz, com 

a idade mínima de 14 anos.  

 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente passou-se a 

utilizar a nomenclatura "criança e adolescente" em substituição ao termo "menores". 

Assim, o trabalho do menor ficou subdividido em trabalho infantil (ou trabalho da 

criança) e trabalho do adolescente, logo se percebe que o conceito de trabalho 

juvenil seria o trabalho realizado por indivíduos com idade entre 14 e 18 anos, 

remunerado ou não, sendo proibido o trabalho perigoso, noturno e insalubre, e 

assegurados a esses trabalhadores uma carga horária que permita acesso a 

educação. O trabalho infantil seria realizado por crianças que estão abaixo da idade 

mínima permitida para o trabalho. Portanto o trabalho do menor seria o gênero tendo 

como espécies o trabalho do adolescente (juvenil) e o trabalho infantil.  

 

Quando o menor está desenvolvendo uma atividade laboral, que não 

segue o posicionamento legal vigente no País, observa-se que ocorre uma 

exploração desta mão-de-obra de forma excessiva. O trabalho desempenhado gasta 

toda a energia do menor que dessa forma não consegue frequentar a escola e, 

quando estuda, não tem estrutura para o desenvolvimento educativo, provocando, 

portanto, múltiplas repetências. A Criança, estando nessa situação, além de ocupar o 

lugar de um trabalhador assalariado, não é devidamente paga por seu trabalho e 
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consequentemente ocorre uma redução no preço final do produto ou serviço, 

ocasionando uma desigualdade no mercado mundial.  

 

O trabalho infantil constitui um obstáculo ao desenvolvimento das 

crianças, acarretando a redução de suas expectativas futuras e das possibilidades 

de uma vida com dignidade. Ao crescerem dessa maneira, não conseguem se tornar 

cidadãos capazes de intervir na sociedade de forma crítica, responsável e produtiva.  

 

Analisando-se o histórico do trabalho da criança e do adolescente 

verificou-se a necessidade e interesse por parte de membros dos países assolados 

por esta triste realidade para, através de organizações, programas e fóruns se fazer 

um estudo da real situação e com este, detectar medidas que efetivamente 

contribuam para amenizar e até erradicar esta forma de trabalho. A Organização 

Internacional do Trabalho vem desenvolvendo um papel relevante, de modo que o 

Governo e a sociedade civil encarem o trabalho infantil como um grave problema 

social.  

 

Finalmente, percebe-se que o trabalho desenvolvido por crianças e 

adolescentes faz parte da história de todas as sociedades e foi indispensável em 

alguns marcos históricos como no caso da revolução industrial. No Brasil, este tipo 

de exploração é visível até nos dias atuais, em cada esquina vê-se um exemplo do 

trabalho infanto-juvenil. Percebe-se que a lei em si  não é suficiente para por fim na 

exploração do trabalho precoce. A legislação legal vigente deve ser considerada 

como ponto inicial, para que as medidas desenvolvidas com o intuito de diminuir esta 

prática, sejam efetivamente utilizadas. Deve-se cobrar do Poder Público meios de 

implementação de programas. Uma ação conjunta entre o Governo e a sociedade 

civil é um grande passo para mudar esta triste realidade que assola muitos países 

no mundo. Ressalta-se, que através de uma mudança na concepção das pessoas 

em relação ao trabalho destes pequenos seria capaz de gerar um novo futuro para 

todos.  
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