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RESUMO 

 

O presente estudo faz uma análise do trabalho infantil, iniciando por uma 

rápida explanação sobre seus antecedentes históricos para maior entendimento de 

sua origem, características e conseqüências, desde a época em que não havia 

idade mínima para a realização das tarefas e sequer havia o reconhecimento como 

trabalho infantil. É na Revolução Industrial no século XIX que se começa a 

estabelecer seus limites legais e só mais tarde reconhecem-se os direitos 

fundamentais e trabalhistas.  Uma apreciação das normas jurídicas pertinentes ao 

trabalho infantil no Brasil é feita tomando como base a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os Tratados e Convenções 

Internacionais. Tal apreciação nos permite entender sob a ótica legal como ocorre o 

desenvolvimento de políticas públicas para o acolhimento do trabalhador menor de 

idade, bem como o Estado faz para protegê-lo. A análise feita nos dá um apanhado 

das diversas faces que tornou na história um marco de tanta negligência, abandono, 

e que até hoje nos acompanha, pois a existência das leis por si só não garantem 

mudanças. A análise foi feita a partir da bibliografia apresentada ao final do trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho infantil. Limites Legais. Idade Mínima. Direitos 

Fundamentais e Trabalhistas. Políticas Públicas. Proteção ao Menor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 

 

This study does an analysis of child labour, starting by a quick explanation 

about its historical background for a better understanding of your origin, 

characteristics and consequences, since the time when there was no minimum age 

for the performance of the tasks and even had the recognition as child labour. Is in 

the Industrial Revolution in the 19th century that begins to establish its legal limits 

and only later recognized as fundamental rights and labour.  An appreciation of the 

legal standards pertinent to child labour in Brazil is made on the basis of the 

Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988 (CRFB/1988), the 

consolidation of labour laws (CLT), the Statute of the child and adolescent (ECA) and 

the International treaties and conventions. Such an assessment allows us to 

understand under the legal perspective as the development of public politics for the 

recognition of the minor worker, as well as the State does to protect him. The 

analysis show us a roundup of various faces that became a milestone in the history 

of such negligence, abandonment, and until nowadays it goes along, because the 

existence of the laws alone do not guarantee change. The analysis was made from 

the bibliography presented at the end of the work. 

 

KEYWORDS: child labour. Legal Limits. Minimum Age. Fundamental rights and 

labor. Public Policies. Child welfare.   
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Introdução 

 

    A exploração do trabalho infantil ocorre desde a Antiguidade até o presente e, na 

busca da sua erradicação, o Estado e a sociedade têm buscado, através da 

Constituição e de leis específicas, regulamentar e delimitar esse tipo de trabalho a 

fim de garantir o desenvolvimento saudável dos “seres em formação”.   

   A pesquisa procurará analisar a questão do trabalho infantil no Brasil 

objetivando a sua erradicação, partindo da Constituição Brasileira e outras 

legislações que disponham sobre o tema. 

    Dissertando sobre o seu uso através da história da humanidade, seus 

limites legais e das medidas que estão sendo implementadas no país com objetivo 

de se proteger o menor, pondo um fim ao trabalho infantil ilegal, no fim, pode-se 

averiguar que a idade mínima para o trabalho varia de acordo com a realidade social 

e com a condição das crianças e adolescentes como sujeitos em formação. 

   O primeiro ponto a ser analisado, é a evolução histórica do trabalho infantil 

ao longo do tempo no mundo e no Brasil, suas primeiras e principais legislações que 

surgiram para regulamentá-lo, assim como os diferentes pontos de vista das 

sociedades no passado e no presente. O trabalho foi um dos fatores que contribuiu 

para o desenvolvimento das nações através da escravidão e posteriormente com o 

reconhecimento da relação do trabalho após a Revolução Industrial iniciada na 

Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-se para o mundo a partir do século 

XIX , como também com as legislações vigentes em cada um desses períodos.  

    Em sequência, aborda-se especificamente as Constituições Federativas 

Brasileiras, a chamada evolução (involução) dos limites legais ao trabalho infantil 

inclusos nas mesmas e depois nossa atual Constituição a de 1988, no que 

compreende o regime de proteção integral da criança e do adolescente, 

direitos fundamentais pertencentes aos mesmos e os limites legais impostos ao 

trabalho infanto-juvenil. Ainda aqui, abordam-se a Consolidação das Leis do 

Trabalho e o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como as normas 

internacionais, por exemplo as recomendações e convenções da Organização 

Internacional do Trabalho.  
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   O capítulo três, faz uma análise elaborada das causas e consequências do 

trabalho infanto-juvenil e discorre-se, ainda sobre os programas que buscam a 

erradicar o problema examinando a efetividade dos mesmos. 

  O estudo utilizará fontes doutrinárias e documentais, consultando-se autores 

nacionais e internacionais, artigos jurídicos da área, sites da internet, além de 

legislação atinente ao campo de estudo. Proceder-se-á no estudo documental e 

bibliográfico nas áreas do direito do trabalho, direito constitucional e leis esparsas.  

Utilizar-se-á de métodos auxiliares, como o histórico, quando se fará 

a descrição da evolução de alguns dos temas básicos do trabalho. 
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Capítulo 1 Análise histórica sobre o trabalho, enfatizando o trabalho infantil 

 

O histórico da evolução do trabalho é fundamental para que se entenda o 

tema do presente trabalho, que é o objetivo desse capítulo, embora sustente Camino 

(2004, p. 27) que “as relações de trabalho desenvolvidas na Antiguidade e na Idade 

Média apenas constituem registros remotos preliminares, sem correlação direta com 

o direito do trabalho”.  

O trabalho infantil esteve presente em várias sociedades ao longo da história, 

sendo visto como algo comum e normal dentro do núcleo familiar e social, não 

despertando maior interesse ou preocupação sobre as condições em que era 

executado.  

A consciência dos problemas que o trabalho precoce pode acarretar, a idéia 

de limitações de idade para o menor ingressar  no mercado de trabalho e a questão 

proteção especial às crianças não existia na época, isso é bem recente  

Oliva (2006) citando Haim Grunspun, afirmou que a utilização dos jovens e 

das crianças no trabalho sempre existiu na história da humanidade, destacando que 

no decorrer da história humana, as crianças sempre trabalharam junto as suas 

famílias e tribos sem que existisse um olhar mais cuidadoso para ela em relação aos 

adultos com quem conviviam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1.1 Trabalho infantil na Antiguidade 

 

Camino (2004, p. 25) diz que “a luta secular da Humanidade, na sua 

persistente e admirável busca do direito de trabalhar dignamente, está plasmada em 

dor e sangue”. Porque a procura do equilíbrio entre o trabalho e a riqueza, sempre 

foi marcada por sacrifícios. 

O sistema de normas jurídicas de direito do trabalho não existia na sociedade 

pré – industrial, predominava no mundo a escravidão “que fez do trabalhador 

simplesmente uma coisa, sem possibilidade sequer de se equiparar a sujeito de 

direito. O escravo não tinha, pela sua condição, direitos trabalhistas 

(Nascimento,2002, p.39, grifo do autor) 

A escravidão tinha uma natureza de total produtividade, com os lucros desse 

trabalho destinados integralmente aos donos dos escravos, a teor dos ensinamentos 

de Camino (2004).  A riqueza da civilização Greco-romana veio do sistema de 

escravidão existente na época. 

José César de Oliveira é citado por Oliva (2006), porque ele fala dos 

antecedentes históricos das fases arqueológicas, nas quais a prática do trabalho 

humano era executado de forma rudimentar, tendo como único objetivo a 

subsistência do homem. Não existindo registros de trabalho infantil. 

O mesmo autor diz que entre artesãos no Egito, por exemplo, os ofícios eram 

passados aos descendentes pelos seus antecessores, isso era visto com um modo 

de preservação das tradições profissionais. O mesmo povo era obrigado a trabalhar, 

inclusive as crianças, quando já tinham um certo desenvolvimento físico. Isto 

ocorreu nas dinastias XII a XX como é destacado por Vianna (2005). 

Um dos primeiros diplomas legislativos que protegia os menores que 

trabalhavam como ajudantes-aprendizes foi o Código de Hamurabi, segundo 

Talavera (2006), que é datado de dois mil anos antes de Cristo, que estabelecia: 

 

                                      § 188 – Se um artesão tomou um filho, como filho de criação, e lhe 
ensinou o seu ofício, ele não poderá ser reclamado.                                                                                                    
§ 189 – Se ele não lhe ensinou o seu ofício, esse filho de criação 
poderá voltar para a casa do seu pai. 
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A transformação do olhar sobre a infância teve inicio com o Código de 

Hamurabi que com os parágrafos mencionados acima marcou uma evolução, que foi 

do não diferenciar para diferenciar um pouco do que era, entretanto a intenção da 

criação desses parágrafos é ponto de divergência entre os doutrinadores. 

 

1.2 Trabalho Infantil na Idade média 

 

No período entre Idade Media e o inicio da Idade Moderna, não havia um 

cuidado com a infância, pois a sociedade não a reconhecia. Isto pode ser visto 

porque quando o menor atingia sete anos de idade era considerado capaz de viver 

no meio dos adultos, podendo dispensar dessa forma os cuidados maternos. Nessa 

era, a socialização das crianças era por conta própria e a família não a regulava, 

laços de afeto entre pais e filhos não eram tidos como necessários para que o 

equilíbrio familiar existisse. Marin (2006) diz que era na sociedade onde o menor 

tinha relações de afetividade e socialização . 

Em organizações hierárquicas até os dias de hoje permanecem as antigas 

nomenclaturas de “mestre”, “oficiais” e “aprendizes”, utilizadas na época nas 

instituições de grande poder que surgiram após a fragmentação do Império Romano 

como Feudos, Corporações de Ofício e a Igreja, como é apontado por Camino 

(2004).  

Corporações de Ofício em sua criação existiam para proteger os artesãos da 

zona urbana, que surgiram devido ao êxodo dos trabalhadores da zona rural, assim 

surgiu o chamado corporativismo na zona urbana. Sendo que os trabalhadores 

destas Corporações dividiam-se entre assalariados e aprendizes. 

Aos 12 anos o jovem fazia contrato como aprendiz, com duração por volta de 

dois a dez anos, sendo que o tempo era determinado pelo nível de dificuldade do 

aprendizado do ofício.  

O corporativismo acabou entrando em declínio durante a Revolução 

Francesa, já na Inglaterra o fim do corporativismo foi no início do século  XIX, 

perdendo força e consequentemente cedendo espaço para o “maquinismo”, que 

surgiu no período  da  Revolução Industrial, segundo Oliva (2006).  
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Contudo, Nascimento (2002, p. 40) destaca que, “as corporações mantinham 

com os trabalhadores uma relação de tipo bastante autoritário e que se destinava 

mais à realização dos seus interesses do que à proteção dos trabalhadores”. 

O autor registra que:  

Com as corporações de ofício da Idade Média as características das 
relações de trabalho ainda não permitiram a existência de uma 
ordem jurídica nos moldes com que mais tarde surgiria o direito do 
trabalho. [...] 
Cada corporação tinha um estatuto com algumas normas 
disciplinando as relações de trabalho. Havia três categorias de 
membros das corporações: os mestres, os companheiros e os 
aprendizes. [...] 
Os aprendizes eram menores que recebiam dos mestres 
ensinamentos metódicos de um ofício ou profissão (Nascimento, 
2002, p. 40). 

 

Porém, Marin (2006) diz que na passagem do feudalismo para o capitalismo, 

com a ascenção da burguesia as crianças passaram a receber educação de forma  

separada dos adultos, criando uma maior preocupação com a  educação escolar. 

Neste sentido: 

A partir de então, admitiu-se que as crianças não estavam maduras 
para a vida e que era necessário submetê-las a um regime especial 
de educação, antes de interagirem com os adultos.  [...] Deu-se início 
a um processo de escolarização que as mantinham segregadas em 
colégios, à distância dos adultos.Tanto a valorização da 
aprendizagem escolar quanto a segregação nos colégios foram 
decorrentes de um  grande movimento da moralização da  sociedade 
influenciado por reformadores ligados à Igreja, às leis e ao Estado 
(Marin, 2006, p. 17). 

 

O mesmo autor destaca que foram elaboradas concepções modernas de 

infância no decorrer desse processo de mudanças, norteadas pelo pensamento de 

que a relação entre crianças e adultos é de grande dependência, o que culminou na 

idéia de fortalecimento da família para a maior proteção das crianças e em uma 

maior intervenção da sociedade nessa relação .  

A classe burguesa foi a primeira a se conscientizar sobre a questão abordada 

no parágrafo anterior e tempos depois, essa idéia foi difundida no meio das classes 

trabalhadoras, esse processo foi diferente em relação aos modos e tempos para 

cada uma dessas classes. 
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1.3 O trabalho infantil na Revolução Industrial 

 

Anos depois, foram criadas máquinas industriais, a partir da descoberta do 

vapor e da eletricidade, alterando de forma radical a organização da produção. Com 

a Revolução Industrial no século XVIII, surgiu o Direito do Trabalho, como nos 

mostra Oliva (2006).  

O aproveitamento de toda mão-de-obra disponível cresceu com a revolução 

industrial, com as crianças e os adolescentes sendo empregados em trabalhos 

penosos e com jornadas de trabalho praticamente iguais ao dos adultos (Talavera, 

2006). Com essa evolução comercial e industrial, “houve a substituição do trabalho 

escravo, servil e corporativo pelo trabalho assalariado em larga escala” (Nascimento, 

2002 p. 41). 

O trabalho infantil para Peres (2002) sempre existiu, mas no século XIX  em 

plena revolução industrial houve um aproveitamento das chamadas  “meias-forças”, 

como consideravam a força exercida pelas mulheres adultas, pelas  crianças e pelos 

adolescentes, sendo que  seus salários eram bem inferiores aos dos homens.  

Falando também sobre as “meias-forças”, Oliva (2006) realça que, na procura 

por maiores lucros dentro do mercado predatório com uma competitividade bem alta, 

buscou-se soluções como a redução do preço dos produtos, mediante o 

barateamento dos custos da produção através do rebaixamento dos salários e 

aumento da carga horária de trabalho, um exemplo foi o emprego de mulheres e de 

crianças, com salários inferiores aos dos homens 

Um motivo para os trabalhadores aceitarem essa exploração são as 

promessas feitas pelos donos das indústrias, como terem acesso à alimentação farta 

e a bens que só os ricos possuíam. Neste período as crianças viraram objeto de 

comercialização na Inglaterra.  

As crianças passaram a ser submetidas a uma rígida disciplina, a alimentação 

era ruim e ainda eram submetidas a uma longa jornada de trabalho, por isso 

acabavam dormindo nas fábricas onde trabalhavam, ficando completamente 

expostas à  insalubridade e à promiscuidade. Também não havia oportunidade para 

qualquer instrução. Assim, não foram cumpridas as promessas feitas no inicio da 
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revolução industrial. As crianças não recebiam educação, não se desenvolviam e 

eram corrompidas por esse ambiente, como nos diz Oliva (2006) 

E sem preceitos morais, éticos e jurídicos que os impedissem, 
os empregadores exploravam barbaramente a mão-de-obra infantil 
(e, bem assim das mulheres), com conseqüências drásticas para a 
saúde dos pequenos trabalhadores (Oliva, 2006, p. 41). 

 

Marin (2006) diz que o trabalho das crianças era usado como forma de 

baratear os custos de produção, já que as crianças recebiam salários baixos e 

insignificantes para os donos das fábricas e aceitavam muito mais facilmente às 

imposições.  

De fato, nos primórdios da Revolução Industrial, as crianças pobres 
não foram preservadas do trabalho e nem se lhes garantiram direito 
à educação escolar. As indústrias tornaram-se os principais espaços 
de sociabilidade, e o trabalho, o meio de educação por excelência. A 
respeito dessa problemática, Marx (1985) afirmou que o uso e a 
exploração da força de trabalho infantil estavam estreitamente 
associados ao desenvolvimento industrial, na medida em que a 
maquinaria reduziu e tornou dispensável a força muscular, 
requerendo mais qualidades específicas de agilidade e flexibilidade. 
[...] Além disso, o trabalho infantil possibilitava o rebaixamento dos 
salários dos adultos, em decorrência da maior oferta de mão-de-obra 
no mercado de trabalho (Marin, 2006, p. 17-18). 

 

A sociedade vendo a situação das crianças começou a olhar mais para esse 

problema. 

O Direito do Trabalho se originou na Inglaterra em 1802 através do Moral and 

Health Act, movimento que visou proteger o menor trabalhador. Os ganhos 

adquiridos com a lei foram jornada de 12 horas e proibição do trabalho noturno, 

entretanto as crianças com idade entre cinco e seis anos continuavam empregadas 

em atividade de fabrico (Talavera, 2006).  

Oliva (2006) diz, essa lei se tornou ineficaz e, graças a isso, em 1819, foi 

aprovada uma segunda lei que transformou em ilegal o emprego de menores de 9 

anos de idade mantida a carga horária em 12 horas.  

 Uma pesquisa realizada em Mulhouse na França, no século XIX, constatava 

que somente 27% dos filhos dos trabalhadores que foram entrevistados chegavam a 

completar dez anos e um número de crianças trabalhadoras muito grande falecia 

entre as idades de sete e dez anos. O maior responsável por essas mortes eram as 
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jornadas de trabalho cruéis e desumanas, cuja carga horária variava entre 16 e 17 

horas diárias.  

Em meio a essa situação nasceu e se fortaleceu o movimento operário. 

Inicialmente os legisladores se preocuparam em proteger as mulheres e as crianças. 

A regulamentação dos direitos trabalhistas foi um processo que se iniciou com 

as agitações sociais causadas pelo auge da Primeira Revolução Industrial, que 

aconteceu no fim do século XVIII, e assim:  

Nesse período, crescia na Europa a preocupação com a situação 
dos operários nas fábricas e, por causa disso, ocorreram vários 
encontros visando discutir a internacionalização das normas de 
tutela: Congresso Internacional de Bruxelas (1856), Congresso 
Internacional de Frankfurt (1857), Assembléia Internacional dos 
Trabalhadores (Londres, 1864), Congresso Trabalhista de Lyon 
(1877), Congresso Operário de Paris (1883), Congresso 
Internacional Operário (1884), Conferência de Berlim (1890) e 
Conferências de Berna (1905 e 1906) (Lima, 2008, texto digital). 

 

Lima (2008) destaca que, na luta pela proteção dos direitos dos 

trabalhadores, surgem dois nomes; um industrial inglês Robert Owen e o outro é o 

industrial francês Daniel Le Grand, seus objetivos eram  defender grandes reformas 

sociais e a aplicação das novas idéias em suas fábricas, sugerindo um acordo 

internacional a respeito da legislação trabalhista e tendo como objetivo o nascimento 

de um direito internacional para proteger o trabalhador do trabalho excessivo e 

prematuro. 

Dezessete leis inglesas foram feitas entre 1802 e 1867, com o objetivo de  dar  

proteção trabalhista as crianças com idade entre 08 e 13 anos porém, só a partir de 

1870 foi reduzida a exploração do trabalho infantil, através da  publicação do Ato de 

Educação Elementar que obrigava as crianças a freqüentar escola por meio período 

e mais tarde, no início do século XX, “as crianças  britânicas passaram a ser 

obrigadas a freqüentar a escola em tempo integral, privilégio que já era conferido 

aos filhos dos ricos” (Oliva, 2006, p. 48-49). 

As primeiras leis trabalhistas foram para evitar abusos contra os 

trabalhadores europeus, principalmente contra mulheres e os menores. O 

ensinamento tirado disso está transcrito abaixo: 
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A falta de leis permitiu a utilização do trabalho de menores de 8, 7 e 
até 6 anos de idade nas fábricas e jornadas de trabalho excessivas 
para as mulheres. Desse modo, surgiram leis sobre a idade mínima 
para o trabalho na indústria e duração diária do trabalho. Leis de 
previdência e assistência social também foram elaboradas, iniciando 
a área do direito social hoje denominada seguridade e segurança 
social (Nascimento, 2002, p. 43, grifo do autor). 

 

Em países da Europa, tais como Itália e Alemanha (a primeira demorou mais 

por causa do seu atraso no processo de industrialização), criaram normas que 

limitaram a idade para o menor ingressar no mercado de trabalho, com o objetivo de 

regulamentar o trabalho infantil (Oliva, 2006). 
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Capítulo 2 O trabalho infantil no Brasil 

 

Com o passar tempo, as leis trabalhistas foram se tornando códigos em 

alguns países, não se limitando a textos eventuais e específicos. Desta forma, houve 

a necessidade de existir um ordenamento jurídico para resguardar o direito do 

trabalho, devido a sua função social. Pode-se ver que no mundo contemporâneo, “o 

direito do trabalho, embora mantendo seus objetivos iniciais de tutela do trabalhador, 

passou também a desempenhar uma função coordenadora dos interesses entre o 

capital e o trabalho” (Nascimento, 2002, p. 44) 

Marin (2006) fala que no Brasil, nas primeiras décadas do século XX o trabalho 

infantil se transformou em um problema social.  Atualmente no século XXI, existem 

milhões de crianças e adolescentes que trabalham no comércio, na prestação de 

serviços e nas cadeias produtivas dos setores industriais e agrícolas (Peres, 2006).  

A legislação que versa sobre o trabalho de crianças e adolescentes teve seu 

desenvolvimento de forma gradativa. Um decreto oficial publicado em 1825 foi a 

primeira ação em prol de proteger os jovens. 

 Em 1854, o ensino obrigatório foi regulamentado como diz Lorenzi (2007):  

 
No entanto, a lei não se aplicava universalmente, já que ao escravo 
não havia esta garantia. O acesso era negado também àqueles 
que padecessem de moléstias contagiosas e aos que não tivessem 
sido vacinados. Estas restrições atingiam as crianças vindas de 
famílias que não tinham pleno acesso ao sistema de saúde, o que 
faz pensar sobre a influência da acessibilidade e qualidade de uma 
política social sobre a outra ou como vemos aqui, de como a não 
cobertura da saúde restringiu o acesso das crianças à escola, 
propiciando uma dupla exclusão aos direitos sociais. (Lorenzi, 2007, 
texto digital). 

 

No Brasil, assim como em outras sociedades, a escravidão esteve presente, 

bem como o preconceito racial. 

 
A história do Brasil está marcada, nos períodos colonial e imperial, 
pela escravidão dos negros africanos, trazidos através do tráfico, em 
sua página mais degradante. Desnecessário dizer da importância 
dos negros na economia e, fundamentalmente, na formação cultural 
do provo brasileiro. Em tudo eles estão generosamente presentes, 
embora a submissão de mais de três séculos ainda repercuta na 
segregação da pobreza e preconceito racial velado (Camino, 2004, p. 
39). 
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Oliva (2006, p. 59) estima que “entre 1550 e 1855, cerca de 4 milhões 

de escravos africanos tenham sido trazidos para o Brasil”. Não se tinha regras entre 

patrões e escravos, já que os escravos eram considerados objetos e não pessoas. 

 
A situação das crianças e adolescentes filhos de escravos era tão 
aviltante aqui como em qualquer outro lugar do mundo. Nos leilões 
públicos de lotes de escravos, crianças e idosos tinham preços 
inferiores aos pagos por homens e mulheres fortes. Por mais de três 
séculos, o Brasil dependeu  
essencialmente, no plano econômico, da mão-de-obra escrava 
(Oliva, 2006, p. 60). 

 

Supostamente em decorrência da importância na economia brasileira, a 

escravidão teve seu fim postergado, iniciando com  a Lei do Ventre Livre, Lei nº 

2.040 de 28 de agosto de 1871, promulgada pelo Visconde de Rio Branco. A 

abolição só veio através da Lei Áurea em 1888, que apesar de não ter “caráter 

justrabalhista, pode ela ser tomada em certo sentido, como marco inicial de 

referência da História do Direito do Trabalho Brasileiro” (Delgado, 2006, p. 105). 

Assim, o fim da escravidão “eliminou da ordem sociojurídica relação de produção 

incompatível com o ramo justrabalhista (escravidão)” dando estimulo as relações 

trabalhistas (Delgado, 2006, p. 106). 

As crianças continuaram sendo exploradas, mesmo depois com o 

crescimento da indústria, uma vez que “após a abolição da escravatura, as crianças 

órfãs e pobres passaram a ser recrutadas para o  trabalho das fazendas e das casas 

grandes dos ‘Senhores’” (Oliva, 2006, p. 62). A solução para o abandono e 

delinquência infantil na época era o trabalho precoce. 

Em 1891 no Brasil, foi feita a primeira lei específica de proteção à infância 

referente ao direito do trabalho. Mesmo assim, até meados de 1980 a exploração do 

trabalho infantil era tolerado pela sociedade e pelo governo brasileiro. A opinião 

pública começou a se voltar mais para esse assunto em meados da década de 90. 

A partir de 1882 foi regulamentado o ensino profissional e a aprendizagem, foi 

a primeira proteção ao trabalho infantil documentada.  A idade mínima para o 

trabalho foi regulamentada pelo decreto n° 1.313 em 1891. Para alguns autores, a 
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idade mínima para o trabalho infantil só passou a ser considerada 12 anos em 1930, 

como diz Lorenzi (2007) 

Internacionalmente, foram criadas a Organização das Nações Unidas – ONU 

em 1945, o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF em 1946, e 

aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Tendo como 

objetivo a manutenção da paz, a segurança internacional, cooperação e 

desenvolvimento entre as nações.  

A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi aprovada em 1959, 

enumerando, em seus 10 princípios, direitos aplicáveis à infância (organização 

Internacional do Trabalho, 2007), dizendo que: 

 
1º Princípio – Todas as crianças são credoras destes direitos, sem 
distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, condição social ou 
nacionalidade, quer sua ou de sua família. 
2º Princípio – A criança tem o direito de ser compreendida e 
protegida, e devem ter oportunidades para seu desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e 
em condições de liberdade e dignidade. As leis devem levar em 
conta os melhores interesses da criança. 
3º Princípio – Toda criança tem direito a um nome e a uma 
nacionalidade. 
4º Princípio – A criança tem direito a crescer e criar-se com 
saúde, alimentação, habitação, recreação e assistência médica 
adequadas, e à mãe devem ser proporcionados cuidados e proteção 
especiais, incluindo cuidados médicos antes e depois do parto. 
5º Princípio - A criança incapacitada física ou mentalmente tem 
direito à educação e cuidados especiais. 
6º Princípio – A criança tem direito ao amor e à compreensão, e 
deve crescer, sempre que possível, sob a proteção dos pais, num 
ambiente de afeto e de segurança moral e material para desenvolver 
a sua personalidade. A sociedade e as autoridades públicas devem 
propiciar cuidados especiais às crianças sem família e àquelas que 
carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a 
prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da 
manutenção dos filhos de famílias  
numerosas. 
7º Princípio – A criança tem direito à educação, para desenvolver 
as suas aptidões, sua capacidade para emitir juízo, seus 
sentimentos, e seu senso de responsabilidade moral e social. Os 
melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os 
responsáveis pela sua educação e orientação; esta responsabilidade 
cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla oportunidade 
para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua 
educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão 
em promover o gozo deste direito. 
8º Princípio - A criança, em quaisquer circunstâncias, deve estar 
entre os primeiros a receber proteção e socorro. 
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9º Princípio – A criança gozará proteção contra quaisquer formas 
de negligência, abandono, crueldade e exploração. Não deve 
trabalhar quando isto atrapalhar a sua educação, o seu 
desenvolvimento e a sua saúde mental ou moral. 
10 º Princípio – A criança deve ser criada num ambiente de 
compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de 
fraternidade universal e em plena consciência que seu esforço e 
aptidão devem ser postos a serviço de seus semelhantes 
(Organização Internacional do Trabalho, 2007, texto digital, grifei). 

 

Um fato que marcou o início do século XX foi surgimento das lutas sociais do 

proletariado que estava nascendo no meio do crescimento industrial, em 1917 no 

meio disso ocorreu uma greve geral, que foi a paralisação geral do comércio e da 

indústria no Brasil. Nesta greve o Comitê de Defesa Proletária, que surgiu para 

defender os direitos do proletariado, liderado pelo proletariado urbano, dentre as 

reivindicações estavam a abolição do trabalho noturno para menores de 18 anos e a 

abolição do trabalho do menor de 14 anos de idade, com diz Lorenzi (2007).  

Em 1923 houve a criação do Juizado de Menores, o primeiro da América 

Latina nessa área, seu primeiro Juiz foi Mello Mattos. Em 1927 foi criado o Código 

de Menores, popularmente conhecido como Código Mello Mattos, que foi uma 

homenagem ao seu precursor, esse código seguiu os mesmos princípios da criação 

do Juizado de Menores (Oliva, 2006).  

O período do Estado Novo entre 1937 e 1945 foi marcado pela criação de 

mecanismos de execução das políticas sociais no Brasil, os resultados mais 

marcantes foram a criação da legislação trabalhista, ensino obrigatório e a  

cobertura previdenciária associada à inserção profissional, pode-se dizer que foi 

uma  cidadania regulada. Em 1942, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor – 

SAM, que:  

Tratava-se de um órgão do Ministério da Justiça e que funcionava 
como um equivalente do sistema Penitenciário para a população 
menor de idade. Sua orientação era correcional-repressiva. O 
sistema previa atendimento diferente para o adolescente autor de ato 
infracional e para o menor carente e abandonado (Lorenzi, 2007, 
texto digital). 

 

Em 1964 houve o Golpe Militar que fez os avanços democráticos cessarem, 

Constituição de 1967, significou retrocessos nos direitos sociais.  
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Em meio a ditadura militar houve a promulgação do Código de Menores, Lei 

nº 6.697 de 10 de outubro de 1979, que conceituou o que seria “menor em situação  

irregular” e deu poderes ilimitados para tratar sobre o assunto ao Poder Judiciário.   

Marin (2006) lembra que nas primeiras décadas do século XIX, as crianças 

ocupavam os empregos de adultos, e na Inglaterra passavam a ir para a escola ao 

invés de trabalhar. Um resultado da luta pela erradicação do trabalho infantil na 

década de 80 foi o artigo 227 incorporado pela Constituição do Brasil de 1988.  

Com exceção da Somália e dos Estados Unidos, os países membros da ONU 

ratificaram a Convenção Internacional dos Direitos da Criança no dia 20 de 

novembro de 1989.  

A publicação da Constituição Federal de 1988, em 1989 com a Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, a aprovação, em 1990, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), as bases técnica e financeira do Programa 

Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), junto com os programas do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) - a partir de 1992 -  a agenda de políticas 

econômicas e sociais incluíram a luta contra o trabalho infantil . (Schwartzman, 

2007).  

Com isso, nota-se que os problemas do trabalho infantil ganharam muito a 

atenção do governo e da sociedade. Tal desigualdade persiste e está ligada a 

formação social do país, conforme Marin (2006) o Brasil se estruturou socialmente a 

partir do colonialismo, escravidão, na oligarquia agrária, tendo uma industrialização 

tardia e uma modernização discreta na agricultura. Isto é, se estruturou com base na 

injustiça social e econômica, como na distribuição de renda, simplificando: poucos 

controlando as riquezas e explorando a população pobre.  

 Devido aos problemas sociais, como a violência, o trabalho infantil é visto 

como solução para afastar o jovem da criminalidade e de obter uma vida mais digna.  

Um outro aspecto marcante da época era a necessidade de baratear a mão-

de-obra para aumentar a competitividade na agricultura e nas indústrias. No meio 

rural da sociedade brasileira começou a condenar a prática do trabalho infantil, 

Neves (2001, p. 150) diz que isso se dá porque “diante de sua expressiva 



22 

 

visibilidade, no contexto de constituição das relações de trabalho correspondentes 

ao processo de interdependência entre agricultura e indústria” 

 
Posto em prática na década de 70 do século findo, mediante 
subsídios governamentais dos mais diversos, ele, através do 
desenvolvimento tecnológico, propiciou o aumento da acumulação e a 
reprodução de massas de trabalhadores precocemente inviabilizados 
para a atividade laborativa, dadas as condições extremamente 
adversas da venda da força de trabalho.  
O desenvolvimento tecnológico na agricultura - caso especial da cana-
de-açúcar, da soja, do café e do tomate - exigiu a constituição de 
um trabalhador coletivo, reduzido a movimentos precisos e à 
existência sob ciclos determinados de concentração de demanda da 
força de trabalho. Para tanto, impôs a residência dos trabalhadores em 
espaços centralizados, geralmente na periferia das cidades, de modo 
a facilitar o descontínuo recrutamento. Tais fatores propiciaram então 
o barateamento do custo da mão-de-obra e impuseram piores 
condições de reprodução às famílias dos trabalhadores (Neves, 2001, 
p. 151). 
 

Com a evolução tecnológica, as famílias precisaram adotar o trabalho familiar, 

pois se não o adotassem corriam o risco de ficar fora do mercado de trabalho, isso 

para corresponder ao “trabalhador médio” (Neves, 2001, p. 153). 

As leis de proteção do menor nasceram da contradição entre descaso e 

preocupação sobre a situação do menor no Brasil 
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Capítulo 3 Limites Legais ao trabalho Infantil 

 

O trabalho infantil tem seu conceito variante que depende do país em 

questão. 

Para Neves (2001) o termo “trabalho infantil” vem sendo usado como símbolo 

de atividades realizadas por crianças e adolescentes em condições degradantes e 

proibidas pela legislação. O processo de formação do menor para o adulto fica 

comprometido, pelas condições degradantes a que são submetidas.  

 
Esta perversa forma de inserção laborativa assalaria aqueles que 
não podem responder livremente pelos seus atos civis; transfere 
força física de quem dela necessita para completar o 
desenvolvimento biológico e a incorpora para desvalorizar o preço da 
força de trabalho. Integrando a criança ou o adolescente como 
trabalhador, o empregador remunera-os enquanto incapazes de 
responder pelos atos que cumprem ou nos termos 
do reconhecimento da responsabilidade civil definida legalmente. 
Além disso, como a criança e o adolescente não respondem por seus 
atos, eles se inserem no mercado de trabalho como se fossem 
apêndices dos pais, sob constrangimentos que os descaracterizam 
como trabalhador livre. 
Nos termos desta definição, o trabalho infantil tem mobilizado o 
investimento de uma verdadeira cruzada moral, liderada 
principalmente por porta-vozes da OIT - Organização Internacional 
do Trabalho, no sentido da condenação de formas aviltantes ou 
intoleráveis de pobreza. Para efeitos de sua condenação, ele tem 
sido utilizado a partir da cristalização de significados auto-evidentes: 
ele responde a carências materiais e sociais dos que a eles se 
submetem. E tem sido identificado às condições específicas de 
países de desenvolvimento econômico dependente. (Neves, 2001, p. 
149-150). 
 

A definição o trabalho infantil de Marin (2006, p. 13) “trabalho remunerado 

realizado por crianças e adolescentes em determinadas atividades produtivas  

reconhecidamente prejudiciais, por impedirem o desenvolvimento físico, emocional,  

moral, social e intelectual de um ser humano em formação”.  

 
Não se inclui, nesse caso, o trabalho executado no âmbito 
residencial, em  casa ou nos seus arredores, sem fins lucrativos, que 
pode ser  compartilhado por todos os integrantes da família e de que 
todos são  beneficiados (Marin, 2006, p. 13). 

 

Peres (2002) diz que existem trabalhos infantis que não prejudicam a criança. 

Segundo essa visão, pode-se entender que alguns trabalhos podem ser benéficos 
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às crianças desenvolvendo senso de responsabilidade e de valor das coisas. 

Definição de trabalho infantil como um trabalho que explora a mão-de-obra da 

criança e prejudica todos os tipos de desenvolvimento, lhe causando danos. 

A lei brasileira procurando dar uma maior proteção ao trabalho infanto-juvenil, 

estabelece que com exceção do jovem aprendiz cuja idade mínima é de 14 anos, 

trabalho infantil é todo trabalho feito por jovens com idade inferior a 16 anos de 

idade. A Legislação brasileira no que diz respeito a proteção à infância e 

adolescência é uma das mais avançadas do mundo (Programa de Erradicação do  

Trabalho Infantil, 2007). 

 

3.1 Terminologias 

 

Javeau (2005), professor de sociologia de Bruxelas, diz que a palavra criança 

tem seu sentido ligado à ordem psicológica.  

A partir desse entendimento as disciplinas com origem da psicologia 

comportamental entendem que para a formação do caráter do indivíduo a criança 

tem que passar por etapas em seu tempo para se desenvolver.  

O artigo 2° do ECA define que criança é a pessoa de até 12 anos de idade 

incompletos e adolescente é o que está entre 12 anos e 18 anos incompletos. 

Oliveira (2006), define “trabalho infantil” como o trabalho que desobedece os 

limites legais. É o entendimento de que trabalho infantil é o expressamente proibido 

aos menores com idade inferior a 16 anos de idade. 

 

3.2 Limites legais ao trabalho infantil nas Constituições brasileiras 

 

Segundo Gomes Canotilho, ”a Constituição é uma ordenação sistemática e 

racional da comunidade política, registrada num documento escrito, mediante o qual 

garantem-se os direitos fundamentais e organizam-se, de acordo com o princípio da 

divisão de poderes, o poder político”. 

Canotilho (2002, p. 51) diz que o, “Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) 

que ergue o principio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em 
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dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade” (grafia 

original).  

Pode-se entender que o autor entende que o constitucionalismo moderno é 

uma teoria normativa da política que para garantir direitos limita o poder do governo, 

tendo assim um juízo de valor..  

 
 [...] fala-se em constitucionalismo moderno para designar o 
movimento  político, social e cultural que, sobretudo, a partir de 
meados do século XVIII,  questiona nos planos político, filosófico e 
jurídico, os esquemas tradicionais  de domínio político, sugerindo, ao 
mesmo tempo, a invenção de uma nova  forma de ordenação e 
fundamentação do poder político. Este  constitucionalismo, como o 
próprio nome indica, pretende opor-se ao chamado 
constitucionalismo antigo, isto é, o conjunto de princípios escritos  ou 
consuetudinários alicerçadores da existência de direitos estamentais  
perante o monarca e simultaneamente limitadores de seu poder 
(Canotilho,  2002, p. 51-52, grifos do autor) 

Com o que foi dito entende-se que o sistema constitucional brasileiro e do 

limite legal para o trabalho infanto-juvenil, se faz necessário ver as Constituições 

feitas antes dela, principalmente no que tem relação ao tema proposto. 

 

3.2.1 Na Constituição Imperial de 1824 

 

A primeira Constituição brasileira se deu pela outorga da Carta Imperial, pois 

o Brasil dois anos antes havia se tornado independente e precisava de algo que 

desse soberania ao Brasil, inspirada no constitucionalismo da Inglaterra. 

O artigo 1° da Carta que determinava:  

Art. 1º - O Império do Brasil é a associação Politica de todos os 
Cidadãos brazileiros. Eles formam uma Nação livre, e independente, 
que não admite com qualquer outra laço algum de união, ou 
federação, que se oponha á sua Independencia (grafia original). 
 

A Constituição de 1824 instituiu a divisão de poderes para o Estado nos 

poderes Legislativo, Executivo, Judicial e Moderador, sendo que o último era 

exercido única e exclusivamente pelo Imperador. Todos estes poderes no império do 

Brasil são delegações da nação. 
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Na área do Direito do Trabalho “A Constituição Imperial de 1824 preconizou o 

direito à liberdade do trabalho, ao abolir as corporações de ofício (art. 129, nº 25)”, 

isso segundo Camino (2004). 

Mas, “nenhuma norma de proteção ao trabalhador infanto-juvenil havia” 

(Oliva, 2006, p. 68). 

 

3.2.2 Na Constituição Republicana de 1891 

 

A Constituição de 1891, promulgada em 24 de fevereiro, foi a primeira da 

História do Brasil após a Proclamação da República, teve como função principal 

estabelecer no país os princípios do regime republicano, seguindo o sistema de 

governo presidencialista.  

O Decreto nº 01, de 15 de novembro de 1889 implementou a forma de 

governo republicano no Brasil, consagrando a Republica e o sistema de Estado 

Federal. O artigo inicial dessa Constituição diz:  

 
Art. 1º - A Nação Brazileira adopta como fórma de governo, sob o 
regime representativo, a República Federativa proclamada a 15 de 
novembro de 1889, e constitui-se, por união perpetua e indissoluvel 
das suas antigas provincias, em Estados Unidos do Brazil (grafia 
original). 

 

A maior alteração foi que o Governo Federal não iria intervir em questões 

relacionados aos Estados membros, com exceção nos casos de “repelir invasão 

estrangeira, ou de um Estado em outro” e “para assegurar a integridade nacional e o 

respeito aos seguintes princípios constitucionais”, que está no artigo 6°, incisos I e II, 

alíneas “a” à “l”.  

Camino (2004, P.41), a evolução do Direito do Trabalho era traçado pelas 

Constituições Republicanas, um exemplo é a primeira Constituição Republicana 

datada de 1891 “garantiu o livre exercício de qualquer profissão “moral,  intelectual 

ou industrial” (art. 72, 4º)”. 

Mas não citou o trabalho do menor, como lembra Oliva (2006). 
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Foi necessário fazer a Constituição de 1934, pois um fenômeno surgiu entre o 

final do século XIX e o início do século XX chamado de Constitucionalismo Social, 

trata dos direitos ligados ao ideal de igualdade material, trata de direitos ligados a 

igualdade, portanto, sociais, econômicos e culturais. que colocava um domínio de 

sentido social no direito, deixando a Constituição de 1891 inadequada. 

 

 3.2.3 Na Constituição de 1934 

 

Nascimento (2002, p. 48) diz que, “todas as Constituições brasileiras desde a 

de 1934 passaram a ter normas de direito do trabalho”, a de 1934 instituiu o 

pluralismo sindical, permitindo que se criasse mais de um sindicato da mesma 

categoria na mesma base territorial 

O direito do trabalho entrou no constitucionalismo brasileiro pela Constituição 

de 1934, marcada pela Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas e 

estabeleceu “a garantia da liberdade e autonomia sindicais (art. 120), a declaração 

dos direitos dos trabalhadores com previsão de legislação tutelar (art. 121) e a 

instituição da Justiça do Trabalho” (Camino, 2004, p. 41). 

A intervenção do Estado na economia foi inaugurada por esta constituição, 

pois um dos seus princípios era o fomento da economia popular, sendo um 

documento de compromisso com o liberalismo e o intervencionismo . 

 
O art.115 da Constituição de 1934 acentuava que “a ordem 
econômica  deve ser organizada conforme os princípios da justiça e 
as necessidades da  vida nacional, de modo que possibilite a todos 
existência digna. Dentro  desses limites é garantida a liberdade 
econômica”, ao passo que o  parágrafo único previa que “os poderes 
públicos verificarão, periodicamente, o padrão de vida nas várias 
regiões do paiz” (Neto, 2006. p. 66, grafia original).  
 

Essa Constituição dizia que as condições de trabalho seriam  regulamentadas  

por lei complementar, como meio para equilibrar a proteção social do trabalhador e 

os interesses  econômicos do Estado.Proibia o trabalho para menores de 14 anos; 

trabalhos noturnos para menores de 16 anos; aos menores de 18 anos em indústrias 
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insalubres e diferença de salário em razão de sexo, nacionalidade, estado civil ou 

idade (Oliva 2006). 

 

3.2.4 Na Constituição de 1937 

 

As relações de trabalho evoluíram com a previsão dos direitos trabalhistas no 

artigo 137,CF/37, mas contendo algumas restrições  a liberdade sindical e a 

criminalização da greve ( Camino, 2004). Essa Constituição dizia que a greve era 

um “recurso anti-social e nocivo à economia e à continuidade da elaboração de leis 

trabalhistas de modo amplo”, para Nascimento (2002, p.48). 

Nesse período é criado o Decreto-Lei n° 5452 que é a consolidação das Leis 

Trabalhistas, representou a reunião e sistematização da vasta legislação trabalhista 

produzida no país após a Revolução de 1930. 

Nos artigos 129, 130 e 132 da Constituição de 1937 é assegurada a 

educação para a infância e juventude. 

Foram impostas restrições ao movimento sindical, tendo em vista a idéia de 

organização da economia pelo Estado através do Conselho Nacional de Economia. 

No âmbito do Trabalho infantil essa Constituição em seu artigo 137, decretou 

que menores de 14 anos não podiam trabalhar, menores de 16 anos não poderiam 

trabalhar à noite e em indústrias insalubres aos menores de 18 anos e mulheres. 

 

3.2.5 Constituição de 1946 

 

Com a extinção do Estado Novo, surge então a Constituição de 1946 que 

levou à Justiça do Trabalho ao status de Órgão do Poder Judiciário “mantendo”a sua 

organização paritária e outorgando-lhe poder normativo., outorgando poder 

Restabeleceu o direito de Greve devido seus princípios liberais. 

No artigo 157, inciso II, foi estabelecida a proibição de diferença de salário 

para um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil, 

conforme destaca Talavera (2006). No inciso IX foi estabelecida a proibição de 

trabalho para menores de quatorze anos; em indústrias insalubres, a mulheres e a 
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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, exemplo se for verificada a necessidade  do menor 

ter que trabalhar para se sustentar ou de sua família (Oliva, 2006). 

Nessa Constituição, no seu artigo 168, inciso lll foi concedido mais um 

benefício para o trabalhador e os filhos deles, “as empresas industriais, comerciais e 

agrícolas, em que trabalhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino 

primário gratuito para os seus servidores e os filhos destes” e que as industriais e as 

comerciais além disso, devem oferecer aprendizagem para seus trabalhadores 

menores(inciso lV). 

No seu artigo 148 fica expresso que a lei não tolerará qualquer forma de 

abuso do poder econômico, o que se tornou seu ponto mais marcante como Neto 

(2006) fala ; a partir daí as outras Constituições sempre repetem esse dispositivo. 

 

3.2.6 Constituição de 1967 

 

Na década de 60, uma série de golpes militares derrubaram regimes 

democráticos na América Latina. O medo que o comunismo se instalasse no 

continente, após a Revolução Cubana, fez os Estados Unidos apoiarem direta ou 

indiretamente uma série de governos militares na região. 

A direita brasileira e os militares se uniram para derrubar o presidente João 

Goulart. Acusado de querer implantar o comunismo internacional no país, o 

presidente foi deposto em 1º de abril de 1964 dando ao início à ditadura militar que 

só terminaria em 1985. 

No entanto, diante do protesto feito pelo MDB (oposição) e pela Arena, o 

governo reabre e convoca o Congresso para discutir e votar a nova Magna Carta, 

entre 12 de dezembro de 1966 e 24 de janeiro de 1967. 

O texto final seria aprovado sem muitas modificações pelos deputados e 

senadores. Como esta Constituição não foi elaborada por uma Assembléia 

Constituinte, muitos autores afirmam que ela foi outorgada. Porém outros estudiosos 

afirmam que a aprovação por parte do Congresso Nacional já bastaria para 

caracterizá-la como promulgada. 
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Dentro da lógica da Guerra Fria, o texto constitucional privilegiava temas 

como a segurança nacional, o aumento dos poderes da União e do presidente da 

República. Também incorporava a redução da autonomia individual e a suspensão 

dos direitos e garantias constitucionais por parte do Estado. 

Manteve a República como forma de governo e Brasília continuou a ser a 

capital federal. 

Embora tenha mantido a separação dos três poderes – Executivo, Legislativo 

e Judiciário – o poder de decisão estava concentrado no Poder Executivo. Também 

foram incorporados o Ato Institucional nº1, nº2 e nº3 que haviam regido o país até 

aquele momento. 

Essa Constituição foi marcada pela ditadura militar responsável pela exclusão 

do regime democrático no Brasil. 

Em seu artigo 158, inciso X foi fixada como 12 anos a idade mínima para ser 

admitido no trabalho e a disparidade salarial entre jovens trabalhadores e os 

trabalhadores adultos, foram mantidas através da Emenda Constitucional n° 1 de 

1969, através do artigo 165 inciso lll e X (Talavera, 2006). Isso foi um grande 

retrocesso no Brasil. 

A Emenda n° 1/69 que vetou a greve em serviços essenciais e colocou um 

limite na Competência da justiça do Trabalho, deslocando para a Justiça Federal 

Comum processos individuais trabalhistas envolvendo servidores públicos federais, 

que foi outro retrocesso para Camino (2004. P. 42). 

Na proteção infanto-juvenil de diferente da Constituição anterior somente 

mesmo a disparidade salarial e a idade mínima para poder começar a trabalhar. 

A Constituição de 1967 foi revogada quando o governo militar terminou. 

Em 1986 foram eleitos os deputados que formaram a Assembléia Constituinte 

e formularam a nova Carta Magna de acordo com o novo regime democrático 

restaurado. 
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3.2.7 Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição Federal Brasil de 1988, também conhecida como a 

Constituição Cidadã, por ter sido a que mais contemplou direitos trabalhistas, foi a 

sétima constituição do Brasil desde a Independência. Elaborada por 558 

constituintes durante 20 meses, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. 

Possui 245 artigos, dividida em nove títulos. Esta Constituição é considerada a mais 

completa, principalmente, no sentido de garantir os direitos a cidadania para o povo 

brasileiro. 

Esta Constituição restabeleceu eleições diretas para os cargos de presidente 

da República, governadores de estados e prefeitos municipais; definiu o mandato 

presidencial de 5 anos;- estabeleceu o direito de voto para os analfabetos; definiu o 

voto facultativo para os jovens de 16 a 18 anos de idade; sistema pluripartidário e 

colocou fim a censura aos meios de comunicação, obras de arte, músicas, filmes, 

teatro, etc 

  

Em 1997, foi elaborada uma emenda constitucional que abriu a possibilidade 

de reeleição para os principais cargos do poder executivo (presidente da República, 

governadores de estados e prefeitos municipais). 

Para Canotilho (2002) a chamada “constituição moderna” nasceu do 

constitucionalismo moderno é um documento que é um ordenamento sistemático e  

baseado na razão, onde se tem os direitos e deveres dos cidadãos e o limite do 

poder político. 

Delgado (2006, p. 145) fala que a Constituição é “fonte normativa dotada de 

prevalência na ordem jurídica. É ela que confere validade – fundamento e eficácia – 

a todas as demais regras jurídicas existentes”. 

A base para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o chamado ECA foi o 

artigo 227 que por sua vez foi criado na Assembléia Nacional Constituinte de 1° de 

fevereiro de 1987. E diz: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, 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 
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toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional 
nº 65, de 2010) 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) 
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde 
na assistência materno-infantil; 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado 
para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, 
bem como de integração social do adolescente e do jovem portador 
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a 
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, 
com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas 
de discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, 
de 2010) 
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência. 
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, 
observado o disposto no art. 7º, XXXIII; 
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à 
escola; (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 
infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por 
profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar 
específica; 
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, 
ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas 
afins. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração 
sexual da criança e do adolescente. 
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que 
estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de 
estrangeiros. 
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-
se- á em consideração o disposto no art. 204. 
§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, 
de 2010) 
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos 
jovens; (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
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II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à 
articulação das várias esferas do poder público para a execução de 
políticas públicas. (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010) 

 

Dos Princípios Fundamentais da Constituição Brasileira de 1988 destacam-se 

alguns artigos como artigo 1° em seu Parágrafo Único e o artigo 3° que busca 

valorizar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. 

 
Art. 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: 
I - a soberania; 
II - a cidadania 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações. 

 



34 

 

No que diz respeito aos Direitos e Garantias Fundamentais destaca-se o 

artigo 5° e os Direitos Sociais estão no artigo 6°, ambos os artigos estabelecem 

direitos básicos da sociedade moderna. 

 
Art. 5º 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, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante; 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;   
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem;  
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;   
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;   
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa 
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-
se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei; 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença; 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação;    
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial;   
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal;   
 XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;    
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;    
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens; 
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que 
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 
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XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a 
de caráter paramilitar; 
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em 
seu funcionamento; 
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas 
ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no 
primeiro caso, o trânsito em julgado; 
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado; 
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, 
têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente; 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
 XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante 
justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos nesta Constituição; 
 XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente 
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, se houver dano; 
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento 
de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei 
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fixar; 
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas; 
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras 
que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e 
às respectivas representações sindicais e associativas; 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 
XXX - é garantido o direito de herança; 
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será 
regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do 
"de cujus"; 
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor; 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 
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a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder; 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada; 
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que 
lhe der a lei, assegurados: 
a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a 
vida; 
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal; 
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais; 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 
 XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça 
ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem;   (Regulamento) 
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos 
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático; 
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens 
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; 
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre 
outras, as seguintes: 
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 
XLVII - não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 
84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de 
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; 
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e 
moral; 
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam 
permanecer com seus filhos durante o período de amamentação; 
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LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso 
de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, na forma da lei; 
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político 
ou de opinião; 
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente; 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal; 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; 
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 
ilícitos; 
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória; 
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação 
criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei; (Regulamento). 
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta 
não for intentada no prazo legal; 
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo 
nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
definidos em lei; 
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso 
ou à pessoa por ele indicada; 
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e 
de advogado; 
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua 
prisão ou por seu interrogatório policial; 
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade 
judiciária; 
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei 
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança; 
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a 
do depositário infiel; 
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou 
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade 
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público; 
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, 
em defesa dos interesses de seus membros ou associados; 
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LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de 
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania; 
LXXII - conceder-se-á habeas data: 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa 
do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo; 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 
que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência; 
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 
que comprovarem insuficiência de recursos; 
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim 
como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; 
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da 
lei:   (Vide Lei nº 7.844, de 1989) 
a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito; 
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, 
na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)  (Atos aprovados na forma 
deste parágrafo) 
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional 
a cuja criação tenha manifestado adesão. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.   (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 
 
 

Uma forte e importante característica que não pode deixar de ser citada foi a 

divisão dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, que 
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mesmo sendo independentes possuem responsabilidades de controle recíprocos 

entre eles. 

Em 1993 aconteceu a ratificação do regime presidencialista através de um 

plebiscito, que dava ao presidente da República o poder de comandar a 

administração do executivo federal por meio de eleições diretas que contariam com 

a participação de toda a população, desde que já possuísse mais de 16 anos. Os 

setores municipais e estaduais também passariam a ter seus representantes 

escolhido da mesma forma, com o voto popular. 

A imprensa voltava a ser livre, depois de anos de repressão e censura, e os 

indígenas e povos quilombolas conseguiram o direito a ter suas terras demarcadas, 

voltando a habitar em seus locais de origem como antigamente. A Carta Magna 

também garantia que todo cidadão brasileiro tinha direito a saúde e a educação, 

trazendo para a sociedade uma nova fase, onde agora, o povo tinha direitos que, no 

papel, fazia com que todos fossem iguais perante a lei. 

O artigo 7° dessa Constituição no seu inciso XXXIII veda qualquer trabalho 

para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz que pode ser aos 14 anos 

e trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos.  

O Capítulo VII trata do idoso, do adolescente, da criança e da família, sendo 

que no artigo 227 da CF/88 dispõe do dever da família, da sociedade e do Estado 

com a criança e o adolescente. 

A Constituição de 1988 tem como um de seus pilares a proteção da criança e 

do adolescente que pode ser visto nos artigos  227, 205 e 214, inciso IV. 

A Declaração dos Direitos da Criança de 1959 deu origem a doutrina 

Internacional da Proteção Integral que pauta como lidar com a situação da criança e 

do adolescente. (Olivia, 2006) 

 

3.2.7.1 Direito da dignidade da pessoa humana na CF/88 

 

A dignidade da pessoa humana é um dos princípios mais importantes, pois é 

o fundamento do Estado Democrático de Direito. 
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Os direitos fundamentais são bem amplos, eles incluem direitos sociais, 

políticos, a nacionalidade, o regramento dos partidos políticos, os direitos e deveres 

coletivos e individuais de todos. 

Os direitos fundamentais são o centro do Constitucionalismo contemporâneo 

e o brasileiro, em particular, devido a centralidade do homem e sua dignidade. 

Existem duas concepções sobre a natureza dos direitos fundamentais a 

primeira que é a jusnaturalista em que esses direitos são inerentes ao homem e o 

Estado tem apenas que reconhece-los, pois esses direitos já existem e a segunda 

concepção que é a positiva no qual esses direitos vem da lei e o Estado só o 

incorpora. 

Com isso pode-se entender que a ordem jurídica garante e reconhece os 

direitos fundamentais, pois eles são indispensáveis ao ser humano. 

Pode-se dizer que a dignidade humana traz uma obrigação total de respeito 

pela outra pessoa que pode ser visto em deveres e direitos correlativos. 

O direito do trabalho baseado no valor da igualdade “constitui um dos 

instrumentos de que dispõe o Estado para melhor distribuir a riqueza”, buscando, da 

mesma maneira, “concretizar a idéia da convivência harmoniosa e justa entre o 

capital e o trabalho”, no qual os bens materiais estão abaixo dos valores humanos 

como nos destacou Camino (2004, p. 26-27). 

As relações de trabalho admitem que a lei trate de forma desigual pessoas 

em situações distintas a fim de equilibrar os lados, como no caso para proteção dos 

direitos das crianças e adolescentes, porque estão se desenvolvendo.(Romita, 

2007). 

 
3.3 No Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, instituído pela lei n° 8069 de 

13 de julho de 1990, o foi mais especialmente para a proteção da infância. Essa 

legislação é considerada no que diz respeito aos direitos das crianças e dos 

adolescentes uma das mais avançadas  no mundo. 
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O Código de Menores que é de 1927 visava proteger as crianças tidas como 

em “situação irregular” e no seu artigo 1° identificava quem eram as crianças 

protegidas por ele. Seu conteúdo é: “O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou 

delinquente, que tiver menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade 

competente ás medidas de assistencia e protecção contidas neste Código” (grafia 

original).  

Em 1979 foi elaborado outro Código de Menores que nada mais era que uma 

revisão do Código de Menores de 1927, mas com a mesma linha principal de 

arbitrariedade, assistencialismo e repressão junto à população infanto-juvenil. Nesse 

conceito, de “menor em situação irregular” que foi introduzido pelo Código de 1927, 

esse menor ficava sob a custódia da Justiça de Menores. O Código de 1979 teve 

mudanças como a criação dos Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos 

Estaduais e Municipais e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente conhecido como CONANDA ( Schwartzmann, 2001, p. 04). 

Atualmente, criança é definida como toda pessoa que não tem ainda 12 anos 

de idade e adolescente toda pessoa com idade entre 12 e 18 anos, conforme o ECA. 

Já para a OIT (Organização Internacional do Trabalho) a pessoa com idade abaixo 

de 15 anos não pode ingressar no mercado de trabalho, pois é considerada uma 

criança.(Peres, 2002). 

Destaque-se os artigos 3º, 6º e 7º  do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sendo pertinentes suas  transcrições, conforme segue abaixo: 

 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos 
e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e 
do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência. 
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Os direitos básicos da criança e do adolescente como à vida, ao lazer, ao 

respeito, à liberdade, à convivência familiar das crianças, à educação, à 

profissionalização são protegidos pelo artigo 4° do ECA. Já no tocante a vedação da 

crueldade, violência, exploração, opressão e negligência contra o menor se 

encontram no artigo 5° do mesmo Estatuto. 

Os princípios fundamentais que construíram a Constituição de 1988 estão 

adaptados e contidos também no Estatuto da Criança e do Adolescente como pode 

ser visto na leitura dos artigos 15 a 18, e ainda o artigo 53 dele, que seguem 

transcritos abaixo: 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 
e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis. 
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, 
ressalvadas as restrições legais; 
II - opinião e expressão; 
III - crença e culto religioso; 
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
VI - participar da vida política, na forma da lei; 
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 
dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, [...]. 

 

No Estatuto o chamado ”Direito à Profissionalização e à Proteção no 

Trabalho” está estabelecido no Capítulo V, que está transcrito abaixo: 

 
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz.            
Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por 
legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei. 
Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado 
trabalho protegido. 
Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 
trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho: 
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I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as 
cinco horas do dia seguinte; 
II - perigoso, insalubre ou penoso; 
III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu 
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 
IV - realizado em horários e locais que não permitam a freqüência à 
escola. 
Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção 
no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: 
I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 
II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente. 
Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, 
lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que 
respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
 

O artigo 60 que foi citado anteriormente foi tacitamente revogado pela nova 

redação do artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal Brasileira, no qual seu 

texto veio da Emenda Constitucional n° 20, onde ficou estabelecido que pessoas 

com idades entre 14 e 24 anos poderão trabalhar como jovens aprendizes, sendo 

que abaixo dos 14 anos é vedado o trabalho. 

O trabalho insalubre para pessoas menores de 18 anos, no qual o artigo 67 

do Estatuto veda, Süssekind (2005) diz que insalubre é o trabalho onde os agentes 

físicos e químicos estão acima do limite que o Ministério do Trabalho reconhece  e 

que  o empregado sofre agressões pelos fatores mencionados, por isso é um 

trabalho perigoso, por seu método ou natureza. O autor diz em seu livro mais 

resumidamente que é um trabalho que “implique contato permanente do empregado 

com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado” (p. 933, grifo do 

autor), a teor do art. 193 da CLT. Quando o artigo 67 não definir “perigoso”, poderá 

ser entendido como trabalho no qual um adolescente trabalhe de forma continua ou 

eventual carregando peso de 20 ou 25 quilos, seguindo o que está escrito artigo 

405, §5° da CLT (Vianna, 2005). 

O Governo Federal regulamentou através do Decreto n° 6481 de 12 de junho 

de 2008 a questão do trabalho insalubre para adolescentes, enumerando os piores  

tipos de trabalho infantil, os serviços, locais insalubres e perigosos para os 

adolescentes. 

A atividade que o menor exercer no trabalho tem que ser compatível com a 

atividade escolar para não impedir que o menor freqüente a escola. Oliveira diz que 
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“esta compatibilidade deve concretizar-se em duração de jornada que efetivamente 

permita a freqüência à escola”, sendo que dados indicadores sociais sobre a 

duração diária e semanal do trabalho do adolescente mostram que a compatibilidade  

entre a escola e o trabalho não é respeitada e termina resultando na evasão escolar 

em função da prioridade do trabalho para sobrevivência. 

O ECA em seu artigo 132 estabelece que “Em cada Município e em cada 

Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho 

Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) 

membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, 

permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha.”, para proteger 

os direitos da criança e do adolescente, a função do Conselho Tutelar está no artigo 

131 que diz que ele é “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos nesta Lei”, o magistrado Soares (2006, p. 447) diz que esse 

órgão é “uma imposição constitucional decorrente da forma de associação 

política adotada, que é a Democracia participativa”, que evidencia o poder emanado 

do povo. 

O Ministério Público também está representado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, sua função está estabelecida no artigo 201, inciso XI transcrito abaixo: 

 
Art. 201. Compete ao Ministério Público:[...] 
XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento 
e os programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as 
medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de 
irregularidades porventura verificadas;[...] 

 

O Parquet pode efetuar recomendações para que os serviços públicos que 

tenham relevância pública relacionados as crianças e adolescentes, tendo a 

possibilidade de promover audiências públicas e assim zelar pelos direitos dos 

menores. (Mazzilli, 2006). 

O Estatuto estimula que as crianças freqüentem a escola, estudem para que 

se transformem em  adultos qualificados para o mercado de trabalho e portadores 

de condições de cidadãos, evitando o trabalho nesta fase em que estão se 

desenvolvendo. (Marin, 2006). 
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3.4 Na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 

 

Neste ponto podemos citar algumas lutas que permitiram o surgimento das 

Leis Trabalhistas, o primeiro é a Revolução Francesa com o entendimento de que os 

direitos do homem eram individuais, nascendo todos iguais em direitos e quebrando 

o  paradigma anterior dos direitos naturais, como Canotilho (2002) aponta. 

A partir disso nasceram as novas relações de trabalho onde se fizeram 

necessárias regulamentações para o trabalho remunerado. Na primeira metade do 

século essa regulamentação se deu por leis menos específicas a cada relação de 

trabalho. (Camino, 2004). 

A Legislação Trabalhista Brasileira somente se consolidou em 1943 por meio 

da Consolidação das Leis do Trabalho. A reunião das leis da época foi a CLT com 

acréscimos de institutos novos que foram criados por seus elaboradores. O trabalho 

antes era regulado por alguns decretos voltados a cada profissão e a Lei n° 62 de 

1935. A CLT foi a primeira lei geral do trabalho que se aplicava a todos como lembra 

Nascimento (2002). 

No seu artigo 402, a CLT diz que os menores de idade para fins trabalhistas,  

são os menores com idade entre 14 à 18 anos de idade. No artigo 3° da CLT diz que 

é considerado empregado, o menor que prestar serviço continuo, remunerado e 

subordinado ao empregador, dessa forma seus direitos trabalhistas serão 

reconhecidos e protegidos. 

No mesmo artigo 403 da CLT o menor de 14 anos de idade só pode trabalhar 

como aprendiz, pois é proibido menor de 16 anos trabalhar. 

O trabalho do menor é regulado pelos artigos 404 e 405 da CLT. O artigo 404 

da CLT estabelece que menores de 18 são proibidos de trabalhar no período 

noturno entre os horário de 22 horas e 5 horas. E no 405 da CLT em locais 

insalubres ou perigosos, e em locais que causem danos a sua moralidade, como 

transcrito abaixo: 

Art. 405 (...) 
§ 3º Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho:   
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a) prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, 
boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos;  
b) em emprêsas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, 
ginasta e outras semelhantes;   

c) de produção, composição, entrega ou venda de escritos, 
impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, 
imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da 
autoridade competente, prejudicar sua formação moral; 

d) consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas. 
 

O artigo 411 da CLT diz que o trabalho do menor terá a mesma duração do 

trabalho do adulto, mais especificamente o menor também trabalhará 8 horas por dia 

e com os mesmos intervalos. As horas extraordinárias só serão permitidas se por 

motivo de força maior ou por acordo de compensação de horas, segundo o artigo 

413, incisos I e II. O salário será o mínimo e com os pisos salariais iguais aos dos 

adultos. 

Na CLT também existe o trabalho do menor em cinemas, teatros e afins com 

autorização do Juiz da Infância e Juventude que se encontra no artigo 406 da CLT 

quando faz remissão ao artigo 405, parágrafo 3° alíneas “a” e “b” do mesmo código, 

mas somente se a representação tiver um fim educativo e sem causar danos a 

formação de sua moral, ou se identifique ser essa ocupação indispensável ao seu 

sustento ou de seus familiares, não trazendo prejuízos à sua formação moral 

(Oliva,2006). 

Existem algumas restrições a duração do trabalho do menor que estão nos 

artigos 412, 413 todo e o 414, transcritos abaixo: 

 
Art. 412 - Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer 
dividido em 2 (dois) turnos, haverá um intervalo de repouso, não 
inferior a 11(onze) horas. 
Art. 413 - É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do 
menor, salvo: 
I - até mais 2 (duas) horas, independentemente de acréscimo 
salarial, mediante convenção ou acôrdo coletivo nos têrmos do Título 
VI desta Consolidação, desde que o excesso de horas em um dia 
seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser 
observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) horas semanais 
ou outro inferior legalmente fixada; 
II - excepcionalmente, por motivo de fôrça maior, até o máximo de 12 
(doze) horas, com acréscimo salarial de, pelo menos, 25% (vinte e 
cinco por cento) sôbre a hora normal e desde que o trabalho do 
menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. 
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Parágrafo único. Aplica-se à prorrogação do trabalho do menor o 
disposto no art. 375, no parágrafo único do art. 376, no art. 378 e no 
art. 384 desta Consolidação.  

 

Se a proteção do trabalho do menor, que está no Capítulo IV for violada, 

quem violou pode sofrer multa, que os Delegados Regionais do Trabalho ou 

funcionários  por eles designados irão impor como está exposto nos artigos 434, 435 

e 438 da CLT e não existe prescrição no caso dos menores de 18 anos, conforme 

artigo 440. 

A capacidade plena para os atos trabalhistas segundo o Direito trabalhista 

tem início aos 18 anos, seguindo o Código Civil vigente e o artigo 402 da CLT, como 

Delgado (2006) nos lembra. 

 
Ressalte-se que o preceito celetista que antes lançava certa cortina 
de dúvida sobre esse termo inicial da maioridade (o art. 406 dispunha 
que entre 18 e 21 anos presumia-se o trabalhador autorizado a 
trabalhar, por seu responsável legal) encontra-se, hoje, 
expressamente revogado (Lei n° 7.855/89). Mesmo antes de sua 
revogação expressa, o preceito já estava esterilizado, por 
incompatibilidade, em vista do parâmetro etário constitucional 
firmemente acolhido em 1988 (arts. 7°, XXXIII, e 227, caput, e § 3°, 
da CF/88). 

 

Entre 16 e 18 anos situa-se a capacidade/incapacidade relativa do 

obreiro para os atos da vida trabalhista (14 anos, se vinculado ao 

emprego através de contrato de aprendiz). É o que deriva do texto 

constitucional, combinado com o modelo jurídico celetista adaptado à 

nova Constituição (art. 7°, XXXIII, da CF/88, conforme EC n° 20, de 

15.12.98; arts. 402 a 405 da CLT).  

Antes da Emenda n° 20/98, tais parâmetros eram, respectivamente, 

14 e 12 anos. (Delgado, 2006, p. 409). 

 

Camino (2004) diz que a evolução da jurisprudência no caso da relação de 

trabalho se apegou de forma excessiva aos conceitos trazidos pelo direito comum e 

os conceitos considerados “clássicos” de incapacidade não foram cogitados para o 

direito do trabalho, como por exemplo o principio da irretroatividade da nulidade, que 

invalida os atos praticados pelo incapaz para resguardá-lo na lei civil, no direito do 
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trabalho o incapaz quando entrega sua força de trabalho para outra pessoa tirar 

proveito econômico deveria acontecer o mesmo. 

 
É bastante o ato-fato-trabalho subordinado em favor de quem o 
explora e dele retira proveito econômico para que o direito do 
trabalho incida com toda a carga de tutela contrato mínimo legal. 
Para o direito do trabalho, existente a relação de emprego – e, 
consequentemente, o contrato de trabalho – há imediata repercussão 
no plano da eficácia, independentemente da validade (Camino, 2004, 
p. 274). 

 

A contestação continua, pois o tempo de serviço que a pessoa trabalhou 

como incapaz não é reconhecido pela jurisprudência, pois para ela esse contrato de 

trabalho é invalido. 

 
As mesmas dificuldades surgem na apreciação dos contratos com 
menores de dezesseis anos. Aqui se expõe, com toda a sua crueza, 
a falta de sensibilidade para a chaga social do trabalho das crianças, 
em tudo igual àquele prestado pelos adultos, perfeitamente afeiçoado 
à tipicidade legal.  
Porque proibido o seu objeto (art. 7°, inciso XXXIII, CF/88), não se 
lhes reconhece o direito à relação de emprego, salvo os salários, 
quando a lei com toda a clareza de sua literalidade assumida, a  
equipara ao contrato. 
O apego à idéia ortodoxa do contrato tem impedido o avanço em 
favor do reconhecimento da relação de emprego no plano da 
eficácia, dando a esses pequenos trabalhadores já que a sociedade 
lhes nega o direito de ser criança, ao menos a possibilidade de uma 
aposentadoria precoce (Camino, 2004, p. 275-276). 
 
 

Os cinco elementos fático-jurídicos que constituem qualquer uma relação de 

trabalho são: prestação de trabalho por pessoa física a outra, subordinação entre as 

partes envolvidas, onerosidade, pessoalidade e não-eventualidade. A missão de 

conferir se esses cinco elementos estão na relação empregatícia que surgir e se o 

Direito do Trabalho a validará é do operador jurídico, que analisará os elementos 

jurídico-formais do contrato, como diz Delgado em sua doutrina. Na sua doutrina 

está da seguinte forma: 

 
Trata-se de elementos cuja higidez e regularidade jurídicas são 
essenciais para que o Direito autorize a produção de plenos efeitos à 
relação oriunda do mundo dos fatos sociais. [...] 
São elementos jurídicos-formais do contrato empregatício os 
clássicos elementos constitutivos da figura contratual padrão 
conhecida: capacidade das partes contratantes; licitude do objeto 
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contratado; forma contratual prescrita em lei ou por esta não proibida; 
higidez na manifestação da vontade das partes (Delgado, 2006. p. 
305-306). 
 

Os direitos trabalhistas e previdenciários do adolescente aprendiz maior de 14 

anos é reconhecido no artigo 65 da CLT, enquanto o incapaz não os tem. 

 
3.5 Nas Convenções Internacionais do Trabalho 

 

As organizações não-governamentais tiveram e tem até hoje um papel 

fundamental e de grande relevância na luta contra exploração do trabalho infantil no 

mundo (Talavera). Um exemplo está na transcrição abaixo : 

No decurso dos anos, surgiram dispositivos legais fundamentados 
na doutrina da proteção integral defendida pela Organização da 
Nações Unidas (ONU), e pelo Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef), com base na Declaração Universal dos Direitos da 
Criança, bem como nas diversas convenções e recomendações de 
reconhecimento universal, propugnadas pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Na essência, essa doutrina reforça 
os seguintes pontos: o valor intrínseco da criança como ser humano; 
a necessidade de respeito à sua condição de pessoa 
em desenvolvimento; o valor prospectivo da infância como portadora 
da continuidade de sua família, de seu povo, e da espécie humana; e 
o reconhecimento de sua vulnerabilidade. Tais ordenamentos 
jurídicos refletem a convicção de que a infância e a adolescência são 
fases da vida a serem dedicadas à educação e ao desenvolvimento 
físico e social. Crianças e adolescentes constituem-se, portanto, 
sujeitos de direitos próprios e com necessidades de proteção 
diferenciada, específica e integral, que devem ser asseguradas pela 
família, pela sociedade, e pelo Estado (Marin, 2006, p. 13-14). 

 

Hoje em dia fala-se do enquadramento de um Direito Internacional do 

Trabalho no ramo do Direito Público, que tem o intuito de universalizar os princípios 

da justiça social usando a cooperação internacional para que as condições de 

trabalho melhorem. A OIT (Organização Internacional do Trabalho) através de suas 

resoluções é uma das fontes desse direito, as outras são declarações, 

recomendações e tratados internacionais. Camino em usa doutrina fala sobre isso 

no trecho transcrito abaixo: 

 
Tais normas expressam a permanente busca dos povos de efetivar a 
idéia de um direito que viabilize harmoniosa convivência entre capital 
e trabalho,  que somente será possível quando a humanidade se 
convencer de que o valor do trabalho humano deve prevalecer, 



50 

 

sendo o capital mero instrumento de sua realização (Camino, 2004, 
p. 35). 

 

Tratado, segundo Convenção de Viena, entendimento seguido por  

Nascimento, é “um acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido 

pelo Direito Internacional”. 

Convenção é “um acordo internacional votado pela Conferência da OIT”. Já 

uma Recomendação “parte de um assunto discutido em uma conferência, mas que  

não pode ser adotado de forma imediata pelos Países”. 

No Brasil quando ratificadas essas normas se tornam fontes importantes 

justrabalhistas. (Delgado, 2006, p. 155). 

A Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919, como parte do 

Tratado de Versalhes. Sua sede fica em Genebra, na Suíça, possui uma Secretaria 

permanente, 61 escritórios de representação espalhados por seus 170 paises-

membros, em 1946 passou a ser um organismo especializado na área trabalhista 

dentro da ONU- Organização das Nações Unidas, onde ingressou neste mesmo 

ano. 

A OIT adotou como primeira medida o limite da jornada de trabalho em 8 

horas diárias e 48 horas semanas, levantando a bandeira do trabalho decente. Na 

visão da OIT o trabalho é fonte de dignidade pessoal, estabilidade para a família do 

trabalhador, paz da sociedade, possibilita o trabalho produtivo, crescimento do País 

e das empresas, assim se tem todos os meios para erradicar a pobreza, como é dito 

por Romita (2007). 

Romita também diz que a globalização justa, segurança, inclusão social, 

diversidade, dignidade e atenuação da pobreza são os principais objetivos da 

agenda social, política e econômica do sistema internacional, outro objetivo é criar 

postos de trabalho no mundo. 

A fim de eliminar de formas de trabalho danosas e dar melhores condições 

para os trabalhadores, a OIT lançou algumas Convenções, como nos lembra 

Talavera (2006): 

A questão do trabalho infantil, tema de mais de vinte convenções 
e recomendações, tem estado entre as principais preocupações que 
afligem a OIT que, desde seus primórdios, tem-se empenhado, por 
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todos os meios a seu alcance, em dar sua contribuição institucional 
para a eliminação desse mal que se expande e que, por sua 
gravidade e dimensão, repugnam a consciência do mundo moderno 
(Talavera, 2006, p. 119). 

 

As ratificações são o único meio para dar eficácia aos tratados e as 

convenções em cada pais no mundo. O Congresso Nacional é que tem essa 

competência de forma exclusiva no Brasil, para aprovar ou não, como está exposto 

no artigo 49, inciso I da CF/88. (Nascimento, 2002). 

Destacam-se algumas ratificações de convenções e declarações feitas no 

Brasil, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 22 de novembro 

de 1969 em São José da Costa Rica. Nesta data e local ocorreu sua aprovação, 

porém sua ratificação ocorreu no dia 25 de setembro de 1992. Outro destaque é a 

Declaração de Genebra que aconteceu em 1924 que diz: 

 
[...] determinava ‘a necessidade de proporcionar à criança uma 
proteção especial‘; da mesma forma que a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos das Nações Unidas (Paris, 1948) apelava ‘ao 
direito a cuidados e assistência especiais’; na mesma orientação, a 
Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (pacto de São 
José, 19690 alinhava em seu art. 19: ‘Toda criança tem direito às 
medidas de proteção que na sua condição de menor requer, por 
parte da família,da sociedade e do Estado’. Ainda mais 
recentemente, as Regras Mínimas das Nações Unidas para 
a Administração da Justiça da Infância e da Juventude – Regras de 
Beijing (Res. 40/33 da Assembléia-Geral, de 29.11.85); as Diretrizes 
das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil – 
Diretrizes de Riad (Assembléia-Geral da ONU, novembro/90); bem 
como As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos 
Jovens Privados de Liberdade (Assembléia-Geral da ONU, 
novembro/90), lançaram as bases para a formulação de um novo 
ordenamento no campo do Direito e da Justiça, possível para todos 
os países, em quaisquer condições em que se encontrem, cuja 
característica fundamental é a nobreza e a dignidade do ser humano 
criança. 
A proteção integral dispensada à criança e ao adolescente encontra 
suas raízes mais próximas na Convenção sobre o Direito da Criança, 
aprovada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 20.11.89 e 
pelo Congresso Nacional brasileiro em 14.9.90, através do Dec. 
Legislativo 28. A ratificação ocorreu com a publicação do Dec. 
99.710, em 21.11.90, através do qual o Presidente da República 
promulgou a Convenção, transformando-a em lei interna. 
O espírito e a letra desses documentos internacionais constituem 
importante fonte de interpretação de que o exegeta do novo Direito 
não pode prescindir. Eles serviram como base de sustentação dos 
principais dispositivos dos Estatuto da Criança e do Adolescente e 
fundamentaram juridicamente a campanha Criança e Constituinte, 
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efervescente mobilização nacional de entidades da sociedade civil e 
milhões de crianças, com o objetivo de inserir no texto constitucional 
os princípios da Declaração dos Direitos da Criança (Costa, 2002, p. 
16, grifos do autor). 
 

 
As Convenções n° 138 e 182 da OIT foram ratificadas no Brasil e são as que 

tratam do trabalho infantil. 

No dia 15 de fevereiro de 2002, por meio do decreto n° 4134 foi incorporada 
no ordenamento jurídico do Brasil a Convenção n°138 de 1973 da OIT que 
determinava que a idade mínima para começar a trabalhar não poderia ser inferior a 
idade da conclusão do ensino obrigatório, objetivando a abolição do trabalho infantil 
como está escrito nos primeiros artigos dessa Convenção transcritos abaixo: 

 
Art. 1º — Todo País-Membro, no qual vigore esta Convenção, 
compromete-se a seguir uma política nacional que assegure a efetiva 
abolição do trabalho infantil e eleve, progressivamente, a idade 
mínima de admissão a emprego ou a trabalho a um nível adequado 
ao pleno desenvolvimento físico e mental do jovem. 
Art. 2º — 1. Todo País-Membro que ratificar esta Convenção 
especificará, em declaração anexa à ratificação, uma idade mínima 
para admissão a emprego ou trabalho em seu território e nos meios 
de transporte registrados em seu território; ressalvado o disposto nos 
Artigos 4º e 8º desta Convenção, nenhuma pessoa com idade inferior 
a essa idade será admitida a emprego ou trabalho em qualquer 
ocupação. 
2. Todo País-Membro que ratificar esta Convenção poderá notificar 
ao Diretor-Geral do Secretariado da Organização Internacional do 
Trabalho, por declarações subseqüentes, que estabelece uma idade 
mínima superior à anteriormente definida. 
3. A idade mínima fixada nos termos do parágrafo 1 deste Artigo não 
será inferior à idade de conclusão da escolaridade compulsória ou, 
em qualquer hipótese, não inferior a quinze anos. 
4. Não obstante o disposto no parágrafo 3 deste Artigo, o País-
Membro, cuja economia e condições do ensino não estiverem 
suficientemente desenvolvidas, poderá, após consulta às 
organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se 
as houver, definir, inicialmente, uma idade mínima de quatorze anos. 
Art. 3º — 1. Não será inferior a dezoito anos a idade mínima para a 
admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho que, por sua 
natureza ou circunstâncias em que for executado, possa prejudicar a 
saúde, a segurança e a moral do jovem. 

 

Em 14 de dezembro de 1999 através do Decreto Legislativo n° 178 o Brasil 

aprovou a Convenção n° 182 da OIT e houve a promulgação do decreto mencionado 

nesse parágrafo pelo Decreto n° 3597 de setembro de 2000. Versa sobre a 

eliminação dos trabalhos danosos ao menor, ou seja, as piores formas de trabalho 

infantil. Sobre isso Romita ressalta que: 
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A expressão ‘piores formas de trabalho infantil’ abrange: a) qualquer 
forma ou condição análoga à de escravo, como venda e tráfico de 
crianças, servidão por dívidas ou condição de servo, trabalho forçado 
ou obrigatório, recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para 
utilização em conflitos armados; b) utilização, recrutamento ou 
oferecimento de crianças para prostituição, produção de pornografia 
ou ações pornográficas; c) utilização, recrutamento ou oferecimento 
de crianças para realização de atividades ilícitas, especialmente 
produção e tráfico de entorpecentes; d) trabalho que, por sua 
natureza e condições em que é executado, cause provável dano 
á saúde ou à moral das crianças (Romita, 2007, p. 226-227) 

 

Em 12 de junho de 2008 através do Decreto n° 6.481 foram regulamentados 

os artigos 3°, alínea “d” e 4° da Convenção. Integrando a lista de exploração grave o 

trabalho doméstico, assim como a exploração sexual, tráfico de drogas, trabalho 

escravo, dentre outros.   

É valida a transcrição da reportagem, na qual o Presidente da República da 

época fala sobre o decreto: 

Esse decreto serve para que nossos fiscais possam ter instrumentos 
para punir o trabalho escravo. Às vezes o combate não depende da 
fiscalização, porque é uma questão cultural”, disse o presidente, 
lembrando que muitas crianças ajudam os pais nas atividades diárias 
em busca do sustento. 
Segundo o presidente, é preciso diferenciar cada atividade. “É 
preciso a gente tratar de forma humana e diferenciada cada tipo de 
atividade. O empresário, por exemplo, não tem nenhum cabimento 
manter uma criança trabalhando. Se precisar de uma criança 
aprendiz é preciso tomar cuidado para que isso não atrapalhe a 
criança de estudar. 14 anos não é idade de trabalhar”, salientou.  
Lula disse ainda que os pais têm um papel importante no combate 
do trabalho infantil. “Nós com esse decreto aperfeiçoamos um pouco 
mais o combate ao trabalho infantil]. Mas temos que fazer apelo para 
que os pais dessas crianças e adolescentes evitem que a pretexto de 
trabalhar elas deixem de estudar, porque elas vão sentir falta disso 
depois”, afirmou (LULA assina decreto para ampliar combate ao 
trabalho infantil, 2008, texto digital). 

 

O Brasil respeita a idade mínima para o trabalho do menor, já que adota o 

limite de 16 anos e a OIT considera o menor que tem o objetivo de sustentar sua 

família e a ele mesmo aquele a partir dos 15 anos de idade. (Talavera, 2006). 

 
 

 



54 

 

3.6 Espécies de trabalho do menor 

 

Delgado (2006) diz que a criança e o adolescente só podem ser contratados 

para trabalhar, ou seja, ter o contrato empregatício a partir dos 16 anos, com 

exceção do menor aprendiz que é a partir dos 14 anos, como está escrito no artigo 

7°, XXXlll da Constituição Federal Brasileira de 1988 transcrito abaixo: 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 

 
3.6.1 Menor empregado 

 

Para CLT quem presta serviços contínuos, remunerados e subordinados, 

tendo menos de 18 anos de idade é o menor empregado e nos artigos 402 e 3° da 

CLT é assegurado os mesmos direitos trabalhistas que o trabalhador adulto tem, 

mas com algumas especificações (Nascimento, 2002). 

Uma diferença é que o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento e tem 

necessidade de se capacitar para o mercado de trabalho, como é previsto no artigo 

69 do ECA, “O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho,”. 

As proibições em relação ao trabalho do menor, como ao trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso. Citado por Oliva (2006), Oris de Oliveira diz que é vedado o 

trabalho noturno é proibido, pois, “os estudos científicos comprovam que o trabalho 

noturno tem como efeito um maior desgaste físico e mental, sem falar em outros de 

natureza diversa, como o de dificultar a convivência familiar e social”. O trabalho 

noturno afetará muito mais o adolescente, que ainda está em desenvolvimento, já 

que, o adulto que já está desenvolvido e é muito afetado. 

No artigo 404 da CLT, o trabalho realizado entre os horários das 22 horas às 

5 horas do outro dia é considerado trabalho noturno e “não considera, assim, as 

particularidades relativas ao trabalhador rural” (Oliva, 2006, p. 167). O que está 

escrito no artigo 67 do ECA segue o disposto acima. 
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As atividades perigosas são as que se tem contato obrigatório com explosivos 

ou inflamáveis em condições de risco grande, seja por sua natureza ou método de 

trabalho. Que está escrito no artigo 193 da CLT. 

Registrados no Ministério do Trabalho, Médico do Trabalho ou Engenheiro do 

Trabalho são os que podem classificar a periculosidade e a insalubridade, através 

de um laudo, conforme exposto no artigo 195 da CLT. 

Se tiver alguma contratação de um menor, o que viola a lei, o empregador 

terá que pagar todas as parcelas cabíveis ao menor e terá que extinguir o vinculo 

(Delgado, 2006). 

Neste caso, a capacidade obreira é que não foi respeitada. Não 
obstante o vício em um dos elementos jurídico-formais do contrato, 
todos os efeitos trabalhistas devem ser reconhecidos, em face da 
tutela justrabalhista ter sido construída exatamente para proteger a 
criança e o adolescente – e não ampliar a perversidade de sua 
exploração (Delgado, 2006, p. 307). 

 

Mesmo se um menor vier aceitar um emprego com autorização dos 

responsáveis legais, esse contrato poderá ser extinto, se a atividade puder acarretar 

danos físicos ou morais (Vianna, 2005), isso está exposto no artigo 408 da CLT, que 

está transcrito abaixo: 

 
Art. 408 - Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a 
extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa 
acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral. 

3.6.2 Menor Aprendiz e Jovem Aprendiz 
 

A figura do menor aprendiz é inspirada na figura do “aprendiz” da era 

medieval, caracterizado no sistema de hierarquia das corporações de oficio 

medievais. 

A questão da aprendizagem é uma primeira fase para o  desenvolvimento  

educacional e profissional, que concilia escola e trabalho a fim de dar uma instrução 

teórica e prática ao menor preparando-o para o mercado de trabalho. A escola 

profissionalizante dará o conhecimento e a prática para o menor se adaptar a 

próxima etapa que é o mercado de trabalho, como diz Talavera (2006). 
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O artigo 62 do Estatuto da Criança e do Adolescente define o que é 

aprendizagem em seu caput: “Considera-se aprendizagem a formação técnico-

profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em 

vigor” e na sequência os princípios que o baseiam: 

 
Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes 
princípios: 
I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular; 
II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; 
III - horário especial para o exercício das atividades. 

 

As atividades de aprendizagem não podem ser insalubres, de nenhuma 

maneira perigosas e que não possam causar danos psicológicos ao menor, devendo 

ser conciliada com a escola, nunca prejudicando o ensino escolar do menor 

(Oliveira, 2006). 

O contrato de aprendizagem é considerado um contrato de trabalho especial 

em que o jovem com idade entre 14 e 24 anos, inscrito no programa de 

aprendizagem, terá sua formação técnica e profissional assegurada pelo seu 

empregador. Esse contrato deve ser por prazo determinado, por escrito com os 

termos ajustados. A aprendizagem e o desenvolvimento moral, psicológico e físico 

do aprendiz  tem que ser totalmente compatíveis. No caso do aprendiz ser portador 

de deficiência é autorizado que exceda o limite de idade. Isso é previsto no artigo 

428 da CLT que foi alterado pela lei n°11.180/2005. 

Transcrito na redação atual o artigo: 

Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho 
especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o 
empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e 
menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de 
aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível 
com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, 
a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 
formação. (Redação dada pela Lei nº 11.180, de 2005) 
§1º - A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência 
do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e 
inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob 
orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional 
metódica. (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 2008) 
§2º - Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será 
garantido o salário mínimo hora. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 
19.12.2000) 
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§3º - O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por 
mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador 
de deficiência. (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 2008) 
§4º - A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste 
rtigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, 
metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva 
desenvolvidas no ambiente de trabalho.. (Incluído pela Lei nº 10.097, 
de 19.12.2000) 
§5º - A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica 
a aprendizes portadores de deficiência. (Incluído pela Lei nº 11.180, 
de 2005) 
§6º - Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação 
da escolaridade de aprendiz portador de deficiência mental deve 
considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas 
com a profissionalização. (Incluído pela Lei nº 11.180, de 2005) 
§ 7º - Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para 
o cumprimento do disposto no § 1º deste artigo, a contratação do 
aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já 
tenha concluído o ensino fundamental. (Incluído pela Lei nº 11.788, 
de 2008) 

 

Esse dispositivo foi uma inovação na época, porque aumentou o limite de 

idade do aprendiz para 24 anos e assim possibilitando que mais jovens possam 

participar desse programa que procura auxiliar na preparação deles para o mercado 

de trabalho (Oliva, 2006, p. 217). 

Existem três correntes no que diz respeito a natureza jurídica da 

aprendizagem: a primeira corrente diz que mesmo com finalidade de ensino, o 

contrato de aprendizagem é verdadeiramente um contrato de trabalho; a segunda 

corrente diz que já que a finalidade desse contrato  é o aprendizado, não teria 

caráter de um contrato de trabalho; a terceira diz que esse contrato é sui generis 

(Nascimento, 2002). 

 Oliva (2006, p. 221) concorda com a primeira corrente só complementa que 

esse contrato de trabalho tem natureza especial, quando fala: “mas de natureza 

especial, por envolver uma relação triangular – empresa, instituição de 

aprendizagem qualificada e adolescente” 

Machado (2003, p. 190) diz que esse contrato é defasado para a atualidade, 

quando diz que “é faceta muito limitada, bastante precária, do direito à 

profissionalização, na complexidade do mundo contemporâneo” e diz que é 

simplesmente uma atividade laboral, baseada no lucro e na produtividade, sendo 

isso que está configurado no artigo 428 na opinião dele. 



58 

 

O ECA no seu artigo 64 diz: “Ao adolescente até quatorze anos de idade é 

assegurada bolsa de aprendizagem.”, assegurando o direito a bolsa aprendizagem, 

bem como, o artigo 65 do ECA que diz “ Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze 

anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.”, assegurando os 

direitos dos trabalhadores adultos aos aprendizes maiores de quatorze anos de 

idade. 

Os estabelecimentos sejam de qualquer natureza, devem matricular e 

empregar de 5% à 15% dos trabalhadores em  cargos que exijam formação 

profissional nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, o mesmo não se 

exige das entidades sem fins lucrativos, conforme preconizam os artigos 429 e 425, 

§ 1° ambos da CLT. 

As exigências para o contrato de aprendizagem são: 

1) anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
2) matrícula e freqüência do aprendiz à escola [...]; 
3) duração máxima do contrato de dois anos; 
4) jornada diária de seis horas, sendo vedadas horas extras e 
compensação de horas, limite que poderá ampliar-se para até oito 
horas para aqueles que completarem o ensino fundamental, se forem 
computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica; 
5) garantia, ao aprendiz, de no mínimo o salário mínimo 
horário (Nascimento, 2002, p. 184). 

 

Oliva (2006) lembra que em regra o aprendiz tem direitos iguais ao 

trabalhador comum, mas com algumas particularidades, essas particularidades 

estão descritas no artigo 433 e seguintes da CLT: 

 
Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou 
quando o aprendiz completar 24 (vinte e quatro) anos, ressalvada a 
hipótese prevista no § 5odo art. 428 desta Consolidação, ou ainda 
antecipadamente nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei 
n° 11.180, de 2005) 
I - desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o 
aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de 
acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao 
desempenho de suas atividades; 
II – falta disciplinar grave; 
III – ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; 
ou 
IV – a pedido do aprendiz. 
§ 2o Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 desta Consolidação 
às hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo. 
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A extinção do Contrato só poderá acontecer se o aprendiz alcançar a idade 

máxima, entretanto pode ser antecipada nas seguintes situações: falta disciplinar 

grave, se o aprendiz perder o ano letivo por falta injustificada ou ainda se o aprendiz 

tiver desempenho no trabalho insuficiente ou inabilidade para esse trabalho. O 

aprendiz que tiver rescisão antecipada recebera como indenização metade do 

salário do período que faltava para o término do contrato, segundo o artigo 433,§ 2° 

da CLT (Nascimento, 2002). 

É importante falar que a única diferença entre o menor aprendiz e o jovem 

aprendiz é que no caso do jovem aprendiz existem cargos específicos em empresas 

especificas que solicitam aprendizes com experiência para desenvolver mais 

facilmente e rapidamente a função. 

 

3.6.3 Trabalho educativo 

 

O trabalho educativo é outra opção para o menor e está previsto no ECA, que 

diz: 

 Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, 
sob responsabilidade de entidade governamental ou não-
governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente 
que dele participe condições de capacitação para o exercício de 
atividade regular remunerada. 
§ 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as 
exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e 
social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 
§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado 
ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não 
desfigura o caráter educativo. 
 

Oliveira (2002) diz que o trabalho educativo é um projeto pedagógico que tem 

como objetivo o desenvolvimento social e pessoal do educando e um programa 

educacional listará os deveres dele. 

O educando pode receber um salário ou participação da venda dos produtos 

gerados de seu trabalho, pois a predominância sobre esse trabalho é educativo, 

como Oliva (2008, p. 249) diz “subtrairá a natureza educativa do trabalho, nem 

gerará, portanto, vínculo empregatício entre as partes envolvidas”  

Sobre a espécie, vale ainda citar o seguinte entendimento: 
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O trabalho educativo, embora historicamente tenha sua raiz no 
trabalho social com crianças e adolescentes encontrados em estado 
de necessidade, não pode e não deve, de maneira alguma, ser 
reduzido a este aspecto de sua evolução. Na verdade, a introdução 
do instituto do trabalho educativo no Estatuto da Criança e do 
Adolescente nos dá a base legais para a organização de escolas-
cooperativas, escolas-oficiais, escolas-empresas, dirigidas a 
qualquer tipo de educando e não apenas às crianças e adolescentes 
em situação de risco pessoal e social (Costa, 2002, p. 224). 

 

Pode ser enquadrar nesse conceito como: atividades profissionalizantes de 

“escola-produção” ou “cooperativas-escola”, requalificação profissional ou trabalhos 

de reciclagem, estágio (que esteja fora da relação de emprego) e outras, essas 

atividades podem ser feitas dentro ou fora da relação de emprego (Oliveira, 2002). 

Pode-se ver que o trabalho educativo não é um trabalho qualquer, pois busca 

o desenvolvimento pessoal e social do educando, sem se excluir, no entanto, a 

possibilidade de produção de bens ou serviços. 

No mundo atual nos encontramos em meio a questões sobre um limite entre o 

trabalho educativo e o exclusivamente produtivo. Em meio a essa questão as horas 

voltadas para a formação e a especificidade do trabalho do educando deverão ser 

levados em conta, para não prejudicar o processo de ensino, nem o de 

aprendizagem. 

Dessa maneira, a busca por um modo legal de preparar e inserir o menor, 

com cuidado, preparando-o, dando maior qualificação para o mercado de trabalho é 

a grande questão a ser perseguida, sendo que nesta busca são permitidas diversas 

mudanças de rumo. 

A questão é como preparar os jovens para o mercado de trabalho sem 

prejudicar sua formação intelectual, sua instrução formal, sem trazer danos. Alguns 

questionam se não seria melhor acabar de vez com qualquer tipo de trabalho infantil. 

 
3.7  Críticas aos limites legais 

 

A Emenda Constitucional n° 20/98 estabeleceu que menores de 16 anos não 

podem trabalhar, essa média é superior a determinada pela Convenção 

Internacional n° 138 da OIT que determinou a idade mínima de 15 anos para os 
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menores poderem trabalhar, o que representa uma situação de conforto no cenário 

mundial, pois países desenvolvidos tem grande dificuldade para chegar aos termos 

da OIT mencionada e acabam aceitando ficar com a idade mínima de 14 anos para 

o ingresso do jovem no mercado de trabalho, como nos lembra Oliva (2006). 

 
Temos a impressão de que nosso legislador, ao aprovar a EC n. 20, 
estava persuadido de que o Brasil é uma nação do primeiro mundo e 
de que, sob os primas cultural, social e econômico, é um todo 
homogêneo, com taxa de emprego da ordem de 3% e renda per 
capta de 25 mil reais. Desse devaneio do nosso legislador, nasceu 
um verdadeiro pesadelo para inúmeros adolescentes que chegaram 
ao término de sua educação aos 14 ou 15 anos e estão sem acesso 
ao mercado de trabalho (Saad, 1999, p. 188). 

 

Süssekind (2005) afirma que o Brasil tem uma economia e uma educação 

pouco desenvolvidas e estão longe das dos países desenvolvidos, desta forma ele 

se posiciona contra a idade mínima de 16 anos para o ingresso no mercado de 

trabalho. Para ele o Brasil deveria adotar a facultatividade e adotar a idade mínima 

de 15 anos para o menor entrar no mercado de trabalho, como é a recomendação 

internacional da OIT. 

Há quem diga que a medida brasileira de adotar a idade de 16 anos como a 

idade inicial para o menor entrar no mercado de trabalho foi estabelecida com o 

objetivo de reduzir a taxa de desemprego no país e aumentar a faixa da população 

economicamente ativa. Se o objetivo era esse funcionou totalmente ao contrário, 

pois as taxas de desemprego aumentaram, bem como aumentou população 

suscetível  a exploração do trabalho infantil (Oliva, 2006). 

As legislações de outros países variam quanto à idade mínima para o menor 

ingressar no mercado de trabalho. Por exemplo: Na Inglaterra a idade mínima para o 

menor ingressar é de 13 anos de idade, nos Estados Unidos da America é de 16 

anos como no Brasil, já em países como Uruguai, Itália, Paraguai, Alemanha e Suíça 

é de 15 anos de idade. Essa disparidade de idades para o menor ingressar no 

mercado de trabalho, ocorre porque alguns países usam como parâmetro para 

avaliar o que é a infância fatores sociais e culturais, já em outros apenas a idade 

cronológica é levada em consideração. 
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Conclusão 

 

Conforme foi exposto neste trabalho, a questão do trabalho infantil ao longo 

da História no mundo e no Brasil nem sempre encontrou uma legislação preocupada 

em amparar, proteger e fiscalizar as relações trabalhistas.  

Assim procurou-se mostrar através da História a evolução do trabalho infantil 

desde quando nem era reconhecida tal condição, até os dias de hoje, onde ainda é 

uma realidade brutal, especialmente nas áreas mais carentes do País. Reconhece-

se também que há uma ligação direta entre a pobreza e a exploração do trabalho 

infantil, já que a deterioração das condições de vida se refletem nas garantias 

trabalhistas de todos os trabalhadores, especialmente dos menores. 

Em um país sem garantias de emprego, como o Brasil, no qual (de acordo 

com pesquisas oficiais) cerca de doze milhões de pessoas trabalham em empregos 

precários, temporários, como terceirizados prestadores de serviços, etc. é evidente 

que há um estímulo à exploração do trabalho de crianças e adolescentes. 

A admissão da lógica do trabalho infantil, pelo Estado, representada de forma 

emblemática pela autorização da exploração gratuita de crianças na Copa do Mundo 

de 2014, é sintomática desse movimento de retrocesso social, pelo qual aceitamos 

retornar ao século XVIII, e novamente admitir a presença de atravessadores na 

relação de trabalho. Na época, crianças a partir de 12 anos foram autorizadas a 

trabalhar (por vezes como voluntários) na venda de bebidas e alimentos durante os 

jogos ou no recolhimento do lixo produzido nos estádios. 

Ainda hoje existem crianças e adolescentes que trabalham de modo informal 

na exploração de minérios,  no corte de cana de açúcar, em trabalhos domésticos ou 

na fabricação de roupas e calçados, que nem fazem parte das estatísticas oficiais. 

Mesmo com o rigor conceitual e jurídico que envolve o tema, o país enfrenta 

dificuldades para colocar em prática medidas efetivas de combate à exploração do 

trabalho infantil. Segundo avaliação da Comissão Nacional de Erradicação do 

Trabalho Infantil, o país executou até 2015 apenas metade do total de 133 ações 

previstas no plano nacional. 

Atualmente apesar de se encontrar entre as mais avançadas do mundo a 

legislação brasileira ainda carece de aplicabilidade quer seja por interesse das 
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empresas quer por ausência de fiscalização do poder público. Evidentemente há 

uma disparidade entre a legislação e a realidade social, fato que nos leva a essa 

situação contraditória.  

A tentativa de erradicação ou ao menos diminuição do trabalho infantil passa 

obviamente pela aplicação de políticas públicas, pois do contrário a legislação será 

transgredida sistematicamente, pouco alterando a realidade social. Somente com 

crianças preparadas, escolarizadas, podemos garantir uma realidade futura diferente 

do quadro atual, para tanto temos que mudar a mentalidade e fazermos uma 

escolha pelo ser humano em detrimento do lucro fácil. 
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