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RESUMO 

 
Trata-se de pesquisa predominantemente teórica, com nuances de empirismo pertinente à questão do 
momento oportuno e adequado de inserção da criança e do adolescente no mercado de trabalho. A 
palavra-chave é idade. Dá-se evidência e relevância à legislação brasileira, sempre fundamentada pelas 
resoluções obtidas nas convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que se presta, com 
probidade, a normatizar as questões trabalhistas. Descrevem-se, desde a criação da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), todos os atos deliberativos que, posteriormente são oferecidos aos 
Estados-membros para a efetiva e justa ratificação. Feita a necessária análise dos ditames legais, 
investiga-se a realidade da sociedade brasileira no âmbito do trabalho exercido por crianças de idade 
abaixo da permitida pela lei. Evidentemente, constata-se a discrepância entre a legislação e a realidade. 
Há no Distrito Federal, tanto quanto em todo o Brasil, uma gritante incidência de crianças e 
adolescentes sendo, compulsória e precocemente, entregues ao mercado de trabalho, contrariando, 
assim, as formas de preservá-los e promover-lhes o desenvolvimento físico, intelectual e moral, 
alicerce de uma vida cidadã, humana, digna. 
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ABSTRACT 

 
t is about a primarily theoretician piece of research, with nuances of empirical approach, 

pertaining to the issue of the timely and appropriate moment for fitting children and adolescents into 
the labour market.  The key word is age. We highlight the relevance of the Brazilian legislation always 
based upon resolutions issued in conventions of the International Labour Organisation – ILO, which 
are legitimate for rule-making in labour issues.  We describe, from the early days of the International 
Labour Organisation – ILO, all decisions that are later on provided to member states for their effective 
and fair ratification.  After due analysis of the legal provisions, we investigate the reality of Brazilian 
society within the work carried out by children under the age allowed by law.  Of course, we verify the 
discrepancy proposed in the legislation of this reality.  There is, in the Federal District as well as all 
over Brazil, a blatant incidence of children and adolescents who are, precociously and in a mandatory 
manner, delivered to the labour market, thus contradicting the forms of preserving them and of 
fostering their physical, intellectual and moral development, the cornerstone of a citizen, human and 
dignified life. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho infantil sempre esteve presente no transcurso da História do Brasil. 

Alguns setores da sociedade e o próprio Estado brasileiro só começaram a sentir-se 

incomodado com a situação do menor a partir dos anos 80. Até essa década, conviveu-

se pacificamente com a realidade social. 

 

O atendimento infanto-juvenil limitava-se em preocupar-se apenas com ações 

de atendimento direto, evitando entrar em questões políticas e sociais de maior 

complexidade. O modelo pelo qual a sociedade brasileira é organizada gera 

desigualdades e impede a criação de mecanismos que revertam o processo de 

concentração da renda, sendo ideologia da sociedade a idéia de que é preferível a 

criança trabalhar a estar nas ruas. 

 
A falsa compreensão de que o trabalho é certo e bom para as crianças está 
impregnada no pensamento da sociedade brasileira, não obstante, por óbvio, 
tal proposta seja exclusivamente dirigida aos filhos das classes empobrecidas 
e despossuídas.  Agora há que se atuar no sentido de convencer a sociedade e 
as famílias vítimas concretas de tais situações que não é bom para o 
desenvolvimento de uma criança o trabalho precoce, seja pelo aspecto físico 
(são mais vulneráveis aos elementos agressivos, que podem acarretar sérias 
debilidades, prejudiciais a saúde, crescimento e desenvolvimento), psíquico 
(virar adulto antes do tempo implica desgaste, atenção contínua e redobrada, 
alterando o desenvolvimento da identidade e personalidade, podendo 
produzir ruptura entre o nível de responsabilidade e de maturidade) ou 
principalmente, educacional, pois enquanto está trabalhando deixa de 
adquirir - ou adquire mal - os conhecimentos necessários para formá-lo 
cidadão de melhor categoria, isso sem contar com os riscos das atividades 
insalubres e perigosas, inadequadas e desumanas, que estão a vitimar – com 
doença e morte - milhares de infantos-juvenis1.   

 

Com o tempo, alterou-se a proporção oferta-demanda, as formas de inserção 

no ambiente de trabalho e as próprias condições de trabalho, principalmente quando 

destinadas ao público infanto-juvenil.  O mercado de trabalho oferece espaços e até 

incentiva a incorporação dessa mão-de-obra considerada de baixo custo, com vistas a 

                                           
1 MAIOR NETO, Olympio de Sá. O Ministério Público e a Erradicação do Trabalho Infantil. Revista da Escola 
Superior de Magistratura de Santa Catarina (ESMESC). Florianópolis, v. 4, n. 5, p. 108, nov. 1998. 
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aumentar o tão buscado lucro. Dentre as múltiplas causas do trabalho infantil 

destacam-se:  

 
A primeira causa é a pobreza crescente que afeta as populações do Terceiro 
Mundo, como resultado da insuficiência ou da desigualdade do processo de 
desenvolvimento econômico.  Em segundo lugar estão as deficiências 
quantitativas do sistema educacional.  A Terceira causa são as lacunas da 
legislação protetora e as dificuldades de controlar sua aplicação, pela 
ausência de uma inspeção eficaz do trabalho. A quarta causa é que o 
Trabalho infanto-juvenil traz vantagens para os que o utilizam, 
especialmente para as empresas não registradas, sub-capitalizadas e 
dependentes de mercados instáveis ou sazonais, existentes em grande 
número nas zonas urbanas de países em desenvolvimento.  O quinto e talvez 
o mais grave problema é a indiferença que caracteriza as atitudes diante 
deste triste episódio, por parte dos poderes públicos, dos organismos 
sindicais e do grande público2.   

 

Os efeitos da ausência de tutela eficaz são sentidos na vida dos menores, 

crianças e adolescentes, no que se refere aos seus direitos fundamentais básicos. A 

inserção precoce no mercado de trabalho atinge cerca de 12% da população 

economicamente ativa do país: “O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) registrou em 1990 que 7 milhões e meio de crianças e adolescentes na faixa 

etária de 10 a 17 anos trabalhavam”3 - em 2001 este número representava 5.185.8104. 

 

Este dado assume proporções substantivas, ao considerar-se que a 

Constituição Federal não permite o trabalho aquém dos 16 anos de idade. A 

Convenção n.º 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) recomenda que a 

idade mínima de ingresso no mercado de trabalho não seja anterior a 15 anos, 

devendo-se observar a obrigatoriedade escolar que, no Brasil, corresponde aos oito 

anos da educação básica (da 1ª à 8ª série). Isso significa ingressar no mercado de 

trabalho após a conclusão do ensino fundamental. 

                                           
2 MAIOR NETO, Olympio de Sá. O Ministério Público e a Erradicação do Trabalho Infantil. Revista da Escola 
Superior de Magistratura de Santa Catarina (ESMESC). Florianópolis, v. 4, n. 5, p. 108, nov. 1998. 
3 OLIVEIRA, Orís de. Erradicação do Trabalho Infantil: Normas Internacionais e Brasileiras. Revista de Direito 
do Trabalho. [s.l.] n. 96, p. 12-13, out.-dez. 1996. 
4 Dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (IBGE), sendo que, ainda constou o número de 296.705 
crianças trabalhando na faixa etária de 5 a 9 anos - totalizando 5.482.515. 
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Os indicadores revelaram que a década de 90 iniciou com aproximadamente 4 

milhões de crianças em idade escolar fora das salas de aula. Destes, uma parcela 

considerável freqüentou a escola, mas dela foi excluída. Entre as razões, encontram-se: 

a baixa qualidade do ensino; a dificuldade de acesso à escola; a inadequação da 

educação à realidade das crianças e adolescentes; o baixo rendimento salarial da 

família; o desemprego e o subemprego dos pais. 

 

É sabido que as crianças e adolescentes ficam fora da escola, ao mesmo tempo 

em que se inserem no mercado de trabalho, muitas no mercado informal, em idade 

cada vez mais tenra. Nos centros urbanos, vêem-se engraxates, entregadores, 

vendedores ambulantes, guardadores e lavadores de carro, empacotadores em lojas e 

supermercados. Na zona rural, encontram-se em atividades primárias de cultivo da 

lavoura ou trabalhando nas carvoarias, na extração do sisal, no cultivo da cana de 

açúcar e nas olarias. 

 

O local de trabalho é onde o ser humano se encontra em contato com o seu 

meio, constituindo-se um ambiente no qual o menor fica exposto a fatores que podem 

afetar-lhe a saúde física e mental além de seu desenvolvimento. Daí, a  necessidade de 

proteção intensa e efetiva contra esses desmandos sociais. 

 

O presente estudo justifica-se pela imperiosa necessidade social de 

preservação da infância, sendo de relevância sua tutela a fim de resguardar o futuro 

dos cidadãos brasileiros. Há inequívoca atualidade do tema já que o assunto está 

presente no dia-a-dia, haja vista a campanha do programa criança esperança da Rede 

Globo, principal emissora de rádio e televisão do país. Busca-se, com a mobilização, 

sensibilizar as pessoas para os assuntos relacionados à criança. No ano de 2002, 

buscou-se a idéia da eliminação do trabalho infantil. É de interesse acadêmico a busca 

de soluções com o estudo desse tema, por tratar-se de matéria de profundo impacto 

social e por afetar a pessoa do menor, vista como cidadão, atingindo-lhe a vida, a 

saúde e a dignidade – base do direito fundamental. 
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São muitas as dificuldades a serem superadas desde a carência de instrumentos 

adequados à defesa do trabalho infantil até a ausência de regras eficientes para 

alcançarem-se a tutela e a salvaguarda do menor com a proteção integral almejada pela 

lei maior. 

 

Existe trabalho infantil no Brasil? A resposta a esta pergunta não pode ser 

outra senão a positiva, fato revelado pelas pesquisas sociais bem como pelo dia-a-dia. 

Diante desse fato, procura-se identificar e avaliar se o Estado brasileiro adota meios 

eficazes quanto à observância da idade mínima de 16 anos para o acesso ao mercado 

de trabalho, constituindo-se em proteção à pessoa do menor. 

 

Visa, assim, o presente trabalho, a avaliar a atual legislação brasileira quanto à 

idade de acesso ao trabalho como direito fundamental, tendo como fundamento 

teórico, a Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alexy, identificando a atuação 

concreta do Estado para garantir a proteção integral da criança e do adolescente. 

 

Desenvolver-se-á a pesquisa, considerando-se as seguintes premissas: A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabelece uma idade mínima para 

acesso ao mercado de trabalho; a atual legislação por si só, não é eficaz para garantir o 

direito de proteção à infância com respeito à idade de acesso ao mercado de trabalho. 

 

A estruturação da pesquisa foi realizada, dividindo-se o trabalho em três 

capítulos. No primeiro capítulo, tecer-se-ão breves considerações quanto aos Direitos 

Fundamentais, estabelecendo-se os pilares de proteção à infância, de acordo com a 

Teoria dos Direitos Fundamentais, limitando o estudo à análise das ações positivas do 

Estado. 

 

No segundo capítulo, analisar-se-á a proteção internacional dada pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) à tutela do trabalho, demonstrando a 
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evolução histórica, a norma atual e os procedimentos adotados e exercidos, quanto à 

sua observância pelos Estados-membros. 

 

O terceiro capítulo focalizará a base jurídica de proteção ao trabalho infanto-

juvenil, apresentando breves considerações sobre o tema num panorama nacional, 

porém, concentrando-se na realidade do Distrito Federal. Considera-se que estar em 

Brasília é ter acesso ao melhor ensino público do país. A realidade mais mediata 

procura, então, a solução do problema: a atuação do Estado tem preservado a idade de 

acesso ao trabalho, com vistas a garantir o direito à infância de acordo com a Teoria da 

Proteção Integral a ser dada à criança e ao adolescente? 
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Capítulo I 

 

INFÂNCIA E TRABALHO INFANTIL: DOIS PONTOS DE PARTIDA 

 

1.1 - PILARES DA PROTEÇÃO À INFÂNCIA 

 

A Carta Constitucional de 1988, além do mérito da restauração do Estado de 

Direito trouxe à cena política a participação popular, fazendo aparecer novas diretrizes 

políticas, as quais visam ao desenvolvimento social e econômico do Estado, com 

respeito às prerrogativas do indivíduo - aos chamados direitos humanos fundamentais - 

cuja proteção, além de interessar de imediato ao Estado e à sociedade, tem hoje grande 

conotação internacional. 

 

Os direitos humanos5 surgem de lutas e exigências da sociedade frente ao 

Estado, dentro de um contexto histórico PÉRES LUÑO6 afirma que eles consistem em: 

 
Um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 
caracterizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade 
humana, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos 
jurídicos em nível nacional e internacional. 

 

No anexo ao Programa Nacional de Direitos Humanos7 assim constou: 

“Direitos Humanos são os direitos fundamentais de todas as pessoas, [...] Todos, 

enquanto pessoas devem ser respeitados e sua integridade física protegida e 

                                           
5 Antes de falarmos dos pilares: direito a vida, a liberdade e a dignidade, faremos considerações sobre os direitos 
humanos e os direitos fundamentais. 
6 PÉRES LUÑO, Antonio-Enrique, et al. Los Derechos Humanos: significación. Estatuto jurídico y sistema. 
Sevilha: Universidade de Sevilla, 1979, p. 43. 
7 BRASIL. Decreto n.º 1.904, de 13 de maio de 1996. Institui o Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH).  Brasília: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 de 
maio 1996. Revogado pelo Decreto n.º 4.229, de 13 de maio de 2002. Dispõe sobre o Programa Nacional de 
Direitos Humanos (PNDH) instituído pelo Decreto n.º 1.904 de 13 de maio de 1996. Brasília: Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 de maio de 2002, mantendo-se neste aspecto 
a mesma redação. 
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assegurada. [...] São aqueles direitos que garantem existência digna a qualquer 

pessoa”. 

Dentro da evolução da humanidade, pode-se afirmar que os direitos humanos 

foram conquistados pelas guerras, revoluções e movimentos anárquicos, passando-se 

por três gerações distintas8, quais sejam: em um primeiro momento, o homem se opôs 

ao Estado, ou seja, o direito inicialmente concebido foi o direito à liberdade, “a 

preocupação era resguardar a liberdade do cidadão perante o poder estatal absoluto, ao 

mesmo tempo em que o fazia partícipe do poder político”9. Num segundo momento, o 

homem procurou o seu bem-estar material, fazendo nascer os direitos sociais, culturais 

e econômicos. O terceiro estágio, ele buscou preservar a espécie humana, como 

decorrência do movimento denominado globalização10, que faz surgir na sociedade a 

busca das liberdades individuais e coletivas, não mais se restringindo ao seu território, 

mas ultrapassando as barreiras nacionais, sempre com uma visão universal. A 

conseqüência é o surgimento dos direitos denominados de terceira geração11, ou seja, o 

direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente sadio, à informação, entre outros. 

Afirmou MELLO12: 

                                           
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 518. Faz a 
seguinte observação quanto às gerações dos direitos fundamentais e à Revolução Francesa: “Em rigor, o lema 
revolucionário do século XVIII, esculpido pelo gênio político francês, exprimiu, em três princípios cardeais, 
todo o conteúdo possível dos direitos fundamentais, profetizando até mesmo a seqüência histórica de sua 
gradativa institucionalização”. 
9 ROCHA, Fernando Luiz Ximenes. Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. In: MORAES, Alexandre 
de (Coord.). Os dez anos da Constituição Federal. São Paulo: Atlas, 1999, p. 265.  
10 Pode-se destacar o conceito apresentado por VIEIRA, Liszt, Cidadania e Globalização. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Record. 1998, p. 85. “A globalização implica uma nova configuração espacial da economia mundial, como 
resultado geral de velhos e novos elementos de internacionalização e integração. Mas se expressa não somente 
em termos de maiores laços e interações internacionais, como também na difusão de padrões transnacionais de 
organização econômica e social, consumo, vida e pensamento, que resultam do jogo das pressões competitivas 
do mercado, das experiências políticas ou administrativas, da amplitude das comunicações ou da similitude de 
situações e problemas impostos pelas novas condições internacionais de produção e intercâmbio. As principais 
transformações acarretadas pela globalização situam-se no âmbito da organização econômica, das relações 
sociais, dos padrões de vida e cultura, das transformações do Estado e da política”. 
11  ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor. 1996. p. 78, Fala em adoção do princípio da solidariedade, afirma que este princípio se exprime de três 
maneiras: 1. O dever de todo Estado particular de levar em conta, nos seus atos, os interesses de outros Estados 
(ou de seus súditos); 2. Ajuda recíproca (bilateral ou multilateral), de caráter financeiro ou de outra natureza, 
para a superação das dificuldades econômicas, inclusive com auxílio técnico aos países subdesenvolvidos e 
estabelecimento de preferências de comércio em favor desses países, a fim de liquidar déficits; e 3. Uma 
coordenação sistemática de políticas econômicas”. 
12 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno – Mandato de Segurança n.º 22164/SP – Rel. Ministro Celso de 
Mello, Brasília: Diário da Justiça – Seção I, 17 de nov. de 1995,  p. 39.206. 
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Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o 
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, 
sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 
concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos 
genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 
solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 
uma essencial inexauribilidade. 

 

Para BOBBIO13, os direitos fundamentais são direitos históricos, conforme 

afirmou:  

 
Do ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, 
fortalecido por novos argumentos – que os direitos do homem, por mais 
fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de 
uma vez por todas. 

 

Os direitos humanos fundamentais deixaram de ser apenas questões filosóficas 

para estarem presentes nas Constituições modernas, fruto do movimento denominado 

constitucionalismo social, constituindo-se assim um rol restrito de direitos 

fundamentais, conforme observou ALEXY14, fazendo com que a matéria passe para a 

interpretação do direito positivo, integrando a moderna interpretação constitucional15: 

 
Normas de derecho fundamental son aquellas que son expressadas a través 
de disposiciones iusfundamentales, y disposiciones iusfundamentales son 
exclusivamente enunciados contenidos en el texto de la Ley Fundamental. 

 

                                           
13 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 5. 
14 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 
p. 2. 
15 Quanto à Interpretação Constitucional, devem-se destacar as contribuições de HESSE, Konrad. A força 
normativa da constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor. 
1991. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian. 1997. ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales. 1997. DWORKIN, Ronald. Los Derechos em Serio. Tradução de Marta Gustavino. 
Barcelona: Ariel Derecho, 1997. CONOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: 
Almedina, 1997. 
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Para SILVA16, a expressão direitos fundamentais é mais abrangente: 

 
[...] além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e 
informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada 
para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e 
instituições que ele caracteriza em garantias de uma convivência digna, livre 
e igual de todas as pessoas. 

 

As Constituições não mais se destinam a proporcionar uma proteção do 

indivíduo frente ao Estado. Visam a informar os princípios do constitucionalismo 

moderno, do estado democrático de direito, apresentando as linhas gerais para a 

atividade estatal e social, no sentido de promover o bem comum individual e coletivo 

dos indivíduos sujeitos à sua égide. 

 

Assim, pode-se afirmar que a referida carta possui os princípios de dimensão 

ética e política, que visam a orientar o intérprete quanto à direção que se deve seguir 

na interpretação constitucional, introduzindo-se as teorias dos direitos fundamentais 

que, para ALEXY17: 

 
Una teoría de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental es una 
teoría de determinados derechos fundamentales positivamente válidos [...] 
expressa un ideal teorético. – ‘teoría ideal de los derechos fundamentales’. 

 

Para ALEXY18, sua teoria possui  três  características. É  uma  teoria  que  trata  

                                           
16 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 13. ed. São Paulo: Malheiros. 1997, p. 174 
e 177. 
17 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 
p. 35. 
18 “De lo que aquí se trata es de una teoría jurídica general de los derechos fundamentales. El objeto y el 
caráter de esta teoria resultan de ls tres características ya indicadas: primero, es una teoría de los derechos 
fundamentales de la Ley Fundamental; segundo, es una teoría jurídica y, tercero, una teoría general”. ALEXY, 
Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 27-28. 
Ainda nesta obra, às fls. 63-64 constou: “Sobre la base de la definición de derecho fundamental propuesta por 
Carl Schmitt, puede obtenerse un criterio que vincula elementos materiales y estructurales. Según ella, derechos 
fundamentales son “solo aquellos derechos que pertencen al fundamento mismo del Estado y que, por lo tanto, 
son reconocidos como tales en la Cosntitución”. Que un derecho pertenezea “al fundamento mismo del Estado” 
es una manifestación material. Según Schmitt, al fundamento del Estado liberal de derecho pertence sólo un 
grupo de derechos, es decir, el de los “derechos individuales de libertad”. Por lo tanto, “derechos 
fundamentales, es decir, derechos fundamentales en sentido estricto” serían sólo los derechos que presentan 
una determinada estructura, la del derecho individual de libertad”. 
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dos direitos fundamentais, estabelecidos na Constituição; logo, são normas e estão 

positivadas. É uma teoria jurídica e, também geral. Entende que os enunciados da lei  

fundamental são os mesmos da “Ley Fundamental” no capítulo entitulado “Derechos 

Fundamentales”, independentemente de seu conteúdo como fazia crer Carl Schmitt, 

para quem os direitos fundamentais seriam somente os pertencentes aos direitos de 

liberdade – fundamento do Estado19: 

 
Las normas y posiciones presentadas pueden ser divididas de acuerdo com 
tres puntos de vista: (1) según las posiciones de que se trate en el sistema de 
las posiciones jurídicas básicas, (2) según su grado de generalidad y (3) 
según que tengan el carácter de reglas o principios, es decir, si son 
posiciones definitivas o prima facie. 

 

Assim, a estrutura de sua teoria estabelece: “La base de la teoría analítica de 

los derechos es una triple división de las posiciones que han de ser designadas como 

“derechos” en (1) derechos a algo, (2) libertades y (3) competencias”, nos é 

apresentado nos seguintes termos”20:   

 

Os direitos a algo frente ao Estado correspondem a ações negativas, 

representadas pelo direito de não impedimento de ações; ao direito de não afetação de 

propriedades e situações e ao direito à eliminação de posições jurídicas21, 

correspondem também a ações positivas, estas determinando: direitos a ações 

positivas fácticas e direitos a ações positivas normativas. 

 

 

Nesta pesquisa, delimitar-se-á a análise do tema – a idade de acesso ao 

trabalho, como direito fundamental da criança e do adolescente em busca da 

preservação da infância, de acordo com a teoria da proteção integral, adotada pelo 

                                           
19 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. 
p. 243. 
20 Ibid., p. 196. 
21 “Que existe una posición jurídica significa que vale una correspondiente norma (individual o universal). El 
derecho del ciudadano frente al Estado de que éste no elimine una posición jurídica del ciudadano es, por lo 
tanto, un derecho a que el Estado no derrogue determinadas normas” ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos 
Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 194. 
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ordenamento constitucional brasileiro. Diante das ações positivas do Estado, 

representadas pelas ações normativas de proteção, abordar-se-ão as ações fáticas 

apenas para ilustrar a procura de efetividade das ações positivas em análise. 

 

Os pilares ou fundamentos da proteção à infância estão diretamente ligados à 

idéia dos direitos humanos e à sua evolução histórica. Analisar-se-ão, então, os pilares 

dessa proteção, quais sejam: o direito à vida - bem maior; o direito à liberdade - busca 

do cidadão frente ao Estado, incluído como Direito Fundamental na legislação 

brasileira e o direito à dignidade humana - que põe o indivíduo em relação com a 

comunidade em que vive e em relação consigo mesmo, protegendo a privacidade, a 

honra, a imagem, a liberdade de consciência e de culto religioso, impedindo o 

tratamento desumano ou degradante, a tortura, as penas cruéis, o trabalho forçado e a 

escravidão.  

 

Ressalte-se que, entre os fundamentos da República Federativa Brasileira, 

estão incluídos os valores sociais do trabalho que visam, entre outras coisas, a  

proteger o trabalhador, devendo também preservar o acesso ao trabalho do menor, 

pessoa em desenvolvimento que, ao trabalhar, acaba ficando desprotegida, 

desamparada, à margem da legislação e da tutela do Estado. 

 

1.1.1 - DIREITO À VIDA 

 

Bem de maior valor ao homem. Sua tutela jurídica encontra-se presente na 

essência de todos os ordenamentos, pois só há direito se houver vida. A conceituação 

de ALMEIDA22 estabelece: 

 
Vida, em sentido geral, é o conjunto de propriedades e qualidades graças às 
quais animais e plantas, ao contrário de organismos mortos ou da matéria 
bruta, se mantêm em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas 

                                           
22 ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor. 1996, p. 54. 
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tais como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação 
ao meio e à reprodução.  
Porém, o objeto jurídico do direito à vida é essencialmente a vida da pessoa 
humana, considerada como tal a existência da pessoa natural ou física, desde 
o nascimento com vida (artigo 2º do Código Civil Brasileiro) até o exato 
momento de sua morte cerebral embora alguns a estendam até a finalização 
das demais funções vitais. 

 

A tutela à vida está presente no Pacto Internacional dos Direitos Civil e 

Político, artigo 6º, que assim dispõe: o direito à vida é inerente à pessoa humana. 

Este direito deverá ser protegido por lei, ninguém poderá ser arbitrariamente dela 

privado. No ordenamento interno, na Constituição Federal, no artigo 5º caput23, há 

garantia do direito à vida a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. 

 

Ao Estado cria-se uma dupla obrigação24: obrigação de cuidado da pessoa 

humana que não disponha de recursos e/ou que seja incapaz de obtê-los e obrigação de 

efetivação da prestação dos serviços adequados que visem a garantir um nível mínimo 

de vida digna da pessoa humana. 

 

 

A vida representa um bem maior, de valor para o povo brasileiro, sendo sua 

preservação um objetivo do Estado, que não admite a pena-de-morte, ou seja um 

anseio da sociedade como um todo. 

 

 

Como pilar de proteção aos direitos do menor, encontra-se, tanto na 

preservação da raça humana, como na tutela da pessoa do menor como titular de 

direitos e garantias fundamentais, com vistas a garantir-lhe a própria vida, diante do 

trabalho indevido e inadequado a uma pessoa em desenvolvimento, que não possui 

                                           
23 “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...]”. 
24 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 87. 
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meios de defesa frente ao trabalho que lhe é imposto, geralmente por pessoa que 

possui poder25 sobre o menor.   

 

1.1.2 - DIREITO À LIBERDADE 

 

O conceito de liberdade varia conforme o momento histórico em que se 

encontra, tendo afirmado SALDANHA26 “a experiência de liberdade propriamente dita 

se dá no curso e nas estruturas da vida social, dentro de contextos que correspondem a 

soluções organizacionais específicas”. Já BURDEAU, citado na mesma obra,  

conceituou-a nestes termos: “é a possibilidade jurídica que se reconhece a todas as 

pessoas de serem senhoras de sua própria vontade e de se locomoverem 

desembaraçadamente dentro do território nacional”. 

 

A liberdade27 constitui um valor social, tendo conquistado progressos no 

transcorrer da história, fortalecendo-se à medida que a atividade humana se alarga, 

conforme afirma ALEXY28: 

 
Por más amplia que puede ser una versión del derecho general de liberdad 
definida por este tipo de normas permissivas y de derechos, no es la más 
amplia de todas las versiones posibles. Tanto ls normas permissivas como 
las de derechos se refieren sólo a acciones del titular de derechos 
fundamental. Pero, según el Tribunal Constitucional Federal, el derecho 
general de liberdat puede extenderse – más allá de la protección de 
acciones – a la protección de situaciones y posiciones jurídicas del titular de 
derecho fundamental. Protege entonces no sólo su “hacer”sino tambi[en su 
“ser”fáctico y jurídico. Sólo a través de una tal extensión, el derecho 
general de liberdad se há convertido en un derecho exhaustivo de liberdad 
general frente a intervenciones. 

 

                                           
25 O poder exercido sobre o menor é representando tanto pela força dos pais e/ou familiares, como pelo poder 
econômico exercido pela necessidade de sobrevivência.  
26 SALDANHA, Nelson. Estado de direito, liberdades e garantias: estudos de direito público e teoria política. 
São Paulo: Sugestões literárias, 1980, p. 29. 
27 No Brasil, Tiradentes, denominado Mártir da Inconfidência Mineira, em 1789 fez da liberdade o tema da sua 
luta, representada na bandeira do Estado de Minas Gerais: “libertas quae sera tamem” – liberdade ainda que 
tardia. 
28 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. 
p. 251. 
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A liberdade tem um profundo enraizamento na cultura humana como valor; 

constitui-se um dos fundamentos da Revolução Francesa e da Revolução Norte-

Americana29. Veja-se o ensinamento de ATALIBA30: 

 
No centro da construção constitucional ocidental moderna – como proposta 
pelo constitucionalismo informador das Revoluções Francesa e Norte-
Americana – está a tábua de direitos do homem e do cidadão, o rol das 
chamadas liberdades públicas. Quase todas as constituições do 
constitucionalismo têm, como a nossa, uma lista de direitos assegurados aos 
cidadãos (e muitas vezes, a não-cidadãos). Esses chamados direitos 
individuais são postos como fulcro dos sistemas constitucionais. 

 

O liberalismo moderno colocou a liberdade como um bem irrecusável e, a 

partir dela se edificaria o progresso social, a justiça política, o equilíbrio das 

instituições. As crises sociais e o socialismo emergente comprovaram a insuficiência 

da liberdade formal, que passou a ser discutida pelos aspectos sociais e econômicos. 

COLLIARD31 ensinou: 

 
[...] as relações do indivíduo e do Estado constituem o próprio centro dos 
problemas jurídicos do homem. Os sistemas políticos oscilam com uma série 
de pontos de equilíbrio intermediários entre uma fórmula que nega as 
liberdades humanas (concepção dita comunitária, ou totalitária) e uma 
fórmula que exalta as liberdades individuais (concepção denominada 
individualista). O que importa, porém, é assinalar os limites dos sistemas, 
pois não se encontram, nunca, no estado puro, sociedades totalitárias ou 
sociedades totalmente individualistas, porque, levadas ao extremo as 
liberdades públicas destroem todo organismo social e significam anarquia. 

 

 

                                           
29  GRECO FILHO, Vicente, na obra: Tutela constitucional das liberdades. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 34 
afirmou que: “o campo estava preparado, portanto, para o surgimento da Reforma, cujo princípio fundamental 
foi a liberdade de consciência de Rousseau, do enciclopedismo e da Revolução Francesa. Nos Estados Unidos, 
decorrente da experiência inglesa, estava preparado o espírito para as declarações de direitos de Virgínia, Nova 
Jersey e Carolina do Norte. A Revolução Francesa e a Independência Americana, através de declarações formais 
de direitos, consagravam, então, a experiência inglesa da Magna Carta e do Habeas Corpus act de 1679, 
especialmente quanto à consciência de que direitos somente têm consistência se acompanhados dos instrumentos 
processuais para sua a proteção e efetivação”. 
30 ATALIBA, Geraldo. Liberdades públicas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 93, p. 99, jan./mar., 
1987. 
31 COLLIARD, Claude-Albert. Libertés publiques. 4. ed. Paris: Dalloz, 1972. p. 2. 
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Constitui-se um direito da pessoa humana32, tendo constado na Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão, a afirmativa dos direitos naturais imprescritíveis 

ao homem: a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à pressão, elevando 

estes valores acima de quaisquer outros. 

 

A liberdade pode ser vista por uma concepção negativa pela qual o homem se 

defende contra as restrições, conforme afirmado por HANDLIN33: 

 
O homem livre escreveu Helvécio, ‘é aquele que não está em ferros, nem 
encarcerado, nem aterrorizado como um escravo, pelo medo do castigo’. Tal 
conceito remonta à definição de Hobbes: ‘A liberdade (ou a autonomia) 
consiste propriamente na ausência de oposição (...). Um Homem é livre 
quando não é impedido de fazer aquilo que deseja fazer e que, pela sua 
vontade e inteligência, é capaz de fazer’. 

 

Segundo ALEXY34, ao discorrer a teoria dos quatro status de JELLINEK35, 

afirma que o status negativo corresponde à esfera de liberdade na qual os interesses, 

essencialmente individuais, encontram sua satisfação, sendo uma esfera de liberdade 

individual, cujas ações são livres porque não estão ordenadas ou proibidas. Assim, 

tanto sua omissão como sua realização estão permitidas.  

 

No status passivo, o indivíduo encontra-se em condição submissa ao Estado, 

dentro da esfera do dever individual, admitindo-se duas interpretações: 1. Existem 

proibições estatais a que ele está submetido e 2. Consiste nas proibições que afetam o 

                                           
32 FARIAS, Edilson Pereira, na obra Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem 
versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1996, p. 45, ensina: “a 
importância da pessoa como categoria filosófica avulta-se no mundo contemporâneo tendo em vista que, muitas 
vezes, é o próprio valor do ser humano que está sendo posto em causa. A despeito das conquistas alcançadas no 
campo dos direitos humanos, porém, as vicissitudes e as constantes crises e guerras a que são submetidos 
diferentes povos e nações revelam que o processo de afirmação do homem como pessoa portadora de valores 
éticos insuprimíveis, tais como a dignidade, a autonomia, a liberdade, exigem uma constante vigilância. Talvez 
por isso a filosofia dos valores seja hoje disciplina que se expande e impulsiona uma axiologia jurídica”. 
33 HANDLIN, Oscar e Mary. As dimensões da liberdade. Trad. Edilson Alkmin Cunha. São Paulo: Fundo de 
Cultura, 1961, p. 19. 
34 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 
p. 251. 
35 Esta teoria constitui-se em “el ejemplo más grandioso de una teorización analítica en el ámbito de los 
derechos fundamentales”. ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997, p. 261. 
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indivíduo dentro das competências do Estado, tendo ainda assim se posicionado: “el 

status individual puede sólo cesar de existir cuando ningún mandato y ninguma 

prohibición afectan al individuo y el Estado no tiene competência para imponerlos”36. 

 

Pelo status positivo, o indivíduo é colocado aquém do Estado. O Estado 

reconhece-lhe a capacidade jurídica para reclamar para si o poder estatal, para utilizar 

as instituições estatais e dizer ao indivíduo suas pretensões individuais. JELLINEK 

esclarece que o Estado confere ao indivíduo o status de civilidade quando lhe garante 

as pretensões à sua atividade e/ou quando facilita os meios jurídicos para sua 

realização. 

 

Já no status ativo, o Estado tem que lhe conferir capacidades fora da liberdade 

individual como, por exemplo, o direito ao voto. Pode-se afirmar que as ações 

positivas do Estado devem oferecer mais ao indivíduo do que as liberdades 

individuais, devendo-lhe garantir a participação social e política. 

 

Os direitos de liberdade no âmbito da classificação dos direitos fundamentais, 

segundo JELLINEK, foram objeto do trabalho de MAGALHÃES37 que os classificou 

em: 

 

Grupo 1 – Direitos individuais: são relativos à vida, à liberdade, à 

propriedade, à segurança e à igualdade, cujo ponto de convergência é a liberdade 

individual. 

 

Grupo 2 – Direitos sociais: compreendem o direito à saúde, à educação, à 

previdência e à assistência social, ao lazer, ao trabalho, à segurança e ao transporte. 

                                           
36 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 
p. 249. 
37 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direitos Humanos na Ordem Jurídica interna. Belo Horizonte: 
Interlivros de Minas Gerais, 1992, p. 20-21. 
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Exigem uma prestação do Estado que deve agir no sentido de oferecer e proteger os 

interesses da sociedade; são eles os sociais, propriamente ditos. 

 

Grupo 3 – Direitos econômicos: abrange o direito ao emprego, transporte 

integrado à produção, direito ambiental e direitos do consumidor; contêm normas que 

estão protegendo interesses individuais, coletivos e difusos. Estão contidos em normas 

de cunho econômico que viabilizam a política econômica do Estado. 

 

Grupo 4 – Direitos políticos: direito de participação no Poder do Estado que 

resguardam a vontade, manifestada individualmente pelo eleitor, distinguindo-se dos 

direitos individuais, pois estes não exigem qualquer qualificação em razão da idade ou 

nacionalidade para o seu exercício. No entanto, nos direitos políticos devem ser 

preenchidos os requisitos determinados pela Constituição. 

 

Como pilar de proteção à infância, justifica-se o presente elemento 

dependência, sendo que o menor para obter sua sobrevivência, sempre dependerá de 

apoio, de cuidado e de proteção. 

 

O trabalho infantil é tratado como trabalho forçado, pois consiste no 

“trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e 

para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade”38. O menor não tem como se 

defender, receando uma penalidade, seja física seja de cunho psicológico e, 

representada muitas vezes pelo medo de abandono e desamparo diante dos obstáculos 

que a vida apresenta e para os quais não está devidamente preparado. 

 

 

 

                                           
38 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção n.º 29 – Abolição do Trabalho 
Forçado, aprovada na 14ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, no ano de 
1930. Foi aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n.º 24, de 29 de maio de 1956, tendo vigência nacional a 
partir de 25 de abril de 1958.  
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1.1.3 - DIREITO À DIGNIDADE DE PESSOA HUMANA 

 

A busca de preservação da pessoa humana está presente no ordenamento 

constitucional brasileiro, ressaltando-se que “a dignidade da pessoa humana e os 

valores sociais do trabalho são garantias que transcendem os direitos sociais para se 

constituir fundamentos da República, na forma do artigo 1º, incisos III e IV, da 

Constituição Federal”39. 

 

A concepção desse princípio, de acordo com MORAES40, como consagrado 

pelo texto constitucional de 1988, prevê um direito protetivo do indivíduo frente ao 

Estado e em relação aos demais indivíduos, além de um dever de tratamento 

igualitário, devendo os indivíduos respeitar a dignidade uns dos outros, assim como o 

Estado os respeita. 

 

A dignidade está ligada ao trabalho, pois há o dito popular O trabalho 

dignifica o homem. A preservação do local de trabalho, dos meios de trabalho e da 

saúde do trabalhador precisa de tutela na busca da manutenção do valor trabalho, não 

pelo tipo de atividade que é realizada, mas pelo fato de se realizar por uma pessoa. 

 

A Igreja Católica, pela manifestação do Papa João Paulo II41, posicionou-se 

com relação ao trabalho: “mesmo constituindo uma fadiga e talvez por causa disso, o 

trabalho é um bem do homem. Um bem não apenas ‘útil’ de que se pode desfrutar, 

mas um bem ‘digno’, ou seja, que exprime e aumenta a dignidade do homem”. 

Continuando, reafirmou: 

                                           
39 BORBA, Joselita Nepomuceno. Os pequenos trabalhadores da nação. Educar e profissionalizar, como previsto 
em lei, são aspectos prioritários. Informativo Advocacia Dinâmica ADV. São Paulo, ano 21, p. 103, 18 fev. 2001. 
40 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 61. 
“A concepção dessa noção de dever fundamental resume-se a três princípios do direito romano: honestere vivere 
(viver honestamente), alterum non laedere (não prejudicar a ninguém) e suum cuique tribuere (dar a cada um o 
que lhe é devido)”. 
41 Papa João Paulo II. Encíclica Laborem Exercens, In. SARLET, Wolfgang Ingo. Encíclicas do Papa João 
Paulo II. São Paulo: LTr, 1996. p. 116-117. 
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O trabalho é bem do homem – é um bem na sua humanidade – porque, 
mediante o trabalho, o homem não somente transforma a natureza, 
adaptando-se às suas próprias necessidades, mas também se realiza em si 
mesmo como homem e até, num certo sentido, ‘se torna mais homem’. 

 

O trabalho, considerado por ARENDT42, “é a atividade correspondente ao 

artificialismo da existência humana, existência esta não necessariamente contida no 

eterno ciclo vital da espécie, e cuja modalidade não é compensada por este último”.  

 

O trabalho inicialmente foi visto como fator de produção, sendo inserido nas 

Constituições brasileiras no capítulo Da Ordem Econômica. A Constituição Federal 

de 1988, tentando dar dignidade ao trabalhador e, diante da necessidade de 

efetivamente atender aos fundamentos de garantir dignidade à pessoa humana e os 

valores sociais do trabalho43, deslocou-o para o capítulo Dos Direitos Sociais. Isso 

representou a mudança da ideologia do Estado, passando-se a ver o trabalho não mais 

como fator econômico, mas sim, social, pelo qual se busca a melhoria da qualidade de 

vida do cidadão. Portanto, o valor dignidade da pessoa humana é o impulsionador de 

todo o Direito nacional. 

 

Quanto ao termo ideologia, nesta pesquisa, será usado conforme definição de 

CHAUI44, nestes termos: 

 
[...] é um “fato” social justamente porque é produzida pelas relações sociais, 
possui razões muito determinadas para surgir e se conservar, não sendo um 
amontoado de idéias falsas que prejudicam a ciência, mas uma certa maneira 
da produção das idéias pela sociedade, ou melhor, por formas históricas 
determinadas das relações sociais. 

 

                                           
42 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução: Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2001. p. 15. 
43 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2002. 
Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III – a dignidade da 
pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
44 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 31. 



 
 
 

                                                      .30 

 

A tutela do trabalho do adolescente faz-se necessária, pois só assim se pode 

garantir a sua dignidade, de forma a proporcionar-lhe um meio ambiente saudável para 

o exercício de suas atividades sem risco de que seja prejudicado.  

 

O trabalho infantil é repudiado, sendo visto como ofensivo ao 

desenvolvimento da criança que, nesta fase de vida, necessita de atividades 

relacionadas à educação, ao lazer, ao desenvolvimento como pessoa portadora de 

direitos, não como membro da sociedade produtiva do Estado. 

 

1.2 - TRABALHO INFANTIL: definições e caraterização 

 
Há necessidade de estabelecerem-se os conceitos sobre os quais foi 

desenvolvida a presente pesquisa, para melhor aproveitamento e delimitação da 

questão; senão, veja-se: 

 

1.2.1 – CRIANÇA 

 
É um conceito que varia nos termos da Convenção sobre os Direitos da 

Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, de 20 de novembro de 

1989: “entende-se por criança todo ser humano menor de 18 anos de idade, salvo se, 

em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”, 

quanto à referida lei aplicável à criança, deve-se observar o chamado elemento de 

conexão45 presente na legislação nacional que, no Brasil, de acordo com a Lei de 

Introdução ao Código Civil46, deve ser o domicílio da pessoa e, no caso de menor, o do 

domicílio do chefe da família. 

                                           
45 Os elementos de conexão procuram solucionar as causas de conflito de leis no espaço. Encontram-se explícitos 
nas legislações nacionais, integrantes da disciplina Direito Internacional Privado e permitem identificar qual a lei 
aplicável em situações jurídicas que possuem conexão internacional. DOLINGER, Jacob. Direito Internacional 
Privado – Parte Geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 239.  
46 BRASIL. Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Rio de Janeiro, 9 set. 1942. Art. 7º - A lei 
do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a 
capacidade e os direitos de família. § 7º - Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se 
ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente47 estabeleceu: “considera-se criança, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos”. 

 

Assim, quando se utilizar o termo criança estar-se-á referindo, em caso de 

legislação internacional, ao menor de 18 anos e, no caso de legislação nacional, ao 

menor de 12 anos de idade. 

 

1.2.2 – ADOLESCENTE 

 

Como colocado acima não há distinção entre criança e adolescente na 

legislação internacional que acolhe como criança a pessoa até os 18 anos de idade.  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente48 estabeleceu: “considera-se criança, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade”, sendo nestes termos, utilizado o termo 

adolescente nesta pesquisa. 

 

1.2.3 – MENOR 

 
O conceito do Código Civil49 estabelece que a “menoridade cessa aos 18 anos 

completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”; O 

conceito da Consolidação das Leis do Trabalho50, porém, determinou “considera-se 

menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos”. 

                                           
47 BRASIL. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 16 jul. 
1990. Art. 2º. 
48 BRASIL. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 16 jul. 
1990. Art. 2º. 
49 BRASIL. Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Art. 5º. 
50 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. Art. 402, com redação dada pela Lei 
10.097, de 19 de dezembro de 2000. Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 20 dez. 2000. 
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Nesta pesquisa, utilizar-se-á o termo menor nos termos da legislação 

trabalhista, pois sendo o tema relacionado ao trabalho, entende-se mais adequada a 

utilização dessa legislação, salvo quando houver referência à legislação específica da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) que possui idades específicas. Ressalte-

se que a Constituição Federal51 estabeleceu a proibição de trabalho a menores de 16 

anos.  

 

1.2.4 - TRABALHO INFANTIL 

 

Podem ser citados vários conceitos, tais como: “trabalho de crianças é 

qualquer atividade que tenha por objetivo direto ou indireto a manutenção da vida feita 

por crianças”52; no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

compreende-se por “trabalho infantil o trabalho executado por criança menor de 

quinze anos, com o objetivo de prover seu sustento e/ou o sustento de sua família”53.  

 

No Brasil, quanto à idade, considera-se trabalho infantil aquele realizado por 

menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz dos 14 aos 16 anos. 

 

Levando-se em consideração a idade de acesso ao trabalho, pode-se considerar 

trabalho infantil, no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), todo 

trabalho realizado por pessoa com idade inferior a 18 anos, conforme definição do 

conceito de criança. No entanto, o trabalho precoce corresponde àquele realizado 

abaixo da idade mínima, 15 anos, que coloque em risco o desenvolvimento físico, 

mental ou moral das crianças; os que, por sua natureza ou condições em que são 

realizados, denominam-se trabalho perigoso ou as piores formas de trabalho infantil 

(escravidão, trabalho forçado, trabalho em conflitos armados, prostituição, pornografia 

                                                                                                                                    
 
51 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2002. 
52 FUKUI, Lia. Por que o trabalho de crianças é tolerado? In: Bibliografia sobre o trabalho de crianças no 
Brasil. São Paulo: SCFBES, 1994,  p. 59. 
53 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. IPEC – Relatório de Atividades no Brasil (biênio 
92-93). Brasília: OIT, 1995, p. 10. 
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e atividades ilícitas)54. Assim, “toda clase de trabajo que prejudica la salud y 

desarrollo del niño se considera como trabajo infantil”55. 

 

Destaque-se o posicionamento da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT):  

 
La expresión trabajo infantil no se refiere a todos los tipos de trabajo 
realizados por niños de menos de 18 años de edad. Son millones los jóvenes 
que realizan trabajos legítimos, remunerados o no, y que son adecuados 
para su edad y grado de madurez. Al realizarlo aprenden a asumir 
responsabilidades, adquieren aptitudes, ayudan a sus familias, incrementan 
su bienestar e sus ingresos, y contribuyen a las economías de sus países. En 
el concepto de trabajo infantil no se incluyen actividades como la de ayudar, 
después de la escuela y realizados los deberes escolares, en los trabajos de 
la casa o el jardín, el cuidade de los niños o cualquier outra labor ligera. 
Pretender outra cosa sólo serviría para trivializar la genuina pirvación de 
infancia que sufren los millones de niños implicados en el trabajo infantil, 
que es el realmente debe abolirse. 

 

Nesta pesquisa, tratou-se da questão referente à idade de acesso ao trabalho, 

ou idade mínima, não alcançando os demais aspectos. No entanto, merece aqui 

destacar que, quanto ao trabalho prejudicial, o trabalho infantil abrange qualquer 

trabalho realizado por menores de 14 anos de idade; o trabalho realizado por menores 

de 14 a 16 anos, salvo na condição de aprendiz e aquele realizado por menores de 18 

anos, em horário noturno, que seja perigoso, que seja insalubre ou que possam ofender 

seu desenvolvimento físico, moral ou social. 

 

 

 

 

 

                                           
54 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Un futuro sin trabajo infantil. Informe del Director 
General. Ginebra: Conferência Internacional del Trabajo. 90ª Reunião 2002. Informe I (B). 
55 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (IPEC). Material Informativo para Professores, Educadores y sus Organizaciones. Ginebra: OIT, 
1999. p. 4. 
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Capítulo II 
 

 

A PROTEÇÃO INTERNACIONAL AO TRABALHO INFANTIL: ESPECIAL 

ATENÇÃO AO TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui quatro objetivos 

estratégicos principais: promover e materializar as normas laborais, assim como os 

princípios e direitos fundamentais no trabalho; criar maiores oportunidades para as 

mulheres e homens que assegurem um emprego digno; aumentar a cobertura e a 

eficácia da proteção social para todos e fortalecer a representação tripartite e o diálogo 

social. 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) distingue-se das demais 

organizações internacionais por sua representação tripartite56, que conta com a 

participação de representantes dos trabalhadores, dos empresários e dos governos.  

 

Quanto aos antecedentes da criação da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), encontra-se o anseio social de proteção dos trabalhadores em nível 

internacional diante do desenvolvimento econômico em que o trabalho era visto como 

fator de produção, sem conotação social.  

 

As primeiras manifestações, ainda individuais, advieram de Robert Owen – 

inglês e Daniel Le Grand – francês. O primeiro com sua atuação lançou a idéia de uma 

ação internacional propondo a criação de uma Comissão de Trabalho diante do 

Congresso de Santa Alianza em 1818 e, com o exemplo dado em suas fábricas em 

New Lanark, foi um dos defensores da lei sobre a limitação da duração do trabalho das 

                                           
56 Desde há numerosos anos que os delegados não governamentais dos países ocidentais protestam contra a 
«erosão da representação tripartida da OIT». DINH, Quoc; DAILLER, Patrick; PELLET, Alain. Direito 
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crianças que, nessa época, trabalhavam até dezesseis horas diárias. Atribui-se a ele o 

papel de precursor da regulamentação internacional do trabalho, embora seu interesse 

tenha sido a discussão, pelas grandes potências européias, das medidas liberais e 

educativas que havia introduzido em suas empresas com vistas a inspirá-los.  

 

Na França, houve também, J. A. Blanqui (1838) que discutiu no seu curso de 

economia industrial, os riscos do trabalho de menores de 10 anos e defendeu a 

limitação das horas diárias de trabalho de crianças em 10 horas em vez de 15; o 

trabalhador adulto deveria trabalhar 13 horas diárias em vez de 15, concluindo que a 

única maneira de obter-se um reforma social justa e legítima seria com a adoção dessas 

medidas, simultaneamente, em todos os países industriais. Louis René Villermé (a 

partir de 1837) preocupou-se com a regulamentação internacional do trabalho por 

meio da medicina e da higiene57, tendo defendido a adoção de acordos internacionais 

entre todos os fabricantes têxteis, bem como a adoção de leis que regulamentassem a 

duração do trabalho das crianças. Daniel Le Grand (1840-1855) procurou favorecer 

tanto moral como fisicamente a condição dos trabalhadores, inclusive, com a proteção 

contra o trabalho precoce.  Formulou projetos e chamou os governos franceses e os 

dos principais países europeus, em especial a Suíça e a Alemanha, para adotarem uma 

lei internacional do trabalho. Sua primeira manifestação ou chamamento ocorreu no 

dia 5 de dezembro de 1840, aos governos francês, alemão e suíço 58. 

Em 1881, o Conselho Nacional suíço iniciou uma campanha diplomática no 

sentido de uma regulamentação internacional do trabalho, com resultados 

desfavoráveis. Em 1888, elaborou um programa detalhado no qual constou a 

exposição da legislação em países europeus e em vários Estados dos Estados Unidos. 

Fez a indicação das matérias que poderiam compor uma legislação internacional do 

                                                                                                                                    
Internacional Público. Tradução de Vitor Marquez Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 
575. 
57 Realizou pela Academia de Ciências Morales y  Políticas, um estudo profundo sobre as condições de trabalho 
nas fábricas têxteis francesas tendo publicado em 1840 sua obra célebre “Cuadro del estado físico y moral de los 
obreros empleados en las fábricas de algodón, de lana y de seda”. 
58 POTOBSKY, Gerald W. Von. La organización internacional del trabajo. Buenos Aires: Astrea. 1990. p. 4-5. 
VALTICOS, Nicolas. Derecho internacional del trabajo. Madrid: Tecnos. 1977. p. 29-33.  
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trabalho, sugerindo, ao final, a criação de um escritório central internacional59.  A 

Alemanha convocou a primeira conferência intergovernamental, que ocorreu em 

Berlim, no dia 5 de maio de 1890, com representantes de 14 Estados60. Em 1897, 

houve uma segunda conferência convocada para Bruxelas. Em 1900, foi criada em 

Paris a Associação Internacional para a Proteção dos Trabalhadores61, “que passou a 

dispor em Basiléia, de um organismo denominado Repartição Internacional do 

Trabalho, consagrado à investigação e à reunião de documentação especializada”. 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT)62 foi criada pelo Tratado de 

Paz de Versalhes63 de 1919 que, acolhendo proposta do Presidente dos Estados Unidos 

da América64, criou a Sociedade Geral das Nações “organização universal instituída 

para manter a paz”65, baseada no “equilíbrio dos interesses das grandes e das pequenas 

potências”66, com tríplice justificativa:  

 
[...] política (assegurar bases sólidas para a paz universal), humanitária 
(existência de condições de trabalho que despertem injustiça, miséria e 
privações) e econômica (o argumento inicial da concorrência internacional 

                                           
59 VALTICOS, Nicolas. Derecho internacional del trabajo. Tradução de Maria José Triviño. Madrid: Tecnos. 
1977. p. 41. 
60 Alemanha, Áustria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, França, Grã Bretanha, Itália, Luxemburgo, Noruega, Os 
Países Baixos, Portugal, Suécia e Suíça. “Se trataba de los puntos siguientes: 1.º, el trabajo en las minas; 2.º, el 
descanso dominical; 3.º, el trabajo de los niños; 4.º, el trabajo de los jóvenes; 5.º, el trabalho de las mujeres, y 
6.º, la ejecución de las decisiones acordadas y más especialmente la cuestión de saber si habrían de tomarse 
medidas dirigidas a assegurar la ejecución y la vigilancia de ls prescripciones acordadas en la Conferencia”. 
VALTICOS, Nicolas. Derecho Internacional del Trabajo. Madrid: Tecnos, 1977. p. 42-43. 
61 Quanto aos seus esforços destaca-se que “estavam em vias de concretizar-se mediante a conclusão de diversas 
convenções de grande alcance social, nomeadamente a relativa à duração máxima do trabalho das mulheres e 
crianças que então se pretendia reduzir para 10 horas. A história registra que, em meados do século XIX, uma 
grande greve foi desencadeada na Inglaterra para lutar contra a sujeição de crianças a prestações laborais que 
chegavam a atingir 17 horas diárias”. CAMPOS, João Mota de et al. Organizações Internacionais. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian. 1999. p. 388. 
62 Seu órgão plenário reuniu-se pela primeira vez em Washington, em 1919. Sua sede foi estabelecida em 
Genève, onde se mantém até nossos dias, ressaltando que, durante a II Guerra Mundial, sua sede foi deslocada 
para Montreal (Canadá), onde prosseguiu suas atividades. 
63 tendo abrigo na parte XIII do referido Tratado. 
64 Em conformidade com o ponto 14º da «mensagem ao Congresso» do Presidente americano Wilson em 8 de 
janeiro de 1918. O presidente Wilson Woodrow foi o 28º presidente dos Estados Unidos, no período de 1913 a 
1921, tendo recebido o Prêmio Nobel da Paz em 1919. 
65 CAMPOS, João Mota de et al. Organizações Internacionais, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1999. p. 
30.   
66 DINH, Quoc; DAILLER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Tradução de Vitor Marquez 
Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 520. 
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como obstáculo para a melhoria das condições sociais em escala nacional, 
ainda que invocando agora em último lugar)67. 

 

A idéia de organizar a sociedade internacional surgiu como uma reação aos 

conflitos internacionais68 com a ambição de integrá-la num sistema unitário com todos 

os Estados do mundo, tratando-se, como se sabe, de um esquema teórico69, para muitos 

utópico, de buscar a justiça social e melhores condições de vida e de trabalho, em nível 

mundial70. 

 

O texto do Tratado de Versalhes, pelo qual foram criadas, além da Sociedade 

das Nações, a Repartição Internacional do Trabalho que visava promover melhores 

condições de trabalho em todo o mundo, evitando o alastramento das condições que 

tinham dado causa à Revolução de outubro na Rússia, foi apresentado ao Senado 

Americano em Julho de 1919, ocasião em que Wilson afirmou: 

 
O palco está montado: o destino está à vista. Não se manifestou porque o 
tivéssemos planeado de algum modo, mas sim pela mão de Deus que nos 
guiou nesse sentido. Não podemos voltar atrás. Só podemos ir em frente, 
com olhos bem erguidos e o espírito rejuvenescido, ao encontro dessa visão. 
Foi isso que sonhamos quando nascemos. À América caberá de facto 

                                           
67 OLIVEIRA, Orís de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr. Brasília: OIT, 1994. p. 39. 
68 “Locais, regionais ou globais, as guerras do século XX iriam dar-se numa escala muito mais vasta do que 
qualquer coisa experimentada antes. Das 74 guerras internacionais travadas entre 1816 e 1965 que especialistas 
americanos, amantes desse tipo de coisa, classificaram pelo número de vítimas, as quatro primeiras ocorreram no 
século XX: as duas guerras mundiais, a guerra do Japão contra a China em 1937-9, e a Guerra da Coréia. Cada 
uma delas matou mais de 1 milhão de pessoas em combate. A maior guerra internacional, documentada no 
século XIX pós-napoleônico, entre Prússia-Alemanha e França, em 1870-1, matou 150 mil pessoas, uma ordem 
de magnitude mais ou menos comparável às mortes da Guerra de Chaco, de 1932-5, entre Bolívia (pop. C. 3 
milhões) e Paraguai (pop. C. 1,4 milhão). Em suma, 1914 inaugura a era do massacre (Singer, 1972, p. 66 e 
131)”. HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995. p. 32. 
69 DINH, Quoc; DAILLER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Tradução de Vitor Marquez 
Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 61. 
70 “Do ponto de vista histórico, a OIT situa-se como o coroamento de uma evolução de idéias sociais que se 
desenvolveram ao longo do século XIX e até a 1ª Guerra Mundial. As condições de trabalho e de vida do 
proletariado que emergiu da revolução industrial apareciam como intoleráveis para um número cada vez maior 
de economistas e sociólogos. Mas os teóricos sociais e os empresários desejosos de mudar esse estado de coisas 
estavam conscientes do fato de que toda reforma social – por suas conseqüências inevitáveis sobre os custos da 
produção – trariam desvantagens para a indústria ou o país que as aplicasse com relação aos concorrentes menos 
escrupulosos. Essa foi a razão pela qual eles se esforçaram sem cessar para persuadir os homens de Estado da 
Europa para fazer das melhorias nas condições de trabalho e da redução na duração de trabalho objeto de 
acordos internacionais”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho/Declaração e Normas da OIT. Brasília: OIT/ACTRAV. 2000. 
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mostrar o caminho. A luz brilha ao fundo da senda que temos pela frente e 
só aí71. 

 

Em 1944 na Filadélfia, 41 Estados membros reuniram-se para um balanço da 

organização. Na ocasião, foi revista sua Constituição com base em um texto datado de 

1942, constituindo-se então a denominada Declaração de Filadélfia, cujo texto adota 

os seguintes princípios72 para a organização: 

 

a) trabalho não é uma mercadoria; 

 

b) a liberdade de expressão e de associação é essencial para o progresso 

constante; 

 

c) a pobreza, em qualquer lugar, constitui um perigo para a prosperidade de 

todos; 

 

d) a luta contra a necessidade deve prosseguir com incessante energia dentro 

de cada nação e mediante um esforço internacional, contínuo e concentrado, no qual os 

representantes dos trabalhadores e dos empregadores, colaborando em pé de igualdade 

com os representantes dos governos, participem de discussões livres e de decisões de 

caráter democrático, a fim de promover o bem estar comum. 

 

No período histórico compreendido entre as duas grandes guerras mundiais, a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) funcionou como órgão autônomo da 

Sociedade das Nações. “Entre os problemas mais urgentes da ocasião, que foram 

objeto de suas primeiras decisões, destacavam-se: a limitação em oito horas da jornada 

                                           
71 CAMPOS, João Mota de et al. Organizações Internacionais, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1999. p. 
217. 
72 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho/Declaração e Normas da OIT. Brasília: OIT/ACTRAV. 2000. p. 1. 
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de trabalho, luta contra o desemprego, e proteção da maternidade e a regulação do 

trabalho das mulheres e crianças”73. 

 

A Sociedade das Nações foi um insucesso; no entanto, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) subsistiu ao desaparecimento da referida sociedade.  

 

Para a cidade de São Francisco nos Estados Unidos da América, foi convocada 

uma conferência internacional, realizada no período de 25 de abril a 26 de junho de 

194574, ocasião em que foi assinada a Carta das Nações instituindo a Organização das 

Nações Unidas75, que manteve, desenvolvendo-os, os princípios de base da então 

Sociedade das Nações. É tal documento mais vasto que o Pacto da Sociedade das 

Nações. Contém um preâmbulo e cento e onze artigos, divididos em dezenove 

capítulos, além do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça.  

 

Em 1946, foi firmado um acordo pelo qual a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) assumiu o estatuto de Instituição Especializada da Organização das 

Nações Unidas. 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é composta de órgãos 

principais: A Conferência Geral do Trabalho; O Conselho de Administração e a 

Repartição Internacional do Trabalho e de órgãos subsidiários: órgãos de controle. A 

Instituição possui também um órgão jurisdicional, o Tribunal Administrativo. 

 

 

 

                                           
73 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho/Declaração e Normas da OIT. Brasília OIT/ACTRAV. 2000. p. 106. 
74 Ressalte-se que se estava em plena Segunda Guerra Mundial. A Alemanha só se rendeu em 8 de maio e o 
Japão em 26 de Junho de 1945. 
75 A primeira sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas iniciou-se em Londres no dia 10 de janeiro de 
1946. Em 14 de fevereiro de 1946, foi tomada a decisão de instalar permanentemente a organização em Nova 
York. A instalação definitiva ocorreu durante os anos de 1950-1951. CAMPOS, João Mota de et al. 
Organizações Internacionais, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1999. p. 228-229. 
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2.1 PROTEÇÃO DO TRABALHO E O PAPEL DA ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

 

A atividade normativa da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

desenvolve-se por meio de dois instrumentos76, as Convenções e as Recomendações: 

 
Se a Conferência pronunciar-se pela aceitação de propostas relativas a um 
assunto na sua ordem do dia, deverá decidir se essas propostas tomarão a 
forma: a) de uma convenção internacional; b) de uma recomendação, quando 
o assunto tratado, ou um de seus aspectos não permitir a adoção imediata de 
uma convenção77. 

 

Quanto à natureza jurídica das convenções, pode-se afirmar que elas são 

tratados internacionais, termo que “designa qualquer acordo concluído entre dois ou 

mais sujeitos de direito internacional, destinado a produzir efeitos de direito e regulado 

pelo direito internacional"78, e como tal, para que adquiram força obrigatória para o 

Estado membro, deve ser ratificada79. Pode-se, ainda, destacar que o mesmo autor 

chama a atenção para a variedade do vocábulo na prática, tais como: tratado, 

convenção, protocolo, declaração, carta, pacto, estatuto, modus vivendi, troca de notas, 

                                           
76 FERREIRA, Francisco de Assis. Lições de direito do trabalho. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 
1969. p. 495. Afirma que a atividade normativa da OIT se desenvolve por meio de três instrumentos, quais 
sejam: a) convenção, contendo normas que podem ser objeto de ratificação pelos Estados-membros; b) 
recomendação, cuja matéria não é apropriada no momento para ser objeto de convenção; c) resolução, 
simples sugestão para que os Estados-membros adotem as medidas alvitradas. Já CAMPOS, João Mota 
de et al. Organizações Internacionais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1999. p. 410, afirmou que: As 
convenções e recomendação representam a essência da atividade normativa da organização enquanto a resolução 
e mesmo as declarações “trata-se de actos de alcance pouco preciso, em que a Organização se pronuncia sobre 
questões complexas que ainda não surgem suficientemente amadurecidas para poderem ser objecto de um acto 
normativo constringente”, por isso serão analisadas apenas as convenções e as recomendações. 
77 Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT), artigo 19 1. 
78 DINH, Quoc; DAILLER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Tradução de Vitor Marquez 
Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 107. 
79 Este é o caso do Brasil, sendo de competência privativa do Presidente da República a celebração de tratados, 
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Constituição da República 
Federativa do Brasil. Artigo 84, inciso VIII. REZEC, José Francisco. Direito dos Tratados. Rio de Janeiro: 
Forense. 1984. p. 159, registrou um erro do parlamento brasileiro na aprovação de Recomendação da 
Conferência Internacional do Trabalho, mediante Decreto Legislativo n.º 51, de 30 de junho de 1974, aprovando 
a Recomendação n.º 139, adotada na 55ª Sessão da OIT, ressaltando que o erro não está no envio da matéria ao 
Congresso Nacional, mas sim, no fato de ter sido recebida como se fosse Tratado, e em aprová-la por Decreto 
Legislativo, como que supondo possível a sua ratificação. 
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troca de cartas, memorando de acordo, processo-verbal aprovado, concordata e, 

mesmo em certos casos, código de conduta. 

 

Assim colocou VALTICOS80 “a convenção é o procedimento tipo da 

regulamentação internacional do trabalho, sendo ela somente passível de ser objeto de 

ratificação e criar uma rede de obrigações internacionais, seguidas de medidas de 

controle”. Os Estados-Membros comunicarão à Repartição Internacional do Trabalho a 

ratificação formal da convenção, para fins de registro junto à Organização das Nações 

Unidas, de acordo com o disposto no artigo 102, da Carta das Nações Unidas, que 

assim dispõe: “Todo tratado e todo acordo internacional, concluídos por qualquer 

membro das Nações Unidas depois da entrada em vigor da presente Carta, deverão, 

dentro do mais breve prazo possível, ser registrados e publicados pelo Secretariado”. 

 

Merece ainda destaque o que consta no artigo 21 da Constituição da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT): “todo projeto que, no escrutínio final, 

não obtiver dois terços dos votos presentes, poderá ser objeto de uma convenção 

particular entre os Membros da Organização que o desejarem”. Neste caso, a 

convenção só será aplicada aos Estados signatários, sendo um tratado internacional 

nada obsta que alguns Estados Membros firmem acordo nestes termos. 

 

A ratificação de uma convenção implica uma dupla obrigação para o Estado 

Membro: a contratação, aceitação formal da convenção com o compromisso de 

aplicação de suas disposições e a aceitação de um controle internacional, exercido pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), conforme exposto adiante, sempre em 

busca do bem-estar social81. 

                                           
80 VALTICOS, Nicolas. Derecho Internacional del Trabajo. Tradução de Maria José Triviño. Madrid: Tecnos, 
1977. p. 234. 
81 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho/Declaração e Normas da OIT. Brasília: OIT/ACTRAV. 2000. p. 108. 
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Quanto à natureza jurídica das recomendações, adotou-se o entendimento de 

DINH82 para quem “A recomendação é um ato que emana um princípio de um órgão 

intergovernamental e que propõe aos seus destinatários um determinado 

comportamento”. 

 

A distinção entre os dois institutos convenção e recomendação foi objeto de 

vários estudos, sendo que se adotou a análise de VALTICOS83 para quem a diferença 

encontra-se no aspecto relativo à eficácia. A recomendação84 não pode ser objeto de 

compromissos internacionais. Os Estados dispõem de uma margem, podendo dar a ela 

o efeito que julgue oportuno: “será dado conhecimento da recomendação a todos os 

Estados-Membros, a fim de que estes a considerem, atendendo à sua efetivação por 

meio de lei nacional ou por outra qualquer forma”85. 

 

Para aceitação, tanto da convenção quanto da recomendação, é necessário dois 

terços dos votos presentes, cabendo aos Estados-Membros, submeterem tanto as 

convenções como as recomendações às autoridades nacionais competentes, dentro do 

prazo de um ano86, a partir do encerramento da sessão da Conferência, não se 

comparando tal obrigação aos efeitos da ratificação da convenção sujeita ao controle 

sistemático, a seguir tratado. 

 

 

 

                                           
82 DINH, Quoc; DAILLER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Tradução de Vitor Marquez 
Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 343. 
83 VALTICOS, Nicolas. Derecho Internacional del Trabajo. Tradução de Maria José Triviño. Madrid: Tecnos, 
1977. p. 235. 
84 “As autoridades nacionais conservam plena liberdade de decisão sobre a oportunidade de transformar a 
Recomendação em norma interna”. DINH, Quoc; DAILLER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional 
Público. Tradução de Vitor Marquez Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 349. 
85 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Constituição da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), artigo 19. 6. a). 
86 “[...] ou, quando, em razão de circunstâncias excepcionais, tal não for possível, logo que o seja, sem nunca 
exceder o prazo de 18 meses após o referido encerramento”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO. Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT), artigo 19. 5. b). e 6. b). 
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2.1.1 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DA OBSERVÂNCIA DAS 

NORMAS INTERNACIONAIS DO TRABALHO. 

 

Viu-se que a atividade normativa da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) é exercida por meio de tratados, aqui denominados convenções. O cumprimento 

das normas internacionais é o fim maior das organizações internacionais, tendo 

constado no preâmbulo da Carta das Nações Unidas: “[...] estabelecer condições sob as 

quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes 

de direito internacional possam ser mantidos [...]”87.  

 

Há, na Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT), dois 

sistemas de controle de aplicação de suas convenções, dispostos nos artigos 22 a 35, e 

denominados por VALTICOS88 como: controle regular, representado pelo exame dos 

relatórios enviados pelos governos dos Estados membros e o controle geral, 

representado pela apresentação de reclamações ou queixas, tendo como características 

gerais: 

 

a) exame da situação, técnico e jurídico, e recomendação de medidas a serem 

adotadas para assegurar a aplicação das normas; 

 

b) corresponde à fase administrativa e política; diante das conclusões do 

exame jurídico, busca-se uma solução das questões perante os governos dos Estados; 

 

c) participação das organizações de empregados e empregadores, mediante o 

depósito de queixas, informações e discussões; 

 

                                           
87 Carta das Nações Unidas, preâmbulo. In. Direitos Humanos: instrumentos internacionais. Documentos 
diversos – 2. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1997, p. 71. Carta das Nações 
Unidas, preâmbulo. 
88 VALTICOS, Nicolas. Derecho Internacional del Trabajo. Tradução de Maria José Triviño. Madrid: Tecnos, 
1977. p. 500. Já SUSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. 2. ed. São Paulo: LTr. 1998, p. 45, denomina: a) 
controle regular ou permanente; b) contencioso ou provocado. 
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d) as diversas fases do controle são acompanhadas de publicidade permitindo-

se a manifestação da opinião pública, tanto no plano interno quanto no plano 

internacional. 

 

2.1.2  O CONTROLE DE COMPORTAMENTO DOS ESTADOS 

 

Neste procedimento, percebe-se a presença da Comissão de Peritos na 

Aplicação de Convenções e Recomendações e da Comissão de Aplicação de Normas 

da Conferência, sendo o controle feito pelo exame dos relatórios fornecidos pelos 

Estados membros, nos termos da Constituição da Organização Internacional do 

Trabalho, artigos 19, 22, 23, 32 e 35. Merece destaque o que dispõe o referido artigo 

22: “Os Estados Membros comprometem-se a apresentar à Repartição Internacional do 

Trabalho um relatório anual sobre as medidas por eles tomadas para execução das 

convenções a que aderiram”. 

 

A Comissão de Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações foi 

criada em 1926, tendo celebrado sua primeira reunião em maio de 1927 composta, à 

época, de 8 membros. A reunião durou 3 dias, ocasião em que se examinaram 180 

memorais das convenções ratificadas por 26 dos 55 Estados Membros da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Convém mencionar que haviam sido adotadas 23  

convenções e 28 recomendações; o número de ratificações era em torno de 229. 

Atualmente, a composição da Comissão foi ampliada para 20 membros com a reunião 

anual se estendendo durante quase 3 semanas. Já foram adotadas 184 Convenções e 

192 recomendações, e o número de ratificações chega a 6.983, contando hoje com 175  

Estados Membros89. 

 

                                           
89 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 90ª  reunión, 2002. Informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Informe III (Parte 1A). Gienebra: Oficina 
Internacional del Trabajo. 2002. p. 10. 
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Suas tarefas consistem em examinar os memorais sobre as convenções 

ratificadas; os memoriais sobre as convenções não ratificadas e as recomendações; as 

informações sobre a submissão dos instrumentos às autoridades competentes; e, os 

memoriais e informações sobre a aplicação das convenções nos territórios não 

metropolitanos de um Estado90. 

 

A Comissão de Peritos é um órgão de natureza quase-jurisdicional, composta 

de  membros nomeados pelo Conselho de Administração sob proposta do Diretor-

Geral da Repartição Internacional do Trabalho, por um período de três anos renováveis 

uma ou mais vezes, sendo sua missão examinar o cumprimento pelos Estados de suas 

obrigações91, observando: 

 

a) as condições das convenções a serem aplicadas pelos Estados que as 

ratificaram; 

 

b) se não houverem ainda sido ratificadas, tais convenções serão submetidas 

pelas autoridades governamentais ao órgão nacional competente para as ratificar; 

 

c) quais as razões, expostas pelos Estados, que obstaram a submissão das 

convenções ao processo de ratificação ou, no caso de essa ratificação não ter sido 

efetivada, quais as causas que obstavam à sua efetivação; 

 

d) qual o segmento ulterior dispensado às convenções não ratificadas e às 

recomendações. 

 

Neste controle, observa-se tanto a eficácia, quanto a legalidade das atitudes 

dos Estados. Verificado o não cumprimento pelo Estado das disposições estabelecidas 

                                           
90 POTOBSKY, Gerald W. Von. La organización internacional del trabajo. Buenos Aires: Astrea. 1990. p. 101. 
91 CAMPOS, João Mota de et al. Organizações Internacionais, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,. 1999. p. 
411. 
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nas Convenções ratificadas, é enviada uma demanda direta ao governo do Estado, 

podendo sugerir um contato direto entre um representante do Diretor-Geral e a 

autoridade competente do Estado. Caso sejam frustadas as negociações, é feita uma 

comunicação pública à Conferência92. 

 

Desde sua criação, a Comissão de Peritos na Aplicação de Convenções e 

Recomendações, sempre buscou reger-se pelos princípios da objetividade, 

imparcialidade e independência:  

 
Los derechos y obligaciones estabelecidas en virtud de los instrumentos 
adoptados por la Conferência Internacional del Trabajo son los mismos 
para todos y deberían aplicarse de manera uniforme en todos los Estados 
Miembros93. 

 

A Comissão de Aplicação de normas da Conferência analisa em cada uma de 

suas reuniões o resumo dos memoriais dos governos conforme informado pela 

Comissão de Peritos. Apesar de tomar por base o trabalho da Comissão de Peritos, são 

selecionados os casos mais importantes sobre os quais são retomadas as discussões 

apresentando-se à referida comissão seus comentários, segundo a natureza das 

obrigações: convênios ratificados, submissão às autoridades competentes e convenções 

não ratificadas e recomendações94. Quanto ao objeto, assim se manifestou 

POTOBSKY95:  

 
El objeto de los debates en la Comisión es de intercambiar opinioes sobre la 
evolución de los problemas normativos de la OIT, la situación en los 
diversos países en relación com el tema específico seleccionado por el 
Consejo de Administración para cada año y, en especial, la manera en que 
los países cumplen com los compromissos contraídos en materia de 
sumisión y de aplicación de los convenios ratificados. 

                                           
92 SUSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. São Paulo: LTr. 1998. p. 45. 
93 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 90ª  reunión, 2002. Informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Informe III (Parte 1A). Gienebra: Oficina 
Internacional del Trabajo. 2002. p. 10. 
94 VALTICOS, Nicolas. Derecho Internacional del Trabajo. Tradução de Maria José Triviño. Madrid: Tecnos, 
1977. p. 505-507. 
95 POTOBSKY, Gerald W. Von. La organización internacional del trabajo. Buenos Aires: Astrea. 1990. p. 103. 
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Os resultados desse procedimento resultam no maior diálogo entre os órgãos 

de controle e os governos dos Estados Membros, tendo assim se manifestado 

VALTICOS96:  

 
La eficacia del control, por lo demás, no sólo debe medirse por los resultados 
de su papel «represivo», sino también por el papel preventivo que la misma 
existencia de un mecanismo de control vigilante puede tener, incitando a los 
Estados a estudiar seriamente, y com frecuencia incluso a adoptar, antes de 
ratificar un convenio, las medidas necessárias para su aplicación. 

 

 

2.1.3  O SISTEMA DE RECURSOS NO CASO DE NÃO APLICAÇÃO 

DE CONVENÇÕES RATIFICADAS 

 

Também denominado de controle contencioso, dá-se pela apresentação de 

Reclamações (apresentadas por uma organização profissional) e Queixas 

(apresentadas por um sujeito de direito internacional – Estado membro da Organização 

ou seu Conselho de Administração), ou seja, via recurso, desempenhando um papel 

quase jurisdicional. 

 

A previsão consta nos artigos 24 e 25 da Constituição da Organização 

Internacional do Trabalho, devendo a reclamação ser dirigida à Repartição 

Internacional do Trabalho por uma organização profissional de empregados ou de 

empregadores quando um Estado-Membro não tenha assegurado satisfatoriamente a 

execução de uma convenção a que tenha aderido97. 

 

A reclamação, para que seja aceita, deve observar duas condições: 

 

                                           
96 VALTICOS, Nicolas. Derecho Internacional del Trabajo. Tradução de Maria José Triviño. Madrid: Tecnos, 
1977. p. 506. 
97 Durante os primeiros vinte anos de sua existência a OIT recebeu apenas 7 reclamações, todas de organizações 
de trabalhadores. VALTICOS, Nicolas. Derecho Internacional del Trabajo. Tradução de Maria José Triviño. 
Madrid: Tecnos, 1977. p. 518. 
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a) deve ter por objeto a imputação ao Estado-membro em causa da falta de 

aplicação de uma dada convenção da OIT; 

 

b) o descumprimento denunciado supõe que esse Estado tenha ratificado a 

convenção, pois só neste caso esta o vincula e é, portanto, legítimo falar em 

descumprimento. 

 

A queixa é mais formal, podendo ser depositada por qualquer Estado Membro 

contra outro Estado Membro, ou ser iniciado pelo Conselho de Administração da 

Organização Internacional do Trabalho, de ofício. 

 

O Conselho de Administração tomará uma das seguintes atitudes: 

 

a) Transmitir a queixa ao Estado visado a fim de que o respectivo governo 

tenha ensejo de fazer sobre ela uma declaração que julgue apropriada; 

 

b) Constituir uma Comissão de Inquérito incumbida de elaborar um relatório 

sobre a pertinência da acusação e recomendar medidas adequadas. 

 

Constituída a Comissão de Inquérito, esta elaborará um relatório com as 

recomendações, que será enviado ao Estado, para que se manifeste em três meses, 

podendo, caso não concorde com as recomendações, recorrer à Corte Internacional de 

Justiça, conforme prevê o artigo 32 da sua Constituição, que poderá confirmar, alterar 

ou anular as conclusões do relatório, não cabendo recurso de sua decisão. 

 

O Tribunal Internacional de Justiça98, segundo o artigo 92 da Carta das Nações 

                                           
98 Está instalado no Palácio da Paz em Haia; compõe-se de 15 juízes eleitos por nove anos, por uma eleição 
separada no Conselho de Segurança e na Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU. Não 
pode ser eleito mais que um juiz da mesma nacionalidade. De 3 em 3 anos, procede-se à eleição de um terço dos 
juízes, sendo permitida a reeleição. In. CAMPOS, João Mota de et al. Organizações Internacionais, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian,. 1999. p. 283. 
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Unidas, constitui: o principal órgão judiciário das Nações Unidas, observando-se 

que somente os Estados podem apresentar causas ao Tribunal, conforme sua 

competência ratione personae, determinada pelo Capítulo II do seu Estatuto. 

 

A jurisdição do referido Tribunal observa demandas que tenham como 

objeto99: 

 

a) a interpretação de um tratado; 

 

b) qualquer questão de direito internacional; 

 

c) a existência de qualquer fato que, se verificado, constituiria violação de um 

compromisso internacional; 

 

d) a natureza ou extensão da reparação devida pela ruptura de um 

compromisso internacional. 

 

A importância do controle exercido pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) consiste em ser um importante meio de alcance da eficácia de suas 

normas, base do direito internacional do trabalho que, a cada dia, é mais reconhecido 

pela comunidade internacional, que visa a inspirar e estimular a adoção de políticas e 

legislações sociais correspondentes às aspirações maiores de alcance do ideal de 

igualdade de direitos e oportunidades a todos os países membros da Organização 

Internacional do Trabalho.  

 

 

                                           
99 CAMPOS, João Mota de et al. Organizações Internacionais, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,. 1999. p. 
280. 
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2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO AO TRABALHO 

INFANTIL NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO  

 

A preocupação com o trabalho infantil sempre esteve presente entre as 

matérias das convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) que, logo no seu primeiro ano de instalação, já aprovou a Convenção n.º 5 de 

que tratou da Idade Mínima – Indústria, aprovando diversas Convenções100. Veja-se: 

 

A Convenção 5 sobre a idade mínima na indústria, aprovada na Conferência 

de Washington pelo governo dos Estados Unidos da América, em 29 de outubro de 

1919, determinou que os menores de 14 anos não poderiam trabalhar em empresas 

industriais, públicas ou privadas, salvo em escolas técnicas, sob controle e vigilância 

de autoridade pública e naquelas em que trabalhassem unicamente membros de uma 

mesma família. 

 

A Convenção enumera o que considera empresas industriais101: 

 

a) as minas, canteiros e indústrias extrativas de qualquer classe; 

 

b) indústrias nas quais se manufaturem, modifiquem, limpem, reparem, 

adornem, terminem ou preparem produtos para venda, ou naquelas onde as matérias 

sofram uma transformação, como na construção de navios; as indústrias de demolições 

                                           
100 A preocupação com o labor infantil abrange, no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
outros temas, tais como: Convenção 6 sobre trabalho noturno dos menores na indústria, de 1919; Convenção 16 
sobre exame médico de menores na Marinha Mercante, de 1921; Convenção 29 sobre trabalho forçado ou 
obrigatório, de 1930; Convenção 77 sobre exame médico de aptidão para o emprego de menores na indústria, de 
1946; Convenção 78 sobre exame médico de aptidão para o emprego de menores em trabalhos não industriais, 
de 1946; Convenção 79 sobre limitação do trabalho noturno dos menores em trabalhos não industriais, de 1946; 
Convenção 90 (revisão) sobre trabalho noturno de menores na indústria, de 1948; Convenção 124 sobre exame 
médico de aptidão para os menores empregados em trabalhos subterrâneos nas minas, de 1965; e, Convenção 
182 sobre as piores formas de trabalho infantil, de 1999. 
101 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenio 5 – Convenio por el que se fija la edad 
mínima de admisión de los niños a los trabajos industriales. Brasília: OIT. 
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e a produção, transformação e transmissão de eletricidade ou de qualquer classe de 

força motriz; 

 

c) construção, reconstrução, conservação, reparação, modificação e demolição 

de edifícios ou construções de qualquer classe, ferrovias, bondes, portos,  plataforma 

ferroviária, canais, instalações para a navegação interior, estradas, túneis, pontes, 

viadutos, esgotos (bueiros) coletivos ou privados, poços, instalações telegráficas ou 

telefônicas, instalações elétricas, fábricas de gás, distribuição de água e outros 

trabalhos de construção, assim como as obras de preparação e alicerce (cimentación) 

que precedem aos trabalhos antes mencionados; 

 

d) transporte de pessoas ou mercadorias por estradas, ferrovias ou via de águas 

interiores, compreendida a manipulação de mercadorias (ferrovias ou cais), 

embarcações e armazéns, com exceção do transporte a mão. 

 

Ficou ainda a cargo de cada país a demarcação entre as atividades 

consideradas industriais, comerciais e agrícolas. 

 

Os empregadores nas referidas empresas passariam a ter então a obrigação de 

manter registro dos trabalhadores menores de 16 anos, bem como suas datas de 

nascimento. 

 

Foram adotadas normas diferenciadas para o Japão, cuja idade de admissão era 

de 12 anos, se terminada a instrução primária e para os trabalhadores de 12 a 14 anos 

que já estavam trabalhando. Poderiam ser adotadas disposições transitórias até a 

devida adequação ao atual convênio. Para a Índia, foi fixada a idade de 12 anos, desde 

que não fossem empregos em: 

 

a) fábricas que usassem força motriz e empregassem mais de dez pessoas; 
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b) minas, canteiros e indústrias extrativas de qualquer espécie; e, 

 

c) transporte, por ferrovias, de passageiros , mercadorias e correio, com 

manipulação de mercadorias e embarcações, com exceção de transportes a mão. 

  

As disposições quanto ao Japão e à Índia estão em consonância com o 

disposto no artigo 19, item 3, da Constituição da Organização Internacional do 

Trabalho, que assim dispõe:  

 
A Conferência deverá, ao elaborar uma convenção ou uma recomendação de 
aplicação geral, levar em conta os países que se distinguem pelo clima, pelo 
desenvolvimento incompleto da organização industrial ou por outras 
circunstâncias especiais relativas à indústria, e deverá sugerir as 
modificações que correspondem, a seu ver, às condições particulares desses 
países. 

 

O compromisso dos países que ratificaram a presente convenção foi o de  

aplicá-la o mais tardar até o dia 1º de julho de 1922, devendo enviar um relatório ao 

Conselho de Administração pelo menos uma vez a cada dez anos. 

 

A Convenção revisada em 1937 pela Convenção 59, que tratou da idade 

mínima na indústria, foi aprovada pela Conferência Geral da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), ocorrida em Genebra, em 3 de junho de 1937, na 23ª 

reunião do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). 

 

Pela revisão, os menores de 15 anos não poderiam trabalhar em empresas 

industriais, públicas ou privadas bem como em suas dependências, podendo a 

legislação nacional autorizar o trabalho de menores, desde que estivessem 

restritamente, com membros da própria família.  

 

A Convenção 7 sobre a idade mínima  no trabalho marítimo, foi aprovada na 

Conferência celebrada em Gênova em 15 de julho de 1920, determinou que os 
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menores de 14 anos não poderiam ser empregados em quaisquer buques com exceção 

dos navios-escola e, daqueles em que trabalhassem unicamente os membros de uma 

mesma família. 

 

Por buques, a convenção em análise compreende todas as embarcações ou 

barcos de qualquer classe, de propriedade pública ou particular, que se dediquem à 

navegação marítima, exceção feita aos navios de guerra. 

 

Os capitães ou patrões deveriam também cumprir a exigência de levarem a 

lista da tripulação, com o rol de todas as pessoas menores de 16 anos, documentando 

as datas de nascimento. 

 

A Convenção revisada em 1936, pela Convenção 58, sobre a idade mínima no 

trabalho marítimo e aprovada pela Conferência, realizada em Genebra, no dia 22 de 

outubro de 1936, foi a 22ª reunião do Conselho de Administração da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

 

A Convenção 58 manteve a proibição de trabalho em quaisquer buques, 

considerando-os como os mesmos da convenção 7. No entanto, elevou-se a idade de 

admissão para 15 anos, permitindo o trabalho de menores de 14 anos, se uma 

autoridade nacional competente certificasse que o emprego seria conveniente para o 

menor, considerando sua saúde e seu estado físico, assim como as vantagens 

proporcionadas a ele. 

 

Foi estabelecida a proibição de trabalho de menores de 14 anos, “excepto 

fuera de las horas señaladas para la enseñanza escolar. Si los niños trabajasen fuera 

de las horas señaladas para la enseñanza escolar, el empleo deberá ser de tal 

natureza que no perjudique la asiduidad de aquéllos a la escuela”102.  

                                           
102 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenio 10 – Convenio relativo a la edad 
mínima de admisión de los niños al trabajos agrícola. Brasília: OIT. 
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Percebe-se aí o empenho na formação educacional, tendo a referida convenção 

primado também pela formação profissional prática. Se se respeitassem períodos que 

garantissem ao menos oito meses de acesso à escola, poderiam os menores serem 

empregados na agricultura. Não sendo, no entanto, aplicável às escolas técnicas. 

 

Não aparece aqui, de forma específica, a inaplicabilidade do mesmo quando 

trabalhassem, no local, unicamente os membros de uma mesma família. 

 

A Convenção 15 sobre a idade mínima para paioleiro e foguistas foi aprovada 

em Genebra, na 3ª terceira reunião do Conselho de Administração, no dia 25 de 

outubro de 1921, proibiu o trabalho de menores de 18 anos a bordo de buques na 

qualidade de paioleiro e foguistas, regra não aplicável: 

 

a) ao trabalho de menores em buques-escola, nas condições aprovadas pela 

autoridade pública e sob sua vigilância; 

 

b) trabalho em buques cujo meio de propulsão principal não seja o vapor; 

 

c) ao trabalho de pessoas de pelo menos 16 anos, cuja aptidão física haja sido 

reconhecida por exame médico, e que sejam empregadas em buques que navegam 

exclusivamente na costa da Índia e do Japão103. 

 

Há exceção quanto à aplicabilidade dessa Convenção nos portos onde não for 

possível encontrar trabalhadores de 18 anos de idade, permitindo-se aí, a ocupação de 

pessoa de idade inferior ao limite, desde que maior de 16 anos. 

 

                                           
103 Novamente é aplicável a exceção prevista no artigo 19, 3. da Constituição da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), conforme já mencionado anteriormente, quando da análise da Convenção 5 sobre a idade 
mínima (indústria). 
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Para controle, os capitães ou patrões manterão registro da tripulação dos 

menores de 18 anos, bem como todas as datas de nascimento.  

 

Como o estudo da convenção anterior, manteve-se a possibilidade de denúncia 

após 10 anos da ratificação, bem como a obrigatoriedade de envio de relatórios sobre 

sua aplicação, no mesmo período. 

 

A Convenção 33 sobre a idade mínima de emprego não industrial foi 

aprovada na Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, realizada 

em Genebra no dia 12 de abril de 1932, em sua 16ª reunião. A convenção abrangeu 

todos os trabalhadores cuja idade mínima de admissão no emprego não havia ainda 

sido regulamentada pelas convenções anteriores, especificadamente trabalhos 

industriais – 1919, trabalho marítimo – 1920 e trabalho agrícola - 1921, não se 

aplicando no entanto a: 

 

a) pesca marinha; 

 

b) trabalho nas escolas técnicas e profissionais, sempre que presentes um 

caráter essencialmente educativo, e não que tenham como objetivo nenhum benefício 

comercial, sendo ainda, limitado, aprovado e controlado pela autoridade pública. 

 

O trabalho em regime de economia familiar, desde que não seja nocivo, 

perigoso ou prejudicial ao menor, assim como o trabalho doméstico, também em 

âmbito familiar, poderá ser excluído da presente convenção, como faculdade à 

autoridade competente de cada país. 

 

Proibiu-se o trabalho dos menores de 14 anos e dos menores que não tenham 

terminado  o  estudo   primário  obrigatório.  Permitiu-se,  no   entanto  o   trabalho   de  
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menores de 12 anos em trabalhos ligeiros104, especificando que tais trabalhos: 

 

a) não sejam nocivos à saúde e ao desenvolvimento normal; 

 

b) não sejam de natureza que possam prejudicar a freqüência às aulas ou o 

aproveitamento em seus estudos; 

 

c) não excedam a 2 horas diárias, sendo que a soma do período destinado à 

escola e ao trabalho não possam ultrapassar 7 horas diárias; 

 

Ficou a cargo da legislação nacional a fixação de idade superior a 14 anos para 

trabalho perigoso à vida, à saúde e à moralidade  e para o trabalho como ambulante em 

vias públicas ou em estabelecimentos e lugares públicos, que justifiquem fixação de 

idade mais elevada, bem como: 

 

a) estabelecerá um sistema oficial adequado para a inspeção e vigilância; 

 

b) ditará as medidas oportunas para facilitar a identificação e a vigilância das 

pessoas menores de determinada idade ocupadas em empregos como ambulante em 

vias públicas e profissões exercidas em estabelecimentos e lugares públicos; 

 

c) estabelecerá sanções para reprimir as infrações à legislação a que se refere 

esta Convenção. 

 

                                           
104 Foi deixada para a legislação nacional a possibilidade de consulta às principais organizações interessadas – de 
trabalhadores e de empregadores quanto aos trabalhos considerados ligeiros, as condições prévias a serem 
observadas quando do emprego dos menores, os trabalhos permitidos e sua duração diária, bem como o período 
de freqüência às aulas, nos termos desta Convenção. 
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Novamente vê-se aberta exceção quanto à Índia, conforme já havia ocorrido 

com a Convenção 5 sobre a idade mínima na indústria em 1919, já analisada pela 

presente pesquisa, apresentando um rol de disposições específicas para aquele país. 

 

Mesmo os trabalhos ligeiros foram proibidos nos domingos e feriados e 

durante a noite, compreendida no período de 20 horas às 8 horas do dia seguinte. 

 

Em benefício das artes, da ciência e da educação, a legislação nacional de cada 

país membro poderá prever os casos de concessão de permissão individual a menores 

para atuação em espetáculos públicos como atores ou figurantes em filmes 

cinematográficos. Não será concedida permissão para trabalhos perigosos, 

especialmente aqueles realizados em circos, shows de variedades e cabarés; serão 

estabelecidas garantias para proteger a saúde, o desenvolvimento físico e moral dos 

menores sempre assegurados que serão tratados dignamente, com períodos de 

descanso adequado e com a continuação de sua instrução escolar, garantindo-se que 

não haverá trabalho após a meia noite. 

 

Houve previsão de entrada em vigor 12 meses após a ratificação de cada 

Estado Membro. Manteve-se a possibilidade de denúncia após 10 anos da ratificação. 

No entanto, não surtirão efeito até um ano após a data em que haja sido registrada a 

denúncia na Organização Internacional do Trabalho, podendo a denúncia ocorrer após 

períodos de 5 anos, mantendo-se a obrigatoriedade de envio de relatórios sobre sua 

aplicação, no mesmo período. 

 

A Convenção 60 elevou a idade de acesso ao trabalho para 15 anos, assim 

como o trabalho ligeiro teve a idade elevada para 13 anos. O trabalho noturno teve 

alterado o horário referente à noite que passou a ser considerada: 

 

a) quando se trata de menores de catorze anos, o período de 12 horas 

consecutivas, pelo menos, que compreenda o intervalo entre as 20 horas e as 8 horas e, 
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b) quando se tratar de maiores de 14 anos, o período fixado na legislação 

nacional quanto à jornada não poderá ser inferior a 12 horas, exceto nos países 

tropicais, desde que se conceda em compensação, descanso durante o dia. 

 

Quanto à fiscalização, passou a constar a exigência de que os empregadores 

mantivessem registro dos nomes e datas de nascimento de todas as pessoas menores de 

18 anos que ocupassem empregos a que se aplicavam a Convenção, com exceção do 

trabalho em comércio ambulante e em vias públicas. 

 

Ficou estabelecido que os menores de 13 anos não podiam ser empregados 

em: 

 

a) vendas, oficinas, hotéis e restaurantes; 

 

b) lugares onde se celebram espetáculos públicos; 

 

c) em todas as demais profissões não industriais a que a autoridade pública 

possa estender as disposições do presente parágrafo. 

 

A Convenção 112 sobre a idade mínima dos pescadores, estabeleceu o 

conceito de barco de pesca, designando que  todas as embarcações, buques e barcos, 

qualquer que seja a classe, de propriedade pública ou privada, que se dediquem à pesca 

marítima em água salgada, podem receber menores como tripulantes, desde que 

respeitada a idade mínima de 15 anos. 

 

A presente convenção não se aplica aos trabalhadores dos portos e estaleiros, 

nem às pessoas que se dedicam à pesca desportiva ou de lazer. 

 

A idade mínima de trabalho ficou estabelecida em 15 anos, para o trabalho a 

bordo de barcos de pesca, podendo, no entanto, tomar parte, ocasionalmente, nessas 
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circunstâncias, sempre que elas ocorrerem durante as férias escolares. São condições 

para tal prática, que as atividades: 

 

a) não sejam nocivas para a saúde ou para o desenvolvimento normal; 

 

b) não sejam de natureza tal que possam prejudicar a freqüência às aulas; 

 

c) não tenham como objetivo nenhum benefício comercial. 

 

Poderá a legislação nacional autorizar o trabalho de menores de 14 anos, se a 

autoridade escolar ou outra autoridade apropriada e designada pela legislação nacional, 

certificarem-se de que o emprego seja conveniente para o menor, depois de haverem 

considerado a saúde e o estado físico, assim como as vantagens futuras e imediatas que 

o emprego possam proporcionar. 

 

Não poderá haver trabalho por menores de 18 anos em serviço de paioleiro e 

foguistas de máquinas em barcos de pesca que utilizem carvão. 

 

As disposições quanto à idade de 15 e 18 anos acima descritas não se aplicam 

ao trabalho de menores em barcos-escola, condicionados à aprovação e à vigilância de 

autoridade pública. 

 

Na Convenção 123 sobre a idade mínima  em trabalho subterrâneo, aprovada 

em Genébra, na quadragésima nona reunião do Conselho de Administração da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), realizada no dia vinte e dois de junho de 

1965. 

 

Inicialmente, conceituou-se o termo mina como sendo toda empresa, pública 

ou privada, dedicada à extração de substâncias situadas abaixo da superfície, por 

métodos que implicam o emprego de pessoas em trabalhos subterrâneos. 
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Estabeleceu-se a idade mínima de 16 anos para o emprego em tais atividades, 

devendo a referida idade ser fixada e comunicada ao Diretor Geral da Organização 

Internacional do Trabalho. 

 

Incumbe aos países-membros manter um serviço de inspeção apropriado, 

estabelecendo na legislação nacional as pessoas responsáveis pelo cumprimento das 

disposições da Convenção. 

 

Os empregadores deveriam manter à disposição da fiscalização um registro 

das pessoas empregadas com atuação na parte subterrânea da mina e cuja idade 

excedesse à idade mínima estabelecida para admissão. No registro constaria: 

 

a) a data de nascimento, mediante certidão, quando possível; 

 

b) a data em que a pessoa foi empregada para trabalho subterrâneo na 

empresa, pela primeira vez. 

 

A Convenção 138 sobre a idade mínima para admissão em emprego, foi 

aprovada em Genebra, na qüinquagésima oitava reunião do Conselho de 

Administração da Organização Internacional do Trabalho (OIT), no dia vinte e seis de 

junho de 1973. 

 

Adotando-se a análise de FONSECA105, pode-se constatar que “[...] a idade 

mínima inicial era de 14 anos, a qual foi posteriormente aumentada para 15 anos e que 

os setores da economia foram progressivamente alargados no que concerne à tal 

limitação”. As atividades mais comprometedoras do desenvolvimento físico, moral, 

psicológico e social tiveram um tratamento mais protetor e diferenciado, limitando-se 

nestes casos, a idade mínima para o trabalho a partir de 18 anos. 

                                           
105 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. Menor: idade mínima para o trabalho – proteção ou desamparo.  
Síntese Trabalhista, São Paulo, v. 118, p. 42, abr. 1999. 
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A idade mínima esteve inicialmente limitada por setores da economia, 

existindo instrumentos específicos, com a Convenção n.º 138, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) procurou adotar um instrumento geral que 

substituísse todos os instrumentos anteriormente existentes e específicos. 

 

No Brasil, a Convenção n.º 138 somente foi ratificada pelo Decreto n.º 4.134, 

de 15 de fevereiro de 2002, após alteração do texto constitucional de 1988, pela 

Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998. Elevou-se a idade mínima de 

admissão no trabalho para 16 anos. Ressalte-se que antes de 1998, a legislação 

brasileira estabelecia a idade mínima em 14 anos o que contrariava a referida 

Convenção. 

 

A Convenção n.º 138 possui normas gerais e normas flexíveis106. As normas 

gerais consistem no princípio da abolição do trabalho infantil e na fixação da idade de 

acesso ao trabalho não inferior à conclusão da escolaridade compulsória, respeitando 

em qualquer hipótese o limite de 15 anos107. Em síntese, pode-se elencar os seguintes 

parâmetros que os Estados devem observar: 

 

a) Adoção de uma política nacional que assegure a efetiva abolição do 

trabalho infantil; 

 

b) Elevação progressiva da idade mínima de acesso ao trabalho; 

 

c) Garantia do adequado e pleno desenvolvimento físico e mental do jovem. 

 

 

                                           
106 CUSTÓDIO, André Viana. A Implementação das Convenções n.º 138 e 182 da OIT: uma breve reflexão 
necessária. Santa Catarina: NEJUSCA/UFSC, 2000. p. 34. 
107 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção n.º 138, art. 1º e 2º, item 3. 
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Quanto à adoção de uma política nacional com o objetivo de eliminar o 

trabalho infantil, o Brasil possui um instrumento legal adequado em cujas elaboração e 

aplicação houve efetiva participação social. Com a elevação progressiva do limite de 

idade mínima indica de 14 para 16 anos; a permissão da figura do menor aprendiz 

passou de 12 para 14 anos. Quanto à garantia de pleno desenvolvimento da criança, a 

adoção pelo artigo 227 do texto constitucional da Teoria da Proteção Integral marca a 

prioridade e a atenção quanto ao bem-estar e à promoção do desenvolvimento da 

criança e do adolescente. 

 

As normas flexíveis procuram atender às realidades locais dos Estados, 

buscando que, mediante o compromisso assumido, venha-se a atingir o limite 

estabelecido de 15 anos. Elas são representadas pela permissão de “serviços leves a 

partir dos 13 anos de idade ou até de idades mínimas mais baixas – 14 anos para 

serviços em geral e 12 para trabalhos leves, no caso de países com economia e 

educação insuficientemente desenvolvidos e enquanto perdurar essa situação108”.  

 

A flexibilização das normas de idade mínima constitui um avanço na 

legislação internacional, dando oportunidade aos Estados de se estruturarem e 

começarem a caminhar em busca dos direitos sociais, ressaltando que o trabalho 

infantil é sempre visto pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como 

trabalho forçado. Para tanto, veja-se: “[...] a Comissão de Peritos tem aplicado às 

situações concretas do trabalho de crianças, muitas vezes em condições de semi ou 

verdadeira escravidão, as Convenções 29 e 105, ambas sobre abolição de trabalhos 

forçados”109, pois as crianças não têm condições de consentir e/ou escolher quanto ao 

seu ingresso ao mercado de trabalho, por isso sempre considerado forçado, com 

violação de qualquer direito à pessoa do menor, em prejuízo de sua infância e 

violência à sua pessoa. 

                                           
108 BARROS, Cássio Mesquita. Trabalho do Menor. Revista de Direito Constitucional e Internacional. n.º 34, p. 
80, jan./mar. 2001.   
109 Idem. 
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A presente Convenção estabeleceu ainda que, quando as obrigações forem 

aceitas, implicar-se-á a denúncia das Convenções sobre a idade mínima na indústria – 

1919; no trabalho marítimo, 1920; na agricultura, 1921 e estivadores e foguistas, 1921. 

 

O Brasil ratificou as Convenções: n.º 5 sobre a idade mínima (indústria), de 

1919; n.º 7 sobre a idade mínima (trabalho marítimo), de 1920; n.º 58 (revista)  sobre a 

idade mínima (trabalho marítimo), de 1936; n.º 59 (revista)  sobre a idade mínima 

(indústria), de 1937; n.º 60 (revista) sobre a idade mínima (não industrial) 1937 e a de 

n.º 138 sobre a idade mínima para admissão em emprego, de 1973, ressaltando-se que 

restaram denunciadas as Convenções n.ºs 5 e 58110. 

 

A seguir, far-se-á o estudo da legislação brasileira para a constatação da 

legislação pertinente. Pretende-se também verificar se as leis existentes são efetivas no 

combate ao trabalho infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
110 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 90ª  reunión, 2002. Informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Informe III (Parte 1A). Gienebra: Oficina 
Internacional del Trabajo. 2002, p. 18. 
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Capítulo III 

 

A PROTEÇÃO AO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL 

 

3.1 - BASES JURÍDICAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO INFANTIL NO 

BRASIL 

 

Historicamente, o trabalho infantil existe desde os tempos do Brasil Colônia, 

com a participação dos indígenas do litoral. No início do século XVI, contava-se com 

a ajuda das crianças na extração do pau-brasil, bem como na construção das primeiras 

vilas. As atividades infantis restringiam-se à procura de mel, ovos, tartarugas e outros 

produtos de origem animal. As crianças carregavam carne e armas para a aldeia e 

espantavam os pássaros das plantações no período que precedia a colheita111. A 

colaboração indígena era mansa e pacífica, sendo os índios protegidos pelo clero, até 

que houve a tentativa de escravização, paralela à já existente escravidão de africanos 

trazidos pelos então senhores de engenho. 

 

A escravidão negra foi a que efetivamente marcou o Brasil Colônia, sendo os 

escravos vistos como coisa – objeto – res, fato confirmado pelos relatos históricos112. 

A época, correspondente à fase do liberalismo, ocorreu no período compreendido entre 

a Independência do Brasil (7/09/1822) até a Abolição da Escravatura  (13/5/1888) pela  

 

                                           
111 FERREIRA, Eleanor Stange. Trabalho infantil: história e situação atual. Canoas: ULBRA, 2001. p. 61. 
112 Maria Graham relatou, após passagem por Recife, no ano de 1821: “[...] meninos e meninas com todos os 
indícios de doença e inanição, conseqüências da comida insuficiente e do longo confinamento em lugares 
insalubres, [...] sentados e deitados entre os animais mais imundos [...]. As provisões são agora tão escassas, que 
nem um pedação de carne animal condimentada a pasta de farinha de mandioca, que é o sustento dos escravos, 
por seus ossos saltados e rostos escovados, mostram que raramente obtém o suficiente [...]”. In. Jorunal of a 
Voyage to Brazil and Residence There During Part of the Years 1821, 1822, 1823 (Londres, 1984), p. 105-107. 
E, relatou ainda, F. J. T. Meyen, médico e naturalista. “[...] A maioria daqueles que vimos era de crianças, e 
quase todos esses meninos e meninas tinham sido marcados com ferro quente no peito ou em outras partes do 
corpo” apud FERREIRA, Eleanor Stange. Trabalho infantil: história e situação atual. Canoas: ULBRA. 2001. 
p. 66-67. 
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Lei Áurea113, assinada pela Princesa Isabel. Antes, a Lei do Ventre Livre114 determinou 

que, a partir de 28/9/1871, os filhos de escravos nasceriam livres; a Lei Saraiva-

Cotegipe, chamada Lei dos Sexagenários115 libertou os escravos com mais de 60 anos, 

a partir de 1885.  

 

Para o Estado brasileiro, a preocupação com o trabalho infantil surgiu em 

1891, com o Decreto n.º 1.313, de 17 de janeiro de 1891116, primeira legislação 

trabalhista do país a determinar a idade mínima de 12 anos para ingresso no mercado 

de trabalho. Embora não regulamentada, trazia no preâmbulo os seguintes objetivos:  

 
Atender à conveniência e à necessidade de regularizar o trabalho e as 
condições dos membros em avultado número de fábricas existentes na 
Capital Federal, a fim de impedir que, com prejuízo próprio e da propriedade 
futura da Pátria, sejam sacrificadas milhares de crianças. 

 

Foi então instituída a fiscalização permanente de todos os estabelecimentos 

fabris117, oficinas, laboratórios e depósitos de manufaturas que empregavam menores, 

com inspeção ao menos uma vez por mês e obrigatoriedade de entrega de relatório 

anual ao Ministério do Interior. 

 

Facultava-se o trabalho de menores aprendizes dos 8 aos 12 anos. O artigo 4º 

estabelecia: 
 

                                           
113 BRASIL. Lei n.º 3.353, de 13 de maio de 1888. Declaro extinta a escravidão no Brasil. Coleção das Leis do 
Império do Brasil, 1888, parte I, tomo XXXV, p. 1. 
114 BRASIL. Lei n.º 2.040, de 28 de setembro de 1871. Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que 
nascerem desde a data desta lei, liberta os escravos da nação e outros e providencia sobre a criação e tratamento 
daqueles filhos menores e sobre a liberação anual de escravos. Coleção de Leis do Brasil. Tomo 34, 1871. 
115 BRASIL. Lei n.º 3.270, de 28 de setembro de 1885. Regula a extinção gradual do elemento servil. Coleção de 
Leis de 1885. v. 1. 
116 BRASIL. Decreto n.º 1.313, de 17 de janeiro de 1891. Estabelece providências para regularizar o trabalho 
dos menores empregados nas fábricas da Capital Federal. 
117 “Levantamento estatístico realizado pelo Departamento Estadual de São Paulo a partir de 1894 demonstram 
que a indústria têxtil foi a que mais recorreu ao trabalho de menores e mulheres no processo de industrialização 
do país. Em 1824, 25% do operariado proveniente de quatro estabelecimentos têxteis da capital eram compostos 
por menores. Em 1912, de 9.216 empregados em estabelecimentos têxteis na cidade de São Paulo, 371 tinham 
menos de 12 anos e 2.564 tinham de 12 a 16 anos. Os operários de 16 a 18 anos eram contabilizados como 
adultos”. RIZZINI, Irma. Pequenos trabalhadores do Brasil.  In. PRIORE, Mary Del. História das crianças no 
Brasil. 2. ed. São Paulo: Contexto. 2000. p. 377. 
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Os menores do sexo feminino de 12 a 15 anos e os do sexo masculino de 12 
a 14 só poderão trabalhar no máximo sete horas por dia, não consecutivas, de 
modo que nunca exceda de quatro horas o trabalho contínuo, e os do sexo 
masculino de 14 a 15 anos até nove horas, nas mesmas condições. 
Dos admitidos ao aprendizado nas fábricas de tecidos só poderão ocupar-se 
durante 3 horas os de 8 a 10 anos de idade, e durante quatro horas os de 10 a 
12 anos, devendo para ambas as classes ser o tempo de trabalho 
interrompido por meia hora no primeiro caso e por uma hora no segundo. 

 
Nos dias de domingo e feriados era proibido o trabalho de menores, de 15 

anos, assim como à noite, no período compreendido entre 6 horas da tarde e 6 horas da 

manhã. 

 
Deu-se muita ênfase ao meio-ambiente de trabalho dos menores, 

estabelecendo-se regras quanto à condição física do local, como espaço, ventilação, 

solo seco e impermeável e higiene. 

 
Proibiu-se ainda a exposição dos menores a possíveis riscos de vida. Foram 

expressamente proibidos a limpeza e a direção de máquinas em movimento, o trabalho 

ao lado de volantes, rodas, engrenagens e correias em ação. Em resumo, qualquer 

atividade que os expusesse a esforço excessivo, assim como o contato com carvão, 

vegetal ou mineral, sob pena de imposição de multa. 

 
O Decreto n.º 16.300, de 31 de dezembro de 1923118 determinou, no artigo 351, 

que as fábricas não admitissem como operário nenhum menor de 12 anos.  

 
Em 1º de dezembro de 1926119 foi instituído o Código de Menores120, 

proibindo, em todo o território da República, o trabalho aos menores de 12 anos, 

                                           
118 BRASIL. Decreto n.º 16.300, de 31 de dezembro de 1923. Aprova o regulamento do Departamento Nacional 
de Saúde Pública. Art. 351 – As fabricas não admitirão como operário nenhum menor de 12 annos. Art. 352 – 
Para os effeitos da lei sanitária consideram-se – menores – os operários de 12 a 18 annos. Art. 353 – É proibida a 
admissão de menores nas fábricas de tabacos. Art. 354 – Os menores não trabalharão mais de seis, em vinte e 
quatro horas, e serão sempre excluídos dos chamados serões. 
119 BRASIL, Decreto n.º 5.083, de 01 de dezembro de 1926. Institui o Código de Menores. Art. 59 – É proibido 
em todo o território da República o trabalho de menores de 12 anos. MUCCILLO, Jorge. O menor e o direito: 
doutrina – legislação – jurisprudência. Porto Alegre: Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, p. 202. 
1961. 
120 Código Mello Matos. PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente: uma proposta 
interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 65. 
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seguido pelo Decreto n.º 17.943-A, de 12 de outubro de 1927121, que manteve a idade 

de 12 anos como limite para o início da atividade laboral. Foram ambos revogados 

pela Lei 6.697 de 10 de outubro de 1979 que, no artigo 83, determinou: “a proteção ao 

trabalho do menor é regulada por legislação especial”. 

 

O Decreto n.º 22.042, de 3 de novembro de 1932 elevou a idade de admissão 

dos menores para o trabalho nas indústrias, para 14 anos completos, excluindo os 

trabalhadores em estabelecimentos em que estivessem empregadas pessoas de uma só 

família, sob a autoridade de pais, avós ou irmão mais velho e nos estabelecimentos de 

ensino profissionalizante ou de caráter beneficente, submetidos à fiscalização oficial. 

 

O novo texto constitucional, a Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil, datada de 16 de julho de 1934, tornou-se a primeira constituição brasileira a 

tratar especificadamente do Direito do Trabalho. Pode-se então afirmar ter havido 

influência do constitucionalismo social, decorrente da influência da Constituição 

Alemã de Weimar que, neste país, só então, foi sentida. Em seu artigo 121, letra d 

constou: “proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores 

de 16; e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres”. 

 

A Constituição de 1937, denominada Constituição dos Estados Unidos do 

Brasil, de 10 de novembro de 1937, com influência do regime fascista, marca uma fase 

intervencionista do Estado, decorrente do golpe de Getúlio Vargas. No artigo 137, 

letra k, manteve-se a mesma redação da Constituição anterior quanto à idade de acesso 

ao trabalho. 

 

                                           
121 BRASIL. Decreto 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. Consolida as leis de assistência e protecção a 
menores. MUCCILLO, Jorge. O menor e o Direito: doutrina – legislação – jurisprudência. Porto Alegre: 
Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, 1961. p. 147-160. 
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O Decreto-lei n.º 3.616, de 13 de setembro de 1941, dispôs sobre a proteção 

do trabalho do menor, mantendo a proibição de trabalho ao menor de 14 anos, 

prevendo no seu artigo 1º as seguintes exceções:  

 

a) nos serviços domésticos, assim considerados os concernentes às atividades 

normais da vida familiar e,  

 

b) no serviço em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da família 

do menor e esteja sob a direção de pai, mãe ou tutor.  

 

O artigo 2º excluiu também da limitação de 14 anos, o trabalho exercido por 

alunos ou internados nas instituições que ministrassem exclusivamente ensino 

profissional e nas de caráter beneficente ou disciplinar, submetidas à fiscalização 

oficial. 

 

Entre as legislações esparsas veio ao mundo jurídico nacional o Decreto - Lei 

n.º 5.452, de 1º, de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, 

destinando um capítulo à proteção do trabalho do menor, analisado em tópico 

específico. 

 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, 

considerada uma norma democrática, em seu artigo 157, inciso IX, previa:  

 
Proibição de trabalho a menores de quatorze anos; em indústrias insalubres, 
a mulheres e a menores de dezoito anos; e de trabalho noturno a menores de 
dezoito anos, respeitadas, em qualquer caso, as condições estabelecidas em 
lei e as exceções admitidas pelo juiz competente. 

 

Convém constatar que, entre as Constituições de 1937 e a de 1946, foi 

mantido basicamente o mesmo texto, inovando-se apenas quanto à elevação da idade 

permissiva de trabalho noturno de 16 para 18 anos. 
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A Constituição do Brasil em 24 de janeiro de 1967 retrocedeu quanto à 

proteção ao menor no que diz respeito à idade de acesso ao trabalho, reduzindo a idade 

mínima para o trabalho, de 14 para 12 anos. Tal redução da idade mínima para 

admissão ao trabalho levou o Brasil a denunciar a Convenção da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que disciplina a idade mínima em 14 anos122. 

 
A falência do sistema de escolarização obrigatória no país, que não consegue 
manter na escola o menor ao menos até completar o ciclo básico; as 
deficiências dos sistemas de profissionalização e realidade sócio-econômica, 
injusta e cruel para com a classe menos favorecida, têm contribuído para o 
crescimento do número de menores abandonados, social e familiarmente, a 
caminho da marginalização. Foi essa cruel realidade e o reconhecimento da 
incompetência do Estado e da sociedade para encontrar soluções no nível de 
educação básica, profissionalização e assistência, que teria justificado o 
recuo de 1967123. 

 

Não se pode deixar de registrar a participação dos denominados movimentos 

sociais, porquanto visem a satisfazer a necessidade de preservação do homem, 

constituindo-se um grupo de pressão que, segundo CAVALCANTI124, deve ser 

reconhecido, e ter sua existência e funcionamento disciplinados. 

  

São movimentos sociais, com organização voluntária da cidadania que, 

segundo CARVALHO125, pertencem a dois tipos básicos: 

 

a) as organizações comunitárias ou de base, que são organizações populares 

formadas a partir dos interesses comuns de um grupo, em geral a partir do local de 

vizinhança ou de trabalho ou mesmo de atividades de tipo cultural ou de motivação 

tecnológica; 

 

                                           
122 COELHO, Bernardo Leôncio Moura. A proteção à criança nas constituições brasileiras: 1824 a 1969. 
Revista de Informação Legislativa, n.º 139, jul./set. 1998.  
123 Disponível em: <http://www.genetic.com.br/2 rdt/rdt81/Estudo4.Bernardo.html>. Acesso em: 15 dez. 2000. 
124 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Introdução à Ciência Política. 3. ed. São Paulo: FGV. 1978. p. 99.  
125 CARVALHO, Nanci Valadares de. Auto-gestão – O Nascimento das ONGs. 2. ed. São Paulo: Brasiliense. 
1995. p. 15. 
 



 
 
 

                                                      .70 

 

b) as organizações não-governamentais, que, embora possam ter-se iniciado 

pelo interesse de uma ou poucas pessoas, atuam em direção do desenvolvimento de 

amplos grupos sociais.  

 

O movimento social em prol da proteção integral à infância e por 

conseqüência, da eliminação do trabalho infantil, iniciou uma ação mais expressiva 

após a alteração do então Código de Menores (ocorrida em 1979), que diminuiu a 

idade de acesso ao trabalho de 14 para 12 anos e a implementação da Política Nacional 

de Bem-Estar do Menor (PNBEM). Esses dois mecanismos legais receberam várias 

críticas da sociedade civil: “o Código do Menor representou arbitrariedade, abandono 

e violência contra a criança. Ambos marcaram os anos 80 e tornaram-se emblemas do 

sistema de governo absolutista da época”126, o que foi confirmado pela imprensa 

quando registrou inúmeros episódios de violência contra crianças e adolescentes com 

violações extremas de direitos. Chamou-se, assim, a atenção de todos para a situação 

da infância no Brasil. Entre as informações que emergiram, destacam-se: 

 

 
25 milhões de crianças estão sem lazer, educação, alimentação regular, 
moradia, higiene adequada e submetidas a vários tipos de violência (a);  
350 mil óbitos por ano ocorrem entre crianças com até 5 anos de idade (a);  
3 milhões e meio de crianças e jovens entre 7 e 17 anos são analfabetos (b);  
4 milhões de brasileiros com menos de 14 anos (idade mínima 
constitucional) estão trabalhando (b).Fontes: (a) UNICEF 1989, (b) IBGE 
1991. 

 

Os temas referentes às crianças e aos adolescentes passaram a ser objeto de 

seminários, congressos e movimentos sociais que procuravam sensibilizar a opinião 

pública e o governo com vistas à adoção de medidas adequadas e eficazes quanto ao 

atendimento ao menor.  

 

                                           
126 FERREIRA, Eleanor Stange. Trabalho infantil: história e situação atual. Canoas: ULBRA, 2001,  p. 108.  
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Instalada a Assembléia Nacional Constituinte127, a mobilização social sentiu-se 

mais forte e com maiores perspectivas de obter os resultados pretendidos. Foi então 

criado o movimento A Criança e a Constituinte128, influenciando efetivamente o teor 

do texto constitucional que, além de adotar a teoria da proteção integral, elevou a idade 

de acesso ao trabalho de 12 para 14 anos. 

 

3.1.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

O Estado brasileiro tem a preocupação de retirar a criança do trabalho precoce, 

por ser, muitas vezes, degradante à pessoa da criança ou do adolescente. O texto 

constitucional não tomou a tarefa só para si, Governo, mas tornou-a uma preocupação 

da sociedade brasileira como um todo, procurando envolver os pais, tutores, 

empresários, educadores e ainda os sindicatos que têm a tarefa de fiscalizar e educar.  

 

O trabalho precoce, seja no trabalho comum, seja nas suas formas de trabalho 

perigoso, insalubre, penoso ou degradante, é uma preocupação de tutela dos direitos 

humanos da criança e do adolescente, vistos como titulares de direitos, como cidadãos, 

visando à garantia e à preservação do seu desenvolvimento de forma integral, com 

acesso aos estudos, à saúde e à vida saudável, com objetivo de que se evitando a 

exclusão social, possam exercer sua cidadania em todas as sua formas. 

 

 

O atual texto constitucional brasileiro estabeleceu um novo ciclo histórico na 

história do país, sendo “a mais extensa e consagradora declaração de direitos do 

constitucionalismo brasileiro”129. Foi denominada de Constituição Cidadã por Ulysses 

Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, “porque teve ampla 

                                           
127 Instalada em 01 de fevereiro de 1987,  na sede do Congresso Nacional. 
128 FERREIRA, Eleanor Stange. Trabalho infantil: história e situação atual. Canoas: ULBRA, 2001,  p. 109. 
129 MORAES, Alexandre de (Coord.). Direitos Humanos Fundamentais e a Constituição de 1988. Os dez anos da 
Constituição Federal. São Paulo: Editora Atlas. 1999. p. 78. 
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participação popular em sua elaboração e especialmente porque se volta decididamente 

para a plena realização da cidadania”130. 

 

A Constituição Federal de 1988 alterou a concepção e o tratamento dado à 

criança e ao adolescente incorporando a doutrina da proteção integral, segundo a qual 

a criança passa a ser tratada como cidadão, como sujeito de direito, com proteções 

específicas e prioritárias, procurando-se, com isso, assegurar o seu pleno 

desenvolvimento, conforme se constata: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Procurou-se com o texto deixar claro que o dever e a responsabilidade pela 

criança e pelo adolescente não mais serão vistos como exclusivos dos pais, mas sim do 

Estado e de toda a sociedade. Veja-se: “O Estado promoverá programas de assistência 

integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não 

governamentais [...]”131. 

 

A proteção especial, também denominada teoria da proteção integral, adotada 

pelo texto constitucional em seu artigo  227, § 3º132, abrangerá os seguintes aspectos: 

 
I -  idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o 
disposto no artigo 7º, XXXIII; 
II – garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III – garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola; 
IV – garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 
infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por 
profissionais habilitados, segundo dispuser a legislação tutelar específica; 

                                           
130 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11. ed. São Paulo: Malheiros. 1996. p. 91. 
131 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2002. 
Art. 227, § 1º. 
132 Ibid, § 3º. 
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V – obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 
qualquer medida privativa da liberdade; 
VI – estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos 
fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, 
de criança ou adolescente órfão ou abandonado; 
VII – programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao 
adolescente de entorpecentes e drogas afins. 

 

A inserção no texto constitucional do teor do artigo 227 foi um marco na nova 

forma de conceber as crianças e os adolescentes no mundo jurídico. Na verdade, serviu 

de base e inspiração para a legislação infra-constitucional que o regulamentou. Nota-se 

que havia três correntes em torno da proteção a crianças: 

 

a) doutrina do Direito penal, em que somente o momento do ato de 

delinqüência interessa ao Direito; 

 

b) doutrina intermediária da situação irregular, em que os mesmos são sujeitos 

de direito quando se encontrem em estado de patologia social, definido legalmente 

(esta era a posição adotada pelo legislador pátrio, consubstanciada no art. 20, do 

Código de Menores de 1979); 

 

c) doutrina da proteção integral, na qual a lei asseguraria a satisfação de todas 

as necessidades das pessoas de menor idade, nos seus aspectos gerais133. Constata-se a 

adoção pela Constituição da doutrina da proteção integral ao pregar o direito à 

proteção especial às crianças e aos adolescentes, que abrangerá, entre outros: a idade 

mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, a garantia de direitos previdenciários e 

trabalhistas e a garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola. 

 

A idade de acesso ao trabalho foi, então, limitada pelo artigo 7º, inciso 

XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 8 de outubro de 1988, 

                                           
133 COELHO, Bernardo Leôncio Moura. Trabalho do adolescente: idade mínima assistencialismo e 
profissionalização nas entidades sociais. Disponível em: <http://www.anamatra.org.br/>. Acesso em: 10 dez. 
2000.  
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em 14 anos, nestes termos: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na 

condição de aprendiz”. 

 

O Poder Executivo, diante das pressões sociais internas e internacionais, 

encaminhou ao Congresso Nacional Projeto de Emenda à Constituição Federal, que 

resultou na elevação da idade mínima de 14 para 16 anos, com alteração da redação do 

artigo 7º, inciso XXXIII,  nestes termos: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos”. 

 

Tecnicamente, define-se, como infantil o trabalho que se executa abaixo da 

idade mínima básica. Conseqüentemente, passa a ser considerado infantil, e como tal 

proibido, o trabalho comum que se executar antes dos 16 anos de idade. 

 

A aprovação da Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, 

tornou lícito o trabalho do adolescente no Brasil, a partir dos 16 anos, viabilizando a 

ratificação da Convenção n.º 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)134.  

 

A referida Emenda Constitucional sofreu fortes críticas por parte de alguns 

juristas, que viram nesta atitude uma maneira demagoga: “Implantar-se uma nova 

realidade com a simples edição de uma norma jurídica constitui descabido projeto de 

política governamental”. Continua MENEZES135: 

 
Há certas normas jurídicas editadas pelo Poder Público que, por sua absoluta 
discrepância com a realidade social, em nada contribuem para o alcance de 
um ordenamento justo. Carecem de eficácia aquelas leis – mesmo de estatura 
constitucional – que se divorciam da experiência da sociedade. 

 

                                           
134  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do Trabalho na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva. 1989. 
p. 205-206.  
135 MAGELA, Geraldo M. Silva e. Trabalho Infanto-Juvenil. Revista Consulex, n. 27, 31 mar. 1999, p. 44. 
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A crítica favorável à elevação para a idade mínima de acesso ao trabalho, 

assim se posicionou: 

 
A Emenda em foco elimina a colisão do texto constitucional anterior  com a 
Convenção n.º 138 da OIT, cuja regra é no sentido de que os menores só 
possam trabalhar a partir dos 15 anos de idade. Justifica-se que a Emenda n.º 
20 houvesse adotado o limite de 16, e não de 15, porque, nos termos do 
artigo 6º do Código Civil, só a partir de então deixa a pessoa física de se 
mostrar incapaz para a generalidade dos atos da vida civil136. 

 

Há ainda a posição do jurista MAGANO, para quem a referida alteração 

“reflete preocupação do legislador com o bem-estar do menor e com a abertura de 

maior espaço para sua formação educacional. Tal desiderato já se exteriorizava, aliás, 

no artigo 227 da Constituição Federal”137. 

 

O texto constitucional apresenta três idades mínimas138, ou etapas para que o 

adolescente possa integrar o mercado de trabalho a partir de:  

 

a) 14 anos na condição de aprendiz;  

 

b) 16 anos para o trabalho executado fora do processo de aprendizagem, ou 

seja, para o trabalho comum e,  

 

c) 18 anos para o trabalho noturno, insalubre ou perigoso. 

 

 

Não se pode negar que a elevação da idade de acesso ao trabalho de 14 para 16 

anos não corresponde à realidade social brasileira, não havendo, portanto, efetividade 

imediata e total. Procurou-se preservar a idade de conclusão do ensino fundamental, 

                                           
136 MAGANO, Octavio Bueno. Trabalho de Crianças e Adolescentes. In. Revista Consulex, n. 30, 30 jun. 1999, 
p. 51. 
137 Idem. 
138 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
192-193. 
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garantindo-se assim o pleno desenvolvimento do adolescente, nos termos da proteção 

integral adotada pelo ordenamento constitucional. 

 

Atendendo ao disposto no artigo 227 do texto constitucional, que em seu § 

1º139, determina ao Estado que promova programas de assistência integral à saúde da 

criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e 

estabelecendo as diretrizes dessa atuação. Para tanto, existe o Programa Nacional de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA)140. 

 

 

Há que se destacar a participação da sociedade, quanto aos direitos da criança 

já que tem havido uma atuação bastante profícua, fazendo com que se tornem eficazes 

as normas que tutelam os direitos da criança. 

 

Entre as políticas de tutela infantil, encontra-se a ratificação da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que  consagrou a Teoria da Proteção  

Integral e a prioridade absoluta aos direitos da criança, bem como assegurou a elas os 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, pelo Decreto Legislativo n.º 

28, de 14 de setembro de 1990. Atendendo ao que ficou pactuado quando da assinatura 

da Declaração Mundial sobre Sobrevivência, Proteção e Desenvolvimento da Criança, 

foi assumido o compromisso de implementar de imediato a referida Convenção. Foram 

também ratificadas várias Convenções no âmbito do trabalho infantil, conforme 

demonstrado nesta pesquisa. 

 

                                           
139 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2002. 
140 BRASIL. Lei n.º 8.642, de 31 de março de 1993. Dispõe sobre a instituição do Programa Nacional de 
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – PRONAICA e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 1 abr. 1993. Regulamentada pelo Decreto 
n.º 1.056, de 11 de fevereiro de 1994. Regulamenta a Lei n.º 8.642, de 31 de março de 1993. Estabelece a forma 
de atuação dos órgãos do poder executivo para execução do Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e 
ao Adolescente e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 16 fev. 1994. 
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Existe um Programa Nacional de Direitos Humanos, elaborado pelo Ministério 

da Justiça e instituído pelo Governo no nível da Presidência da República, em Brasília, 

no ano de 1996, sobre o qual o Governo Fernando Henrique Cardoso declarou: “Estou 

convicto de que o Programa Nacional dos Direitos Humanos será o guia a pautar as 

nossas ações, do Governo e da sociedade, para construir o que é aspiração maior de 

todos nós: um Brasil mais justo”141. Seus objetivos prevêem a identificação dos 

principais obstáculos à promoção e à proteção dos direitos humanos no Brasil, visando 

à eleição das prioridades e à apresentação de propostas a serem implementadas, sejam 

de caráter administrativo, de caráter legislativo e/ou de caráter político-cultural.  

 
É possível afirmar-se que o referido Programa é um plano de ação, no qual são 

estabelecidos objetivos específicos quanto ao tema trabalho da criança e do 

adolescente. A curto prazo, citam-se: promover campanhas educativas relacionadas 

entre outras, com a exploração do trabalho e apoiar o Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil, coordenado pelo Ministério do Trabalho; a médio 

prazo, a implementação de sistema nacional e sistemas estaduais de informação e 

monitoramento da situação da Criança e do Adolescente.  

 

Ainda no Programa Nacional de Direitos Humanos, entre as propostas de 

ações governamentais, pensa-se em ratificar a Convenção 138 e implementar a 

Recomendação 146 da Organização Internacional do Trabalho - objetivo já 

conquistado; desenvolver campanhas de divulgação pelos veículos de comunicação, 

das principais declarações e convenções assinadas pelo Brasil, implementando as 

convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, como as que tratam dos 

direitos da criança e do adolescente, principalmente cumprindo os prazos de entrega de 

planos   de   ação  e   relatórios.   Merece    ainda   destaque    a    Implementação    das  

                                           
141 Preâmbulo do Programa Nacional de Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/PRODHP.htm>. Acesso em: 3 jan. 2002. 
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Convenções142 29, 105 e 111, que tratam do trabalho forçado e da discriminação nos 

locais de trabalho. 

 

3.1.2 CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

 

A Consolidação da Leis do Trabalho encontra-se efetivada pelo Decreto-lei n.º 

5.452, de 1º de maio de 1943, que aprovou seu texto, tendo sistematizado a então 

esparsa legislação trabalhista até então existente e incorporado alterações que se 

faziam necessárias diante da renovação pela qual o país estava passando com o 

Governo de Getúlio Vargas. 

 

Sob o Título III: Normas Especiais de Tutela do Trabalho, desdobrado no 

Capítulo IV – há as normas de Proteção do Trabalho do Menor, desdobradas em 6 

seções assim distribuídas:  

 

Seção I – traz as disposições gerais ao trabalho do menor (artigos 402 a 410);  

 

Seção II – trata da duração do trabalho (artigo 411 a 414);  

 

Seção III - trata da admissão em emprego e da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (artigos 415 a 423);  

 

Seção IV – indica o rol dos deveres dos responsáveis legais de menores e dos 

empregadores, abordando a aprendizagem (artigos 424 a 433);  

                                           
142 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT), a Convenção 29 – abolição do trabalho 
forçado - foi aprovada na 14ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra em 1930, 
aprovada pelo Decreto Legislativo n. 24, de 29 de maio de 1956,  tendo vigência nacional no dia 25 de abril de 
1958. A Convenção 105 – abolição do trabalho forçado – foi aprovada na 40ª reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho, realizada em Genebra em 1957, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 20 de 30 de 
abril de 1965, tendo vigência nacional a partir do dia 18 de junho de1966 e, a Convenção  111 – discriminação 
em matéria de emprego e ocupação - aprovada na 42ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 
realizada em Genebra em 1958, aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 104 de 24 de novembro de 1964, tendo 
vigência nacional a partir do dia 26 de novembro de1966. 
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Seção V – traz as penalidades a serem impostas a quem infringir suas 

disposições (artigos 434 a 438) e  

 

Seção VI – tratando das disposições finais (artigo 439). Para o 

desenvolvimento do presente estudo, limitar-se-á a análise das disposições referentes à 

idade de acesso ao trabalho. 

 

O texto legal em estudo emprega o termo menor, e considera para seus 

efeitos, o trabalhador que tenha entre 14 e 18 anos, correspondendo à pessoa que ainda 

não tem capacidade civil plena. A nomenclatura utilizada foi o termo “menor” que 

estava então, de acordo com o então Código de Menores, em vigor na época de 1927, e 

não com o Estatuto da Criança e do Adolescente143 que aboliu o termo, utilizando os 

termos criança e adolescente144. Foi estabelecido no artigo 2º: “Considera-se criança, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 

 

Assim, o trabalho infantil, correspondendo ao trabalho de crianças, é proibido 

pelo direito brasileiro. Porém o trabalho do adolescente é objeto de tutela legal, 

observando-se, quanto à polêmica que ele: 

 
Fica sujeito a uma série de condições, como a garantia de freqüência a 
estabelecimento escolar para assegurar a formação, pelo menos no nível 
primário, e que esses serviços sejam de ‘natureza leve’ e que não sejam 
nocivos à saúde e ao desenvolvimento normal145. 

 

 

Observa-se assim a preocupação do Estado com a maturidade física e a 

constituição fisiológica do pequeno trabalhador, levando-o a tutelar não só a idade 

                                           
143 BRASIL, Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Brasília: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 
17 jul. 1990. 
144 OLIVEIRA, Orís de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: Ltr/OIT. 1994. p. 36. 
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mínima de acesso ao mercado de trabalho como a proibição ao trabalho noturno, 

conforme dispõe o artigo 404 da Consolidação das Leis do Trabalho146. Considera-se 

noturno o trabalho executado no período compreendido entre 22 horas e 5 horas, para 

o trabalhador urbano, em conformidade com o artigo 7º XXXIII, da Constituição 

Federal de 1988. O texto consolidado abrange o trabalhador urbano, sendo o trabalho 

rural regulado pela Lei 5.889/73147. Há diferenças quanto ao trabalho noturno rural. O 

trabalho na lavoura será de 21 a 5 horas; o realizado na pecuária, 20 às 4 horas do dia 

seguinte. 

 

Embora o texto constitucional e o texto consolidado proíbam o trabalho para 

os menores em locais perigosos e insalubres ou que sejam prejudiciais à moralidade, 

sabe-se que o dispositivo não corresponde à realidade brasileira, fato constatado diante 

de numerosas notícias: “somos um dos grandes campeões em acidente de trabalho. 

Sabe-se que esses índices com adolescentes não são desprezíveis. Se o número de 

mortes não é alarmante, os de mutilação por acidente de trabalho são preocupantes”148.  

Com relação ao último caso, a proteção especial à formação moral do menor é 

considerada de suma importância para garantir o pleno desenvolvimento, bem como a 

vida social. 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho enumera os serviços e locais de trabalho 

prejudiciais à formação moral do adolescente, então denominado menor, considerando 

prejudicial à moralidade o trabalho prestado: 
Em teatros de revistas, cinemas, cassinos, cabarés, dancings, cafés-concerto 
e estabelecimentos congêneres; em empresas circenses - em funções de 
acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes; de produção, 
composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, 
gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que 

                                                                                                                                    
145 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação da Leis do Trabalho. 29. ed. São Paulo: Saraiva. 2002. Artigo 403. Hoje esta idade está ampliada 
para 16 a 18 anos e de 14 a 16 na condição de aprendiz. 
146 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação da Leis do Trabalho. 29. ed. São Paulo: Saraiva. 2002. Art. 404,  p.131. 
147 BRASIL. Lei n.º 5.889, de 8 junho de 1973. Estatui normas reguladoras do trabalho rural e dá outras 
providências. Brasília: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 11 
jun. 1973. 
148 OLIVEIRA, Orís de. O trabalho da Criança e do Adolescente. LTr: São Paulo. Brasília: OIT. 1994, p. 62. 



 
 
 

                                                      .81 

 

possam, a juízo da autoridade competente, ofender aos bons costumes ou à 
moralidade pública; na venda, varejo, de bebidas alcoólicas149.  

 

Toda proibição visa a proteger o desenvolvimento do adolescente como 

pessoa, que restaria prejudicado nesses tipos de trabalho, cabendo aos pais, aos tutores, 

aos empregadores, ao Ministério Público e ao Juizado da Infância e da Juventude o 

poder/dever de fiscalização, obrigando o adolescente a deixar o trabalho se forem 

constatados obstáculos ao seu desenvolvimento físico, moral ou psicológico. Esse tipo 

de medida revela o grau de ordem pública em que se assentam as normas protetoras 

trabalhistas em relação ao trabalho do adolescente. À autoridade pública dá-se o 

direito de impedir que a relação trabalhista prossiga.  A norma, no entanto, não oferece 

alternativa a não ser o desemprego, podendo a fiscalização trabalhista procurar 

interceder para que haja o aproveitamento do trabalhador em outra função que lhe seja 

inofensiva.  

 

Para o Direito do Trabalho não prevalece a regra de capacidade civil150. O 

empregado adquire a plena capacidade trabalhista ao atingir 18 anos151. Entre os 16 e 

os 18 anos, o adolescente pode celebrar contrato de trabalho, dependendo entretanto, 

da assistência dos pais ou do tutor.  

 

Entende-se necessário ressaltar a importância, tratando-se de menores, da 

relação entre estudo e trabalho. Os dois se encontram ligados, motivo pelo qual deve 

ser observada e exigida a freqüência às aulas. Nas palavras do professor 

GONÇALVES152, “o estudo constitui a ante-sala do trabalho; este encontra no estudo a 

mais sólida base para o respectivo desempenho”. 

                                           
149 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1995. p.427. 
150 BRASIL. Código Civil. Organização dos textos, notas remissivas e índices por Juarez de Oliveira. 53. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002. Art. 5º - são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I – os 
menores de 16 anos. Art. 6º - são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I – os 
maiores de 16 e os menores de 21 anos. 
151 A maior idade trabalhista corresponde à idade de 18 anos, nos termos do art. 439, Decreto-lei n.º 5.452, de 1º 
de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 29. ed. São Paulo: Saraiva. 2002. p.138.  
152 GONÇALVES, Emílio. Menores Aprendizes e Empregados Estudantes. Revista do Direito do Trabalho, n.º 
72. São Paulo: Ltr, 1995. p. 47. 
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Há, no texto consolidado, a figura do menor aprendiz correspondente ao 

trabalhador de 14 a 18 anos que recebe formação profissional metódica do ofício para 

o qual foi contratado, ou seja, aquele que executa o trabalho com a finalidade de 

aprendizagem153. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inclusive, ressalta a 

obrigação de as empresas manterem aprendizes em seus quadros no artigo 429154. 

 

O contrato de aprendizagem tem como característica a formação técnico-

profissional metódica, caracterizada por atividades teóricas e práticas, metodicamente 

organizadas em tarefas de complexidade progressiva e desenvolvidas no ambiente de 

trabalho155. 

 

O texto da Consolidação das Leis de Trabalho não demonstra grandes avanços 

no que diz respeito à proteção do trabalho do menor quanto à idade de acesso ao 

mercado de trabalho, prevalecendo a regra da Carta Magna de 1988 que a estendeu 

para 16 anos, sendo portanto, esta a idade limite inicial para a admissão ao emprego, à 

ocupação lucrativa, mesmo em caráter de subsistência. 

 

3.1.3 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) surgiu no mundo jurídico 

nacional com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, estabelecendo as regras da proteção 

integral da criança e do adolescente. É composto de dois livros: Parte Geral e Parte 

Especial. No Livro I – Parte Geral, Título II – Dos Direitos Fundamentais, Capítulo 

V – Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho, foram especificadas as 

                                           
153 O contrato de aprendizagem é incentivado no direito brasileiro, hoje regulado pela Lei 10.097/00. BRASIL. 
Lei n.º 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Poder Executivo, Brasília, DF, 20 dez. 2000. 
154 “Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, 
no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação 
profissional”. 
155 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação da Leis do Trabalho. 29. ed. São Paulo: Saraiva. 2002. Art. 428, § 4º. p. 135.  
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proteções ao trabalho, abrangendo os artigos 60 a 68, portanto 8 artigos dos 267 que 

compõe o texto legal em análise. CHAVES afirmou que "a preocupação primordial 

volta-se aos menores que tenham cometido algum ato considerado infracional156". 

 

Introduziram-se inovações no tratamento, procurando trazer efetividade à 

Teoria da Proteção Integral, adotada pelo artigo 227 do texto constitucional, tornando-

o capaz de ser vivenciado.  

 

As mudanças ocorreram tanto no que se refere ao conteúdo - à defesa 

jurídico-social da criança e do adolescente; ao método - o Estatuto abandona a 

tendência assistencialista prevalecente em programas destinados ao público infanto-

juvenil e a substitui por propostas de caráter socioeducativo, de cunho 

emancipatório157;  à gestão legal nas políticas públicas, buscando-se assegurar o pleno 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade, especificando os direitos fundamentais, constituindo-se num mecanismo de 

proteção. 

 

O artigo 60 do referido Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

expressamente estabeleceu: “é proibido o trabalho a menores de 14 anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz”, destacando: a) extensão da proibição; b) a idade 

mínima;  c) a condição de aprendiz. Veja-se: 

 
A extensão da proibição estende-se a qualquer modalidade de trabalho em 
que o adolescente possa envolver-se em regime familiar, como empregado 
comum na cidade ou no campo, como aprendiz - empregado, em regime 
associativo, inclusive o cooperativo, e na condição de autônomo158. 
 

                                           
156 CHAVES, Antônio. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. ed. São Paulo: Ltr. 1994. p. 
269. 
157 BRASIL. Presidência da República. Trabalho Infantil no Brasil: Questões e Políticas. Brasília: Presidência 
da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/pubh_04/coleção/trabin.htm>. Acesso em: 3 jan. 
2002, p. 43. 
158 CURY , Muniz ; SILVA , Antônio F. A. da ; MENDES , Emílio. Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado, 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 182.  
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Quanto à idade mínima, com a criação legal da Emenda Constitucional 20, 

deve-se entendê-la como proibição do trabalho dos menores de 16 anos. Enfatiza-se, 

porém, que a proibição tem em vista a filosofia do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), presumindo-se que, antes dos 16 anos, o menor deve receber 

instrução e educação, além do lazer que lhe é assegurado, principalmente por sua idade 

e desenvolvimento físico e mental. A lei busca evitar desgastes que prejudicarão o 

futuro empregado, preservando assim, até mesmo a mão-de-obra necessária.     

 

Pela redação do artigo 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

constata-se que o trabalho do adolescente se dará: como empregado159, como 

aprendiz160, em regime  familiar  de  trabalho,  aluno  de  escola  técnica,  assistido  em 

entidade governamental ou não governamental161.  

 

A legislação em análise, segundo RUSSOMANO, preconiza que:  

 

 

 

                                           
159 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho. 29. ed. São Paulo: Saraiva. 2002. Art. 3º - Considera-se empregado toda 
pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 
salário. 
160 BRASIL, Lei n.º 8.036, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 de 
jul. 1990. Art. 62 considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes da 
legislação de educação em vigor. O avanço se deu ao fazer com que a aprendizagem passasse a ser inserida no 
contexto da legislação educacional “contribuindo para a superação da antiga dicotomia entre a formação para o 
trabalho e a educação geral da infância e da juventude”. COSTA, Antonio Carlos Gemes. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente e o Trabalho Infantil no Brasil. Brasília, DF: OIT. São Paulo: LTr, 1994. p. 32. BRASIL. Lei 
n.º 9.394/96, de 22 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional.  Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Art. 40 preceitua: “A 
educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de 
educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho”. 
161 Segundo o Glossário da UNESCO, “ensino técnico  e profissional  é termo utilizado em sentido lato para 
designar o processo EDUCATIVO quando este implica, além de uma formação geral, estudo de caráter técnico e 
a aquisição de conhecimento e aptidões práticas relativas ao exercício de certas profissões em diversos setores da 
vida econômica e social. Como conseqüência de seus extensos objetivos, o ensino técnico e profissional 
distingue-se da “formação profissional” que visa essencialmente à aquisição de qualificações práticas e de 
conhecimentos específicos necessários para a ocupação de um determinado emprego ou de um grupo de 
empregos determinados”. OLIVEIRA, Oris de, O Trabalho Infanto-juvenil no Direito Brasileiro. Trabalho 
Infantil, 2. ed. OIT, Brasil,1993, p. 86.  
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A proteção que a Lei Trabalhista dá ao menor é de natureza social, eis que, 
acima de seus interesses individuais, está o interesse coletivo de defesa da 
infância e da juventude, que devem ser criadas e formadas em excelentes 
condições, pois delas nascerão, em breve, as elites do operariado162. 

 

A aprendizagem, nos termos atuais do ordenamento jurídico pátrio, divide-se 

em aprendizagem escolar e empresarial. A primeira subdivide-se em  estágio 

profissionalizante163 e em formação propiciada por escolas de profissionalização164. 

 

A aprendizagem empresarial, ao seu turno, dá-se por meio do contrato de 

aprendizagem nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho e da aprendizagem 

metódica na própria empresa.  

 

As ações governamentais são desenvolvidas dentro de dois eixos orientadores 

de suas ações para erradicar o trabalho infantil:  

 

1 - as políticas mais gerais de desenvolvimento econômico e social que têm 

um impacto sobre o bem-estar das crianças;  

2 - as políticas específicas de combate ao trabalho infantil.  

 

As principais estratégias e mecanismos institucionais de prevenção e 

erradicação do trabalho infantil são: os Conselhos Tutelares; os Conselhos dos Direitos 

da Criança e do Adolescente; o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA); os Núcleos de Erradicação do Trabalho Infantil e de 

Proteção ao Trabalho do Adolescente e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação 

do Trabalho infantil. 

                                           
162 RUSSOMANO, Mozart Victor . O Empregado e o Empregador no Direito Brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997. p. 100 
163 BRASIL. Lei n.º 6.49477. Dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino superior e de 
ensino profissionalizante de 2º grau e supletivo e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 dez. 1977. 
164 Os cursos de nível médio do ensino fundamental podem conter em seus currículos ensino técnico, com vistas 
à formação profissional, fazendo-se necessárias atividades práticas e teóricas. Sendo o trabalho nessas condições 
meramente escolar, sem vínculo empregatício, mesmo que os estudantes recebam rendimentos econômicos.  
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Os Conselhos Tutelares foram criados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Constituem-se “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente”, sendo de âmbito Municipal, devem velar pela efetivação das normas de 

proteção do trabalho infanto-juvenil, seja apontando abusos, seja atuando 

pedagogicamente diante das normas de proteção compreendidas em todas as suas 

dimensões, fazendo assim com que a legislação possa ter eficácia social. 

 

Existem, ainda, os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais dos direitos 

da criança e do adolescente, criados também, pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com participação popular para incrementar ações visando à compreensão 

e à efetividade dos direitos do adolescente trabalhador.  

 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi criado com 

as seguintes diretrizes, no campo do trabalho infantil165: erradicação do trabalho 

infantil para os menores de 14 anos; ratificação da Convenção 138 da 

Organização Internacional do Trabalho; proteção ao adolescente trabalhador; 

promoção de ações de fiscalização e estímulo aos programas de geração de 

renda. Visa apoiar os Conselhos Estaduais e Municipais das Diretrizes da 

Criança e do Adolescente buscando a eficácia das diretrizes estabelecidas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

As Diretrizes Nacionais para a Política de Proteção Integral à Infância e à 

Adolescência constituem um conjunto de instruções que direcionarão os 

procedimentos nas áreas das políticas sociais e orientarão a organização, a articulação, 

o desenvolvimento e a avaliação de programas executados pelos órgãos 

governamentais e não governamentais, nas Áreas de Educação, Saúde, Assistência 

                                           
165 BRASIL. Presidência da República. Trabalho Infantil no Brasil: Questões e Políticas. Brasília: Presidência 
da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/pubh_04/coleção/trabin.htm>. Acesso em: 3 jan. 
2002.  
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Social, Cultura, Esporte e Lazer e Ações Especiais, estando nelas incluído o Trabalho, 

cujas diretrizes para o período de 2001 a 2005166 são: 

 

a) Garantir uma política nacional de promoção de direitos para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

 
b) Garantir a implantação do plano nacional de enfrentamento de violência 

sexual infanto-juvenil. 

 
c) Garantir uma política de erradicação do trabalho infantil e de proteção do 

trabalho do adolescente. 

 
Os Núcleos de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalho do 

Adolescente foram criados a partir de 1995, no âmbito das Delegacias Regionais do 

Trabalho, em substituição às Comissões Estaduais de Combate ao Trabalho Infantil, 

com vistas à elaboração de um Diagnóstico Preliminar dos Focos onde há trabalho da 

Criança e do Adolescente, que servirão de mapa para a fiscalização reforçar suas 

ações. Realizam-se reuniões e seminários com a participação dos empresários, 

trabalhadores, Ministério Público do Trabalho, órgãos estatais, Universidades e a 

sociedade civil (representadas por organizações governamentais ou não). 

 

O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, instalado 

em 29 de novembro de 1994, na sede da Organização Internacional do Trabalho 

envolve organizações governamentais e não-governamentais, trabalhadores, 

empresários, Igreja, os Poderes Judiciário e Legislativo, contando com apoio técnico e 

financeiro da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF). Seu objetivo principal é discutir as ações sugeridas 

para prevenir e erradicar o trabalho precoce infantil, bem como intervir nas áreas 

consideradas de risco. Obedece aos princípios da Declaração Internacional dos 

                                           
166 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Diretrizes nacionais para a 
política de atenção integral à infância e à adolescência 2001 - 2005. Brasília, out. 2000, p. 36. 
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Direitos das Crianças, às normas constitucionais, ao Estatuto da Criança. e do 

Adolescente (ECA) e às demais disposições legais existentes no Brasil, relativas ao 

trabalho infantil167.  

 
Suas diretrizes encontram-se em 6 eixos168:  

 

1 - integração e sistematização de dados sobre o trabalho infantil;  

 
2 – respeito à necessidade de analisar-se constantemente o arcabouço jurídico 

relativo ao trabalho infantil;  

 
3 – promoção de articulação institucional quatripartite169; 

 
4 – garantia da escola pública de qualidade para todas as crianças e 

adolescentes, sem exceção;  

 
5 – implantação de efetivos mecanismos de controle e fiscalização do trabalho 

infantil e,  

 
6 – geração de alternativas de ocupação de mercado. 

 
O exemplo maior de ação integrada governo/sociedade está na criação, com 
o apoio do UNICEF e OIT, do Fórum Nacional para a Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil, coordenado pelo Ministério do Trabalho. 
Esse fórum envolve entidades governamentais e não governamentais, dentre 
elas o Ministério Público do Trabalho, e tem por objetivo traçar diretrizes 
para o combate ao trabalho infantil. Uma das estratégias adotadas foi 
instituir programa de renda mínima para as famílias carentes, condicionada a 
concessão à retirada da criança da frente de trabalho e sua permanência na 
escola170. 

                                           
167 BRASIL. Presidência da República. Trabalho Infantil no Brasil: Questões e Políticas. Brasília: Presidência 
da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/pubh_04/coleção/trabin.htm>. Acesso em: 3 jan. 
2002. 
168 SILVA, Maria Izabel. Políticas de Trabalho e Emprego. Uma década de história rumo ao terceiro milênio. 
Anais da III Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Brasília: CONANDA, 22 a 26 nov. 
1999. p. 142. 
169 Ou seja, visa a que se tenha de fato uma parceria, cada uma das partes sabendo e executando o seu papel. 
170 BORBA, Joselita Nepomuceno. Os pequenos trabalhadores da nação. Educar e profissionalizar, como 
previsto em lei, são aspectos prioritários. Informativo Advocacia Dinâmica ADV. Boletim Semanal. Expedição: 
18 fev. 2001, ano 21, p. 103. 
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3.2 ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

(OIT) NO BRASIL  

 

3.2.1 – NATUREZA DOS DIREITOS PROTEGIDOS: a idade de acesso ao 

trabalho 

 

A política da Organização Internacional do Trabalho (OIT) quanto ao  

trabalho infantil, encontra-se especificada no preâmbulo da Convenção 138, de 6 de 

junho de 1973, denominada Convenção sobre a Idade Mínima, em que constou 

“Considerando ter chegado o momento de adotar um instrumento geral sobre a 

matéria, que substitua gradualmente os atuais instrumentos, aplicáveis a limitados 

setores econômicos, com vista à total abolição do trabalho infantil”171. Assim, sua 

política é a abolição total do trabalho infantil.  

 

A infância deve ser protegida e preservada a fim de garantir o pleno e integral 

desenvolvimento da pessoa em formação172. Ressalte-se que: 

 
A infância é um período de vida que não deve ser consagrado ao trabalho, 
mas à educação e ao desenvolvimento; de que o trabalho infantil, por sua 
natureza ou pelas condições em que é feito, muitas vezes põe em risco a 
possibilidade de a criança se tornar um adulto produtivo, capaz de assumir 
seu lugar na comunidade e, finalmente, de que o trabalho infantil não é 
inevitável e de que é possível se evoluir para sua redução, e mesmo para a 
sua eliminação, quando existe a vontade política de combatê-lo. 

 

Por conseguinte, entre as políticas dos Estados deverá constar a proibição do 

trabalho infantil antes de uma idade mínima adequada, que deve corresponder ao 

término da educação infantil e fundamental, conforme fez-se constar na 

Recomendação 146, de 6 de junho de 1973173:  

                                           
171 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção (138) e Recomendação n.º 146 sobre a 
idade mínima de admissão a emprego, 1973. Brasília: OIT. 1993 
172 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Pela abolição do trabalho infantil: a política da 
OIT e suas implicações para as atividades de cooperação técnica. p. 9 
173 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção (138) e Recomendação n.º 146 sobre a 
idade mínima de admissão a emprego, 1973. Brasília: OIT. 1993.   
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Para assegurar o sucesso da política nacional definida no artigo 1º da 
Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, destacada prioridade deve ser 
conferida à identificação e ao atendimento das necessidades de crianças e 
adolescentes na política e em programas nacionais de desenvolvimento e à 
progressiva extensão das medidas correlacionadas necessárias para criar as 
melhores condições possíveis para o desenvolvimento físico e mental de 
crianças e adolescentes. 

  

Com vistas a auxiliar os governos para definir e executar uma política nacional 

que efetivamente corresponda ao resultado – eliminação do trabalho infantil – a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) dispõe de uma cooperação técnica, 

indicando as medidas principais a serem adotadas174: 

 

a) em primeiro lugar, medidas que visem urgentemente pôr fim ao intolerável 

(o uso de crianças em tipos de emprego perigosos, indústria ou ocupação, como 

também o uso de crianças muito pequenas, totalmente vulneráveis); 

 

b) em segundo lugar, medidas voltadas para mudanças de atitude e de 

comportamento com relação ao trabalho infantil; 

 

c) finalmente, medidas que, sem visar explicitamente o trabalho infantil, 

ataquem suas causas. 

 

A eliminação do trabalho infantil liga-se necessariamente à educação. É 

preciso não somente abolir e eliminar o trabalho infantil, mas também garantir o 

acesso compulsório dos menores a escolas públicas de qualidade, conforme se observa 

no item 3 do artigo 2º da Convenção 138, da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT)175. 

 

                                           
174 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Pela abolição do trabalho infantil: a política da 
OIT e suas implicações para as atividades de cooperação técnica. p. 10. 
175 “A idade mínima fixada nos termos do Parágrafo 1º deste Artigo, não será inferior à idade de conclusão da 
escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, não inferior a quinze anos” 
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3.2.2 – O PROGRAMA INTERNACIONAL PARA ELIMINAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é a instituição que mais tem 

contribuído para a conscientização do tema referente ao trabalho infantil, realizando 

estudos, mapeamento, apontando soluções e implementando programas voltados para 

a sua eliminação. Seu principal instrumento é o Programa Internacional para a 

Eliminação do Trabalho Infantil – International Programme on the Elimination os 

Child Labour (IPEC). 

 

O Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) 

surgiu em 1991 quando o Governo da Alemanha e a Organização Internacional do 

Trabalho firmaram um acordo financeiro visando, mediante uma oferta global, 

permanente e efetiva, à eliminação do trabalho se efetuado abaixo da idade mínima 

com especial atenção até os 18 anos de idade176. 

 

Lançado em 1992, constitui-se um braço operacional da organização, dedicado 

exclusivamente ao trabalho infantil. Seu objetivo principal é eliminar o trabalho 

infantil por meio de mecanismos que capacitem os governos dos Estados e a respectiva 

sociedade a lidarem melhor com o problema e vencerem o combate de forma eficiente. 

Os recursos, para que sejam operados os programas de ação, são oriundos de parcerias 

com governo e com entidades da sociedade civil. Há recursos para serem aplicados no 

mapeamento da incidência do trabalho infantil, nos mecanismos preventivos e nas 

medidas e atividades que visem à retirada de crianças da atividade laboral e melhorar-

lhes a condição de vida177, atua com programas em vários níveis: 

 

 

                                           
176 OLIVEIRA, Orís de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr. Brasília: OIT. 1994, p. 59. 
177 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. International Labour Oficce (IPEC). International 
Labour Organization. 1996. Press Kits – Child Labour: facts and figures. Genebra. 1996. Disponível em: 
<http:www.ilo.org>. Acesso em: 20 set. 2001. 



 
 
 

                                                      .92 

 

 

a) Programas de ação individual no âmbito da comunidade local; 

 

b) Programas de ação nacional; 

 

c) Programas de ação internacional. 

 

Ao avaliar o programa, OLIVEIRA178 especificou os objetivos imediatos do 

Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC): 

 

a) aumentar a capacidade dos membros da OIT e das ONGs de projetar, 

implementar e avaliar políticas e programas que objetivem a eliminação do trabalho 

infantil e a proteção das crianças trabalhadoras; 

 

b) determinar os pontos relativamente fortes e fracos de vários tipos de 

intervenção em âmbito comunitário local e nacional, como modelos para reaplicação e 

adaptação; 

 

c) criar mecanismos nacionais e internacionais capazes de gerar e manter uma 

intensa conscientização pública, além de campanhas de mobilização social de combate 

ao trabalho infantil. 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) registra o crescimento do 

programa e, em 1996, firmou um acordo com o Fundo das Nações Unidas para 

Infância (UNICEF) que, apesar de possuir objetivos diferentes, uniu-se a ela  visando a 

fortalecer a Cooperação Internacional no combate ao trabalho infantil,  

 

 

                                           
178 OLIVEIRA, Orís de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr. Brasília: OIT. 1994, p. 59. 
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Entre os parceiros da Organização Internacional do Trabalho (OIT), podem-se 

citar a Organização Internacional de Empregadores (IOE), a Confederação 

Internacional de Organizações Sindicais Livres (CIOSL) e os Sindicatos de 

Trabalhadores. No Brasil, conta-se ainda com um Comitê Diretivo composto 

prioritariamente de representantes do Governo (Ministério do Trabalho, do então 

Ministério do Bem-Estar Social e do Ministério das Relações Exteriores), dos 

empregadores (Confederações Nacionais da Agricultura, da Indústria e do Comércio), 

dos trabalhadores (Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical e Central 

Geral dos Trabalhadores (CGT) e de Organizações não Governamentais, Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Movimento Nacional de Meninas e Meninos 

de Rua (MNMMR), Fórum Nacional Permanente de Organizações Não-

Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e Fundação 

Abrinq), além do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF)179. 

 

As atividades do Programa, colocadas por OLIVEIRA180, esclarecem que elas 

tanto são aplicadas nos países participantes como naqueles onde se realizam trabalhos 

preparatórios, havendo uma concentração em três tipos de ações: 

 

1 - estimular governos a esclarecer e aplicar políticas e leis nacionais de 

conformidade com normas internacionais sobre o trabalho infantil, juntamente com 

adequadas estruturas institucionais para sua implementação; 

 

2 - lançar programas para prevenir, remover, proteger e reabilitar crianças 

trabalhadoras, que servirão de modelos para ampliar e aprofundar atividades nos 

respectivos países; 

 

                                           
179 BRASIL. Presidência da República. Trabalho Infantil no Brasil: Questões e Políticas. Brasília: Presidência 
da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/pubh_04/coleção/trabin.htm>. Acesso em: 3 jan. 
2002, p. 69. 
180 OLIVEIRA, Orís. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr. Brasília: OIT. 1994, p. 59. 
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3 - criar um clima de conscientização, de preocupação e exigências de ação 

com referência ao trabalho infantil. 

 

Constituiu-se um marco no Brasil181 a implantação do Programa Internacional 

para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), em 1992, fazendo com que o trabalho 

adquirisse o status de questão social, nos termos já previstos na Constituição de 1988. 

O programa tornou-se objeto de esforços específicos, articulados e significativos para 

a eliminação do trabalho infantil ao envolver, além do Estado, entidades não 

governamentais, sindicatos, empresários, estudiosos e a sociedade civil, em 

decorrência da implantação de uma estratégia multissetorial, cuja atenção voltava-se 

para três grupos de crianças em trabalhos forçados: crianças trabalhadoras em 

ocupações insalubres, perigosas e as de idade abaixo de 12 anos. 

 

Os resultados, no Brasil, do Programa Internacional para a Eliminação do 

Trabalho Infantil (IPEC) são positivos, sendo o país reconhecido pelo empenho em 

ações efetivas de combate ao trabalho infantil182. O tema foi inserido na agenda 

nacional com grande mobilização da sociedade civil.  

 

A atuação do Programa se dá por meio de desenvolvimento de atividades em 

regime de parcerias. Segundo a Organização, o programa vem crescendo, pois, entre 

1992 e 1993, foram implantados cerca de 155 programas de ação.  

 

Os programas patrocinados pelo IPEC no Brasil183 levantaram dados que 

possibilitaram a seguinte comparação: 

                                           
181 O Brasil participa do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC/OIT) subsidiado 
com recursos de países da União Européia. Este Programa é coordenado no âmbito do Ministério do Trabalho 
pela Secretaria de Fiscalização do Trabalho (SEFIT), desenvolvendo ações em parceria com órgãos 
governamentais e ONGs, centrais sindicais e entidades empresariais com o objetivo de prevenir, afastar, proteger 
e reabilitar trabalhadores infantis. 
182 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Programa Internacional para a Eliminação do 
Trabalho Infantil (IPEC). Relatório de Atividades 1992-1996. v. 1, p. 21. 
183 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Crianças e Adolescentes - Indicadores 
Sociais. v. 3, 1989. p. 59. 
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É interessante observar que as taxas dos jovens no Brasil são relativamente 
elevadas quando comparadas com o padrão internacional. Dados da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT revelam que, em meados dos 
anos 80, para as crianças brasileiras de 10 a 14 anos, essas taxas situavam-se 
em torno de 18%, nível superior ao observado em países como a Indonésia 
(11,1%) Marrocos (14,7%), Honduras (14,7%), República Dominicana 
(15,5%) e Portugal (16,8%) e inferior ao do Paraguai (19,9%) e Haiti 
(24,45). Apesar da queda relativa do emprego dos jovens no Brasil, 
verificada durante os anos 80, a taxa de atividades dessa parcela da 
população permanecia, no final da década, em níveis elevados. 

 

As perspectivas quanto à atuação da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) no Brasil com o Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil  

(IPEC) consistem um anseio social e uma esperança de obtenção do seu fim – 

erradicação do trabalho infantil no país, embora tal tarefa encontre, entre os vários 

obstáculos, a ideologia do povo brasileiro que vê no trabalho precoce uma alternativa 

ao seu alcance para evitar que os filhos vivam na marginalidade. Assim, torna-se 

necessária a mobilização da opinião pública em favor da questão. 

 

A opinião pública em geral entende que184: 

 
No hay ningún problema en que los niõs trabajen, incluso en condiciones 
abusivas y peligrosas, por la creencia generalizada de que siempre há sido 
así y de que el trabajo es beneficioso para los niños y sus familias; 
No se puede hacer nada al respecto, incluso cuando los niños trabajan en 
condiciones deplorables, insalubres, peligrosas o infrahumanas, porque se 
estima que no hay alternativa y que los niños deben trabajar por su propria 
subsistencia y la de sus familias 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
184 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Organización Internacional del Trabajo e Unión 
Interparlamentaria. Erradicar las piores formas de trabajo infantil: guia para implementar el Convenio núm. 
182 da OIT. Guia práctica para parlamentarios, Genebra: n.º 3, 2002.  



 
 
 

                                                      .96 

 

3.3 – REALIDADE NACIONAL: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

3.3.1 – Panorama Nacional 

 

Viu-se que a legislação e a estrutura criada pelo Estado estão formalmente 

adequadas à legislação internacional quanto à proposta de eliminação do trabalho 

infantil. No entanto, vive-se um cotidiano com a realidade do trabalho infantil referido. 

 

Ao fazer-se a coleta dos dados, procurar-se-á responder à seguinte questão: se 

há uma legislação que reprime o trabalho infantil, se há uma estrutura tutelar dando 

proteção especial, por que ainda se convive com tal forma de violência às crianças 

quanto aos seus direitos, envolvendo-as no trabalho infantil que, muitas vezes, 

prejudica-lhes a vida, a liberdade e a dignidade? 

 

Concorda-se com a afirmativa de que: “para que las medidas destinadas a 

erradicar el trabajo infantil sean eficaces deberán adoptarse sobre la base de un 

profundo conocimento de la magnitude y el perfil des problema”185. Assim, houve o 

interesse de analisarem-se os dados sobre o trabalho infantil no Brasil, deixando, 

porém, desde já, evidente que não há uma amostragem ampla e precisa sobre o tema, 

sendo que os estudos se limitam a setores e focos específicos. 

 

Esta pesquisa visa ao levantamento do trabalho infantil no Distrito Federal. 

Todavia, antes de adentrar-se o universo então delimitado, procurou-se fazer um breve 

levantamento da situação em nível nacional, cuja pesquisa devido à sua extensão, não 

é aconselhável neste momento. 

 

                                           
185 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Un Futuro sin Trabajo Infantil. Informe del 
Director General da OIT. Conferência Internacional del Trabajo. 90ª reunião 2002. Informe I (B). Ginebra: 
Oficina Internacional del Trabajo. 
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Detecta-se o trabalho infantil em todos os estados do país. A ação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pela Pesquisa Nacional por Amostra em 

Domicílio (PNAD), principal pesquisa socioeconômica do país, disponibiliza os dados 

para reprocessamento e levantamentos estatísticos186. 

 

Procurar-se-á então traçar um breve perfil do trabalho de crianças e 

adolescentes no final da década de 90. De acordo com a pesquisa em análise, 2,5 

milhões de crianças, na faixa etária de 10 a 14 anos e 375 mil na faixa etária de 5 a 9 

anos estão inseridas no mercado de trabalho. Em termos de Brasil, são 2.532.965 

crianças trabalhando na faixa etária de 10 a 14 anos e 3.584.954 com idades de 15 a 17 

anos, assim distribuídas:  

 

Região Norte187, menores com idade na faixa de 10 a 14 anos com o número 

de 136.190 (52,7%) e com idade de 15 a 17 anos 165.036. Nos Estados do Acre, 

Amazonas e Amapá, há concentração na atividade econômica da agropecuária e de 

trabalhos não remunerados; no Estado do Tocantins, também se concentra a atividade 

na agropecuária, com maioria de empregados remunerados; nos Estados do Pará e  

Rondônia, os menores trabalham mais na atividade do comércio. Em Rondônia como 

empregados e no Pará em trabalhos não remunerados; em Roraima, o grosso das 

atividades está na prestação de serviços como empregados. 

 

Exemplo: Crianças de 5 a 14 anos correm risco de mutilação nas olarias 

do Pará188. Dalcenira Pantuja, 13 anos, [...] não tem bonecas. Mas isso é de menos. 

Veja-se: 

 
Seu pai tem uma pequena olaria no fundo da casa [...] E foi ali, carregando 
blocos de barro que vão se transformar em telhas, que ela perdeu o couro 

                                           
186 Nesta pesquisa serão abordados os dados referentes à Pesquisa Nacional de Amostragem em Domicílio 
(PNAD) referentes ao ano de 1999, oferecendo-se em anexo, tabelas com os dados referentes à evolução do 
trabalho infantil no Brasil, nos termos da referida pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
187 Não foram incluídos dados da área rural dessa região na pesquisa. 
188 CHAIM, Célia. É justo isso?. Dinheiro. São Paulo, n. 121, p. 44, 22 dez. 1999. 
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cabeludo e a orelha esquerda. Dalcenira não suportou o peso do bloco e caiu 
de cabeça num rudimentar equipamento que tritura o barro [...] Aconteceu? 
Paciência, ela vive assim189. 

 

Região Nordeste190, menores com idade na faixa etária de 10 a 14 anos 

ocupam o expressivo número de 1.334.088 e, com idade de 15 a 17 anos, 1.318.069. 

Em todos os Estados, a concentração do trabalho infantil fica na atividade econômica 

relacionada à agricultura e em atividades não remuneradas, representando assim os 

problemas mais graves do país, por ter o maior número de utilização de mão-de-obra 

infantil. 

 

Exemplo: quase 3 mil crianças trabalham na brita de pedra nos municípios do 

Nordeste baiano.  

 
A Região vive da cultura do sisal e quando não há sisal para cuidar, colher, 
desfiar ou bater, muitas crianças ajudam os pais na lavra de paralelepípedos 
ou na brita manual de pedra”. Veja-se: “Osiel Sousa da Silva, 10 anos, 
trabalha lá, acompanha o pai. São eles que sustentam a família numerosa, 
que ficou numa roça a 10 km dali, fracassada pela seca191. 

 

Região Centro-Oeste, menores com idade na faixa etária de 10 a 14 anos, ou 

seja, 154.584 e na faixa etária de 15 a 17 anos, 257.651. Em todos os Estados, a 

concentração do trabalho infantil se dá na atividade econômica relacionada à 

agricultura e em atividades não remuneradas. Exemplo:  

 
‘Lixo e cidadania’: os catadores de lixo são genuínos ambientalistas 
brasileiros. Verifica-se um problema de alcoolismo, sujeira e mau cheiro 
[...] D. Geralda, secretária executiva da Associação de Catatores de Belo 
Horizonte, é um exemplo de mudança de comportamento. Ela costuma dizer: 
eu não beijava meus filhos, porque estava sempre suja. Como ia encostar 
neles?192 

 

                                           
189 Depoimento do pai da menor. 
190 Região com o maior número em utilização de trabalho de crianças e adolescentes. 
191 CEGA, Anderson. Trabalho infantil. Em tempo. Marília, v. 2 [s. n.], p. 105, 2000. 
192 COZETTI, Nestor. ‘Lixo e cidadania’. Ecologia & Desenvolvimento. São Paulo, n. 91, p. 29. [s.d.]. 
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Região Sudeste, menores com idade na faixa etária de 10 a 14 anos, somando 

513.715 e, na faixa etária de 15 a 17 anos, 1.224.306; nos Estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo, a incidência do trabalho infantil é na atividade econômica relacionada à 

agricultura e em atividades não remuneradas; nos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro é no comércio, como empregados. Exemplo: 

 
Um crime que apenas muda de data e lugar. ‘Se vocês me apertarem, eu 
fecho a fábrica e sumo de circulação’. Foi com essas palavras que se 
defendeu o sócio gerente da empresa Aramearte, José Miranda de Macedo, 
em novembro de 1984, ao tomar conhecimento de que sua empresa havia 
sido denunciada por empregar cerca de 50 crianças e adolescentes em 
condições subumanas, sem registro em carteira, sem uniformes e sem 
quaisquer medidas de segurança [...] No mesmo mês, o empresário mudou as 
instalações para um local ignorado, na Capital, São Paulo. Cumpriu sua 
promessa193. 

 

Ressalte-se que, sendo uma região industrial, São Paulo enfrenta outros 

problemas, entre eles a indústria de calçados de Franca onde atividades como colar, 

aparar, cortar linha e lixar peças de couro são reservadas às crianças e aos jovens em 

atividades terceirizadas, grande mal da economia globalizada atual:  

 
As grandes empresas entregam uma parte da produção às bancas, que fazem 
a costura da gáspea e o presponto. Quase 60% das bancas de Franca são 
clandestinas [...] As bancas funcionam em locais improvisados como 
garagens ou fundos de quintal, mal ventilados e insalubres, permitindo que o 
cheiro de cola de sapateiro faça parte permanente do cotidiano desses 
trabalhadores mirins194. 

 

Região Sul, menores com idade na faixa etária de 10 a 14 anos, chegando a 

383.483. Na faixa etária de 15 a 17 anos, são 611.483. Em todos os Estados, a 

concentração do trabalho infantil aloja-se na atividade econômica relacionada à 

agricultura e em atividades não remuneradas. 

 

                                           
193 SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE OSASCO E REGIÃO. Rompendo o silêncio: vítimas dos 
ambientes de trabalho. São Paulo: Força Operária, set. 1999, p. 100-101. 
194 CEGA, Anderson. Trabalho infantil. Em tempo. Marília, v. 2 [s. n.], p. 106, 2000. 
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Exemplo: ao trabalharem na agricultura, as crianças ficam expostas a 

agrotóxicos que lhes causam problemas respiratórios. Muitas vezes, usam-se as 

próprias roupas como equipamento de proteção, sob o comando ou supervisão dos 

pais.  

 
Questionada sobre o silêncio dos pais quanto às péssimas condições em que 
seus filhos trabalham, a enfermeira Neide Friedrich, do Conselho Tutelar da 
Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo (RS), explica: não há outra 
alternativa para socializar essas crianças. Em cada 100 crianças, apenas 30 
conseguem concluir o segundo grau, principalmente pela falta de escolas 
públicas. 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou relatório 

informativo, informando que as crianças na faixa etária de 5 a 17 anos trabalham 

menos hoje. Nesse relatório, divulgado no dia 7 de maio de 2002, exatas 1.775.179 

crianças deixaram a ocupação de adultos, entre 1992 a 1999. No entanto, o país 

continua concentrando o maior contingente de mão-de-obra infantil da América Latina 

e do Caribe, sendo que, em todo o continente, 17,4 milhões de crianças trabalham, 

destas 7 milhões estão no Brasil195. 

 

3.3.2 - Trabalho Infantil no Distrito Federal 

 

 

Capital do país, Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1961 para ser a 

sede do governo. Cidade totalmente planejada, hoje com pouco mais de 40 anos, 

apresenta os mesmos problemas de cidades grandes mais antigas, inclusive, o trabalho 

infantil. 

 

Com o tempo, começaram a surgir ao redor do Plano Piloto original 

acampamentos de pioneiros que aqui estavam para construir a cidade. Eles tornaram-se 

cidades, denominadas cidades satélites e devido ao crescimento populacional, novas 
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cidades foram sendo criadas compondo hoje o Distrito Federal. Ao invés de 

municípios fez-se a divisão em Regiões Administrativas: “cujos limites físicos, 

estabelecidos pelo poder público, definem a jurisdição da ação governamental para 

fins de descentralização administrativa e coordenação dos serviços públicos de 

natureza local”196. 

 

Atualmente, as regiões administrativas são em número de 19197 cujos limites 

físico-administrativos foram instituídos pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

do Distrito Federal (PDOT/DF), pela Lei Complementar n.º. 17, de 28 de janeiro de 

1997, artigo 11. 

 

A estimativa da população indica o total de 1.962.031, em 1999, sendo que a 

população infantil encontra-se assim dividida: 1 a 4 anos: 154.131; 5 a 9: 191.007; 10 

a 14: 210.622 e 15 a 19: 230.472198. 

 

Conforme fonte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no 

ano de 1995, 16.426 crianças na faixa etária de 5 a 15 anos já trabalhavam no Distrito 

Federal. Tal número, entretanto, tem caído nestes termos: 1997, 14.516; 1998 11.522 e 

1999 11.401. 

Analisaram-se os dados de 1999, constatando-se que as crianças estão assim 

distribuídas: 2.903 (25,46%) trabalhando como empregados; 3.318 (29,1%) como 

empregados domésticos; 414 (3,63%) em trabalho domiciliar; 829 (7,27%) por conta-

própria; 3.315 (29,08%) em trabalhos não remunerados; 207 (1,82%) em auto-

consumo e 415 (3,64%) em auto-construção. Quanto à localização: 2.488 (21,82%) 

trabalham na área rural e 8.913 (78,18%) na área urbana. Quanto aos setores 

                                                                                                                                    
195 OLIVEIRA, Marina, et al. Trabalho infantil diminuiu. Brasília: Correio Braziliense, , 7 maio 2002. Caderno 
Brasil, p. 15. 
196 Dados das Regiões Administrativas. Disponível em: <http://sucar.df.gov.br>. Acesso em: 19 jan. 2002. 
197 I - Brasília, II - Gama, III - Taguatinga, IV - Brazlândia, V - Sobradinho, VI - Planaltina, VII - Paranoá, VIII - 
Núcleo Bandeirante, IX - Ceilândia, X - Guará, XI - Cruzeiro, XII - Samambaia, XIII - Santa Maria, XIV - São 
Sebastião, XV - Recanto das Emas, XVI - Lago Sul, XVII – Riacho Fundo, XVIII – Lago Norte e XIX - 
Candangolândia. 
198 Dados obtidos junto à Secretaria de Saúde – Departamento de Saúde Pública do Distrito Federal. 
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econômicos, constatou-se que a maior concentração está nas atividades de prestação de 

serviços com 3.526 (32,71%) de crianças ocupadas. Há também crianças trabalhando 

no comércio 2.073 (19,23%); em indústria de transformação 1.450 (13,45%); na 

agropecuária 1.036 (9,61%); no transporte e comunicação 414 (3,84%) e 2.281 

(21,16%) em outras atividades199. Exemplo:  

 
Raquel, 11 anos, interrompe o beijo de um casal num bar da Asa Sul. Quer 
se livrar das rosas que vende a R$ 1,50 pelos bares e restaurantes da cidade. 
O rapaz recusa a oferta com um aceno. A moça abaixa a cabeça. Desvia o 
olhar da menina morena de olhos grandes. Raquel parte para outra mesa200. 

 

A Delegacia Regional do Trabalho (DRT) conta com o Grupo Especial de 

Trabalho (GECTIPA) com poderes de polícia, que na fiscalização procura identificar 

quem contrata ou explora o trabalho de crianças, procurando promover a retiradas das 

mesmas das ruas e sua inserção em escolas para que tenham uma educação formal e 

adequada. No entanto, o trabalho é dificultado quando há presença dos pais. Veja-se: 

 
O fato de os pais acompanharem os filhos na noite também é um 
complicador para a fiscalização. ‘Não há como acusar os pais de exploração 
sem uma prévia investigação’, explica o delegado assistente da Delegacia de 
Proteção à Criança (DPCA), Aparício Xavier. Significa que a Vara da 
Infância e Juventude (VIJ) teria de analisar a história de cada criança, antes 
de se tomar uma atitude201. 

 

A maior necessidade, constatada pela fiscalização, é a conscientização dos 

pais e de toda a sociedade dos malefícios do trabalho precoce, tanto para o menor, 

quanto para a sociedade como um todo, pois constitui um entrave ao progresso e 

desenvolvimento da Região. 

 

                                           
199 Conforme informação obtida junto à Delegacia Regional do Trabalho (DRT), está sendo iniciado um estudo 
em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) quanto ao trabalho doméstico, sendo que há 
hoje 29,10% das crianças na faixa etária de 5 a 15 anos, no Distrito Federal, ocupada com essa atividade, sendo 
208 (6,27%) do sexo masculino e 3.110 (93,73%) no sexo feminino, num total de 3.318. 
200 MONTENEGRO, Érica. Exploração de criança: Infância perdida na noite. Correio Braziliense, Brasília, DF, 
12 maio 2002, Caderno Cidades, p. 21. 
201 MONTENEGRO, Érica. Exploração de criança: Infância perdida na noite. Correio Braziliense, Brasília, DF, 
12 maio 2002, Caderno Cidades, p. 21. 
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CONCLUSÃO 

 

1 - Os direitos fundamentais tutelam a proteção à infância a fim de garantir o 

pleno desenvolvimento da pessoa humana. 

 

1.1  Os direitos humanos evoluem com a história da humanidade, tendo 

deixado de ser apenas questões filosóficas para integrar o âmbito das questões sociais. 

A busca da liberdade frente ao Estado foram conquistados os direitos sociais, 

econômicos e políticos. Hoje visam à busca da preservação da vida sobre a terra, com 

uma visão transnacional e a aplicabilidade do princípio da solidariedade, que os 

Estados têm o dever de levar em conta pelos seus atos aos interesses de outros Estados 

e oferecer ajuda recíproca com uma coordenação de políticas econômicas. São  os 

reflexos da era da globalização econômica e da evolução tecnológica da informação 

que têm trazido maior conscientização das massas quanto aos direitos e à liberdade. 

Tem havido um conseqüente aumento dos anseios sociais que levam à uma necessária 

mutação social. 

 

1.2  Tal mutação na estrutura social está representada pelas organizações 

voluntárias não-governamentais, que procuram com a auto-gestão suprir as 

deficiências estatais, não mais se limitando ao território nacional. Busca-se a 

preservação do homem e do planeta. A cada dia, cobra-se mas do homem, tanto no 

domínio da informação quanto no desempenho e atuação sociais, progressivamente 

mais necessários dentro da visão globalizada. 

 

1.3  Os direitos fundamentais consistem na positivação dos direitos humanos, 

decorrente do constitucionalismo moderno que incluiu no texto das constituições um 

rol dos direitos básicos, trazendo a matéria da filosofia para a interpretação 

constitucional. 
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1.4  Tendo adotado como fundamentação à pesquisa a Teoria dos Direitos 

Fundamentais de Robert Alexy para quem os direitos fundamentais são normas, pode-

se afirmar que eles correspondem às ações negativas e às ações positivas frente ao 

Estado. Avaliaram-se apenas as ações positivas do Estado - posições normativas - 

quanto ao tema, procurando-se identificar a tutela do direito à infância quanto à 

limitação da idade de acesso ao trabalho. 

 

1.5  Os pilares de proteção à infância correspondem aos direitos à vida, à 

liberdade e à dignidade, ressaltando que, no ordenamento constitucional brasileiro, 

encontram-se também os valores sociais do trabalho. 

 

1.6  Quanto ao direito à vida, tem-se por objeto jurídico a tutela da pessoa 

humana, presente na legislação internacional e na legislação interna, como sendo uma 

garantia constitucional dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país. 

 

1.7  Quanto à liberdade, inicialmente vista pelo prisma individual das 

Revoluções Francesa e Norte-Americana, constitui um direito da pessoa humana, 

expresso na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Hoje é vista pelo prisma 

das liberdades públicas mais abrangentes, pois se inclui o direito de propriedade, de 

segurança e de resistência. 

 

1.8  Quanto à dignidade da pessoa humana, ela está ligada ao trabalho e aos 

seus valores sociais, já que colocam o indivíduo frente ao Estado, à sociedade e a si 

mesmo, dando-lhe uma vida saudável, correspondendo ao seu pleno desenvolvimento. 

Constitui-se um direito protetivo do indivíduo frente ao Estado e em relação aos 

demais indivíduos e prevê um dever de tratamento igualitário, devendo os indivíduos 

respeitarem a dignidade uns dos outros assim como o Estado os respeita. 
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1.9  É a dignidade que agasalha a figura do trabalhador, dando-lhe respeito e 

condições de se desenvolver como cidadão e integrado à sociedade globalizada. A 

tutela do trabalho infantil corresponde à concretização desse valor. 

 

2 – A Organização Internacional do Trabalho é um órgão importante e atuante 

na busca da eliminação do trabalho infantil. 

 

2.1  A Organização Internacional do Trabalho (OIT) surgiu em decorrência 

de uma busca na melhoria das condições de trabalho, constituindo-se hoje uma agência 

especializada da Organização das Nações Unidas, cuja a característica peculiar é 

possuir representação dos Estados, empregadores e trabalhadores que, em grau de 

igualdade, discutem e procuram melhores condições de vida para a classe 

trabalhadora. 

 

2.2  A preocupação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi  de 

estabelecer e universalizar regras concernentes ao trabalho, dispondo-se como 

instrumento normativo às Convenções internacionais, ressaltando os princípios que 

garantem a dignificação do trabalho humano. Sua busca é proteger o desenvolvimento 

saudável dos trabalhadores. 

 

2.3  Quanto ao trabalho infantil, a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) tem como ideologia sua erradicação, sendo que busca tanto a dignificação do 

trabalho dos jovens como garantir a escolaridade básica, como valores preponderantes 

em relação ao trabalho. 

 

2.4  A Convenção  n.º 138 incorpora a posição da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) quanto à idade de acesso ao trabalho, que pode ser reduzida aos 

termos:  
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a) estabelece a idade mínima de 15 anos de idade para o acesso ao mercado de 

trabalho com o fim de garantir a escolaridade mínima sem trabalho durante o ensino 

básico;  

 

b) permite que países em desenvolvimento adotem a idade de 14 anos para o 

acesso ao mercado de trabalho e, excepcionalmente, a de 12 anos em caso de 

aprendizagem;  

 

c) nesses casos, os eventuais signatários devem implementar política de 

elevação progressiva da idade mínima;  

 

d) atividades que afetem a integridade física, psíquica ou moral, ou a 

segurança do adolescente devem ser desempenhadas só a partir dos 18 anos. Tolera-se 

a idade de 16 anos, desde que o adolescente esteja submetido a cursos 

profissionalizantes, sendo que, a flexibilização é um avanço na legislação 

internacional, permitindo aos Estados se estruturarem, implementando-a aos poucos. 

 

2.5  O Brasil ratificou a Convenção n.º 138, da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), após a alteração do texto constitucional pela Emenda 20/98 que 

elevou a idade mínima para o trabalho a partir dos 16 anos, adequando o ordenamento 

interno às diretrizes daquela Convenção. 

 

2.6  A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui um sistema de 

controle da ação dos Estados que exercem uma função política, buscando a efetivação 

das diretrizes estabelecidas e dos compromissos assumidos por eles quando ratificam 

suas convenções. 
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2.7  Segundo o documento Action Against Child Labour Through Education 

and Training202 (Ação contra o Trabalho Infantil por meio da Educação e do 

Treinamento), estima-se que existam no mundo cerca de 250 milhões de crianças 

trabalhadoras com idade entre 5 a 14 anos, das quais cerca de 120 milhões trabalham 

em período integral (ao menos 8 horas de trabalho). E, cerca de 80 milhões trabalham 

em atividades de grande risco. 

 

2.8   O trabalho infantil anda ao lado da ausência da criança em sala-de-aula 

ou abandono dos estudos, motivo pelo qual a atuação da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) é percebida em grande parte por ações que envolvem necessariamente 

a volta e a permanência da criança na escola. No Brasil, segundo estimativa do Fundo 

das Nações Unidas para Infância (UNICEF), há 9,3 milhões de crianças e adolescentes 

sendo explorados e expostos ao trabalho infantil, sujeitando-se a mutilações físicas e 

psicológicas. 

 

2.9  Estão sendo desenvolvidos estudos e programas enfocando o trabalho de 

crianças e adolescentes. O programa mais importante, no âmbito da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), é o Programa Internacional para a Eliminação do 

Trabalho Infantil (IPEC), cujo objetivo principal é eliminar o labor infantil mediante 

mecanismos que capacitem os governos dos Estados e a sociedade civil a lidarem com 

o problema e a encontrarem juntos meios eficientes de combate e prevenção. 

 

2.10  O Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) 

tem atuado no Brasil desde 1992, quando de sua criação, contando também com a 

parceria do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), com o intuito de 

fortalecer a Cooperação Internacional. 

 

                                           
202 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Action Against Child Labour Through Education 
and Training. Genebra, Suíça. 1997. Disponível em: <http:www.ilo.org> Acesso: 23 ago. 2001. 
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3 – A base jurídica nacional busca a tutela da criança e do adolescente, dando a 

ela especial atenção, porém, sem dispor de efetividade quanto ao seu conteúdo. 

 

3.1  De acordo com a legislação brasileira, considera-se trabalho infantil 

aquele realizado por qualquer pessoa com idade abaixo dos 16 anos, ressalvado o 

exercido a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Aos adolescentes está proibido 

o labor em atividades insalubres, perigosas ou penosas além do trabalho noturno, de 

trabalhos que envolvam cargas pesadas e longas jornadas, devendo-se observar se o 

local de trabalho não lhes prejudica o desenvolvimento físico, moral, psíquico e 

mesmo social, em decorrência da adoção pelo ordenamento constitucional da Teoria 

da Proteção Integral, já incorporada à legislação infraconstitucional. 

 

3.2  O Brasil ratificou as Convenções n.º 138 sobre a idade mínima para 

acesso ao trabalho e a de n.º 182 sobre as piores formas de trabalho. Ambas são da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), o que representa o comprometimento 

nacional com a efetiva eliminação do trabalho infantil. 

 

3.3  A partir da década de 80, os movimentos sociais em defesa dos direitos 

das crianças começaram a se multiplicar, envolvendo cada vez mais a sociedade civil 

no problema e na busca de soluções eficientes.    

 

3.4  A base jurídica de proteção à infância adotou uma filosofia de proteção 

integral à criança, envolvendo os governos federal, estadual e municipal, bem como a 

sociedade civil na sua aplicabilidade, tendo o tema sido incluído na agenda nacional de 

políticas sociais e econômicas. 

 

3.5   A promulgação da Constituição Federal de 1988; a adoção da Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança; o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA); os suportes técnicos e financeiros da Organização Internacional 

do Trabalho, por meio do Programa Internacional para Eliminação do Trabalho 
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Infantil (IPEC) a partir de 1992, acabaram por influenciar a sociedade civil na adoção 

de medidas de combate ao trabalho infantil o que fez com que baixasse de 9,7 milhões 

em 1992, para 7,7 milhões em 1998, sendo que deste número, quase a metade tinha de 

16 a 17 anos. 

 

3.6  As tendências observadas sobre o trabalho do adolescente podem ser 

resumidas nos seguintes pontos: 

 

3.7  Em síntese, as pesquisas revelam que as crianças e adolescentes atuam na 

economia formal, mas, sobretudo, na informal e clandestina, em atividades produtivas 

com resultados econômicos visíveis, mas pouco quantificáveis. O trabalho consiste na 

realização de serviços em atividades mecânicas e repetitivas, caracterizadas pela 

imobilidade; Não há, na maioria das inserções, mobilidade ou ascensão ocupacional. 

Atuam somente em atividades cujo ponto terminal é o mesmo do início do trabalho, 

sem perspectivas de futuro. São utilizados por  atravessadores (agenciadores) das 

pequenas e grandes empresas, não-sujeitas a controle no uso da alocação da mão-de-

obra infanto-juvenil. A ausência de controle e a impunidade da exploração ao trabalho 

infantil bem como a falta de fiscalização e/ou conveniência dos fiscais acrescentam 

maior perversidade a esse fenômeno. Os acidentes de trabalho são tidos como normais 

no cotidiano do pequeno trabalhador. No caso da cana-de-açúcar, está provado que, 

após 12 anos de atividade, o trabalhador estará inutilizado para o mercado de trabalho, 

pois terá lesões irreversíveis em articulações de membros, além de doenças cardíacas e 

respiratórias.  

 

3.8  Entidades governamentais e não governamentais desenvolvem 

programas que visam à geração de renda, mas que apenas mascaram a situação das 

crianças e dos adolescentes. Com a intenção de tirá-los das ruas,  disciplinam suas 

rotinas, impõem-lhes regras e os devolvem às ruas sob a proteção do trabalho. Isso 

constata a grande contradição, pois a lei acaba estimulando programas que resultam 
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em que crianças estejam nas ruas trabalhando em atividades constrangedoras, danosas, 

ilegais, incompatíveis com a ida à escola. 

 

3.9  Em síntese, pode-se afirmar que são muitos os dilemas impostos pelo 

trabalho juvenil. O mais importante refere-se ao fato de que o trabalho precoce não é 

utilizado como instrumento educativo, não garante desenvolvimento e não gera 

rendimentos significativos. Pelo contrário, ele é um grande entrave à inserção 

profissional do adolescente, pois deixa seqüelas e comprometimentos no 

desenvolvimento físico, intelectual e emocional, nega-lhe o direito à infância, de viver 

a adolescência, comprometendo-lhe o direito de ser cidadão. 

 

3.10  A realidade brasileira está longe de garantir o cumprimento do preceito 

constitucional de universalização do ensino e de estender a todas as crianças e jovens o 

estudo obrigatório, muito menos o direito de serem apenas estudantes. E, se esta 

situação é grave para a população em geral, torna-se perversa para o alvo infantil que 

inicia seu desenvolvimento. 

 

3.11  É necessário quebrar o mito de que o trabalho dignifica e do lema É 

melhor a criança trabalhar do que estar nas ruas.  É preciso resgatar o valor da 

educação como a possibilidade de formação básica necessária e prioritária à criança. 

 

3.12  Como propostas para a eficiência da eliminação do trabalho infantil, 

pode-se sugerir, além da observância da base jurídica nacional:  

 

a) campanha de conscientização dos cidadãos do valor-estudo e da 

importância deste para a vida dos menores, ao mesmo tempo em que se deve 

conscientizar de que o trabalho precoce deixa seqüelas, sendo inadequado aos 

menores; 
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b) apresentação de alternativas para o valor-trabalho, visto como solução 

para a vida do menor que, uma vez já inserido no mercado de trabalho, sente-se seguro 

diante das dificuldades de sobrevivência; 

 

c) criação de processos sistemáticos para sensibilização e mobilização da 

Sociedade, dos Sindicatos e dos Conselhos de Direitos Tutelares e Setoriais para  

acompanhamento e controle da fiscalização do trabalho juvenil, conforme 

recomendações nacionais e internacionais; 

 

d) fiscalização sistemática de qualidade e eficiência, realizada pelos órgãos 

públicos competentes, garantindo os direitos trabalhistas e previdenciários aos 

adolescentes trabalhadores maiores de 16 anos; desenvolvimento de um processo de 

aprendizagem para os menores de 14 a 16 anos que, efetivamente, apresente resultados 

para a qualificação e a inserção no mercado de trabalho dentro de uma política de 

profissionalização e proteção no trabalho como subsídio às ações sociais a serem 

desenvolvidas; 

 

e) desenvolvimento de políticas e programas de atenção ao adolescente de 

forma integrada à Política Educacional, propiciando experiências culturais e 

socializantes do menor trabalhador;  

 

f) criação e viabilização de subsídios financeiros às famílias como estímulo ao 

retorno e à permanência nos bancos escolares, de forma adequada à sobrevivência 

familiar; 

 

3.13  A infância é um direito fundamental e corresponde a um período que 

deve ser destinado à construção da base da vida adulta, devendo ser dedicada à 

educação, ao lazer e ao convívio familiar. É preciso, portanto, procurar dar efetividade 

à Teoria da Proteção Integral da criança e do adolescente de forma a que não se 

carregue o fardo pesado da negligência nas questões sociais referentes ao menor, 
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quebrando-se a ideologia em prol do trabalho infantil, preconizada no pensamento 

elaborado em 1917 quanto à retirada dos menores das fábricas, mas que ainda expressa 

a realidade social: “longe de lhes dar amparo, abre-lhes as portas para a 

vagabundagem e para o vício, a que serão conduzidos com todo o seu cotejo de 

miséria e ignomínias”203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
203 CARMO, Paulo Sérgio. A ideologia do trabalho. São Paulo: Moderna. 1992, p. 70. Argumento utilizado em 
prol do trabalho dos menores dito por uma entidade patronal no Diário do Comércio, em 1917. 
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