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RESUMO 
 
 
 

O objetivo desse trabalho é mostrar o que se tem feito no Brasil para erradicar o 
trabalho infantil. Começamos por apresentar uma visão do desenvolvimento dos 
Direitos Humanos através da História e de como o ser humano foi, pouco a pouco, 
ganhando a proteção desses Direitos em relação ao Estado e a outros seres 
humanos e como essa proteção evoluiu no decorrer dos séculos. Nesse vislumbre 
panorâmico da História encontramos a frágil figura da criança sendo privada de seu 
bem maior, que é todo o encanto que a infância oferece, e descobrimos os terríveis 
males que a privação desse tempo pode causar à criança e ao adulto que ela vai se 
tornar. Acompanhamos como se desenvolveu a luta para a preservação do direito a 
uma infância feliz para todas as crianças e adolescentes. Chegando ao Brasil, 
apreciamos a legislação brasileira e as estratégias adotadas pelo governo e pela 
sociedade para erradicar o trabalho infantil de nosso país. 
 
 
Palavras Chave:  Trabalho Infantil. Legislação. Estratégias. Erradicação. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The aim of this paper  is to show what has been done in Brazil to eradicate child 
labor. We start by presenting a vision of the development of human rights throughout 
history and how the human being, little by little, gaining the  protection of 
these rights against the state and other human beings and how this protection has 
evolved through the centuries. In this panoramic glimpse of history we find the 
frail figure of the child being deprived of its much larger, which is all the charm that 
childhood offers, and discover the terrible evils that deprivation of this time can cause 
the child and the adult she will become . We follow as the fightdeveloped to preserve 
the right to a happy childhood for all children and adolescents. Coming to Brazil, we 
apreciate the Brazilian legislation and  the strategies adopted by government and 
society to eradicate child labor in our country. 
 
 
Keywords:  Child Labor. Legislation. Strategies. Eradication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A História nos mostra a luta do Direito através dos séculos com o objetivo de 

proteger o ser humano de tudo aquilo que possa lhe roubar a paz e a alegria de 

viver. Entretanto, o egoísmo e a injustiça são inimigos difíceis de serem vencidos. 

Hoje, depois de muitos séculos de luta para implantar o respeito aos Direitos 

Humanos, ainda temos muitos países que ignoram completamente esses Direitos. 

Com a erradicação do trabalho infantil não tem sido diferente. Muitas leis foram 

criadas e, também, foram totalmente ignoradas. Até que governos e sociedades 

interessados em preservar suas crianças do trabalho precoce, passaram a 

desenvolver estratégias e controles rigorosos para que as leis fossem respeitadas. 

 Nosso objetivo é averiguar como têm sido criados no Brasil as estratégias e 

os controles para que o trabalho infantil seja combatido até o ponto de ser 

totalmente erradicado.  

 Vimos que o Brasil, ao integrar-se com outros países também interessados 

em erradicar o trabalho infantil de seus territórios, firmou compromissos e se dispôs 

a cumprir metas de tal forma que o problema pudesse ser mensurado, controlado e, 

dentro de um tempo determinado, totalmente solucionado. 

 O trabalho que apresentamos agora tem o objetivo principal de apresentar 

tudo que já foi feito e os resultados alcançados até agora, e as metas a serem 

atingidas até em 2015. 
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2 DIREITOS HUMANOS 

 

 

2.1 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL 

 

 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), em 10 de dezembro de 1948, 

adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração foi esboçada 

por um grupo de pessoas nascidas nos Estados Unidos, França, Líbano, China e em 

muitos outros países, mas, o canadense John Peters Humphrey foi quem mais se 

destacou na elaboração desse esboço que delineia os direitos humanos básicos. 

 O ambiente propício para a criação de instrumentos que contribuíssem para 

um melhor relacionamento entre pessoas e nações se fez presente no final da 

segunda guerra mundial. O mundo, abalado com os horrores dessa guerra, clamava 

por uma nova sociedade mundial, construída sobre novos alicerces ideológicos. 

Assim, os dirigentes das nações que emergiram como potências após a guerra, 

liderados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e pelos Estados 

Unidos da América (EUA), estabeleceram, na Conferência de Yalta, na Ucrânia, em 

1945, as bases do que chamaram “uma paz futura”, definindo áreas de influência 

das potências e acertando a criação de uma Organização multilateral que 

promovesse negociações sobre futuros conflitos internacionais, com o objetivo de 

evitar novas guerras, promover a paz e a democracia e fortalecer os Direitos 

Humanos. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um documento que 

representa obrigatoriedade legal. Mas, serviu de base para a elaboração dos dois 

tratados sobre direitos humanos da ONU, de força legal: o Tratado Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos e o Tratado Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais. E essa Declaração também tem servido de base para a elaboração das 

Constituições de muitos países, inclusive a brasileira, além de ser amplamente 

citada por acadêmicos, advogados e cortes constitucionais. Tem sido objeto de 

estudo e discussão entre especialistas em direito internacional e, embora não tenha 

força legal, é admirada e respeitada em, praticamente, todo o mundo. 

 A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada pela 

Assembléia Geral da ONU como o ideal que todos devem atingir. Os povos e todas 
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as nações, cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tenham sempre em mente 

esta Declaração, e se esforcem, usando as ferramentas do ensino e da educação, 

para promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 

progressivas, tanto em nível nacional como internacional, assegurar que os direitos 

humanos, relacionados nessa declaração, sejam reconhecidos e observados de 

forma universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, 

quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 

 Segundo o Guiness Book of World Records, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos é o documento traduzido no maior número de línguas (337 em 

2008). Em Maio de 2009, o site oficial da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos dava conta da existência de 360 traduções disponíveis. 

 

 

2.2 A HISTÓRIA DA DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

 Sempre foi e sempre será um anseio do ser humano gozar de seus direitos e, 

se necessário, lutar por eles. Ao observarmos a história percebemos essa realidade 

desde a antiguidade até os dias de hoje, como temos testemunhado através dos 

mais atuais meios de comunicação as lutas dos povos, no oriente médio, contra os 

governantes de seus países, para que haja respeito a seus direitos básicos.  

 Ao redor do mundo, as idéias e valores dos direitos humanos são esboçados 

através da cultura e, muitas vezes, da religião. Ciro, rei da Pérsia, hoje o Irã, 

escreveu, por volta de 539 a.C, o que é considerado a primeira declaração dos 

direitos humanos registrada na história: o chamado cilindro de Ciro (uma peça em 

forma cilíndrica onde foi gravada essa declaração). 

 Na época do Iluminismo, filósofos europeus desenvolveram teorias da lei 

natural que influenciaram a adoção de documentos como a Declaração de Direitos 

de 1689 da Inglaterra, assim como a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 da França e a Carta de Direitos de 1791dos Estados Unidos. 

 Os aliados, durante a Segunda Guerra Mundial, adotaram as quatros 

liberdades: liberdade da palavra e da livre expressão, liberdade de religião, liberdade 

por necessidades e liberdade de viver livre do medo. A Carta das Nações Unidas 

reafirmou a fé nos direitos humanos, na dignidade e nos valores humanos das 
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pessoas e convocou a todos seus estados-membros a promover respeito universal e 

observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem 

distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

 Depois da Segunda Guerra Mundial, quando vieram a público as crueldades e 

atrocidades cometidas pelos nazistas, a comunidade mundial chegou ao consenso 

de que a Carta das Nações Unidas não tinha definido de forma suficientemente clara 

e contundente os direitos a que ela se referia. Tornava-se então necessária uma 

declaração universal que especificasse de forma inequívoca os direitos individuais e 

assim pudesse dar efeito aos Direitos Humanos. Então o Secretário Geral das 

Nações Unidas chamou o canadense John Peters Humphrey e lhe incumbiu de 

trabalhar no projeto dessa declaração. Naquela época, Humphrey havia sido recém 

indicado para o cargo de diretor da divisão de direitos humanos que fazia parte do 

secretariado das Nações Unidas.  

 Como um braço das Nações Unidas, a comissão dos direitos humanos foi 

constituída para empreender o trabalho de preparar o que, inicialmente, era 

concebido para ser a Carta dos Direitos. Para representar a comunidade global, 

membros de vários países foram designados para ajudar no trabalho. Austrália, 

Bélgica, República Socialista Soviética da Bielorrússia, Chile, China, Cuba, Egito, 

França, Índia, Irã, Líbia, Panamá, Filipinas, Reino Unido, Estados Unidos, União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguai e Iugoslávia foram as nações 

representadas nesse trabalho. 

 A Declaração Universal foi adotada pela Assembléia Geral no dia 10 de 

dezembro de 1948 com 48 votos a favor, nenhum contra e 8 abstenções (a maior 

parte do bloco soviético socialista, como Bielorrússia, Tchecoslováquia, Polônia, 

Ucrânia, União Soviética e Iugoslávia e a África do Sul e Arábia Saudita). 

 Embora não formulada como tratado, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos foi expressamente elaborada para definir o significado das expressões 

“liberdades fundamentais” e “direitos humanos”, constantes na “Carta da ONU” 

[estatuto da ONU], obrigatória para todos estados membros. Por este motivo, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos é documento constitutivo das Nações 

Unidas. Também, muitos advogados internacionais a tomam como parte da norma 

internacional fundada nos costumes e no bom senso universal, constituindo-se numa 

poderosa ferramenta de pressão diplomática e moral sobre governos que violam 

qualquer de seus artigos. A Conferência Internacional de Direitos Humanos da ONU 
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de 1968 anunciou que a Declaração Universal dos Direitos Humanos “constitui 

obrigação para os membros da comunidade internacional” em relação a todas as 

pessoas. 

 

 

2.3 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

 

 Como o tema dessa monografia é a Erradicação do Trabalho Infantil do Brasil, 

achamos adequado nesse capítulo, que fala sobre os Direitos Humanos e sua 

Declaração Universal, abordar também a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança. 

 A Declaração dos Direitos da Criança foi adotada pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas de 20 de novembro de 1959, quando foi aprovada por unanimidade 

e ratificada pelo Brasil. É integralmente fiscalizada pela UNICEF, que é um 

organismo celular da ONU criado para integrar as crianças na sociedade e zelar pelo 

seu convívio e interação social, cultural e até financeiro, conforme o caso, dando-lhe 

condições de sobrevivência até sua adolescência. Sua base e fundamento são os 

direitos a liberdade, a estudar, a brincar e a conviver socialmente. Esses Direitos, 

que devem ser respeitados, são declarados em 10 princípios. 

 

Princípio I – À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. 

*A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta Declaração. Estes 

direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção 

ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 

políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição 

econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à 

sua família.  

Princípio II – Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e 

social. 

*A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços a 

serem estabelecidos em lei e por outros meios, de modo que possa desenvolver-
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se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, 

assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este 

fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da 

criança.  

Princípio III – Direito a um nome e a uma nacionalidade. 

*A criança tem direito, desde o seu nascimento, a um nome e a uma     

nacionalidade. 

Princípio IV – Direito a alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a 

criança e a mãe. 

*A criança deve gozar dos benefícios da previdência social. Terá direito de 

crescer e desenvolver-se com boa saúde; para essa finalidade deverão ser 

proporcionados tanto à ela, quanto à sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se a 

alimentação pré e pós natal. A criança terá direito de desfrutar de alimentação, 

moradia, lazer e serviços médicos adequados.  

Princípio V - Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou 
mentalmente deficiente. 

*A criança física ou mentalmente deficiente ou aquela que sofre de algum 

impedimento social deve receber o tratamento, a educação e os cuidados 

especiais que requeira o seu caso particular.  

Princípio VI - Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. 

*A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e 

harmonioso de sua personalidade; sempre que possível, deverá crescer com o 

amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um 

ambiente de afeto e segurança moral e material; salvo circunstâncias 

excepcionais, não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe. A 

sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente 

do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de 

subsistência. Convém que se concedam subsídios governamentais, ou de outra 

espécie, para a manutenção dos filhos de famílias numerosas.  
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Princípio VII - Direito á educação gratuita e ao lazer infantil. 

*O interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor daqueles que têm 

a responsabilidade por sua educação e orientação; tal responsabilidade incumbe, 

em primeira instância, a seus pais.  

*A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras os quais deverão 

estar dirigidos para educação; a sociedade e as autoridades públicas se 

esforçarão para promover o exercício deste direito.  

*A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e 

obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma educação 

que favoreça sua cultura geral e lhe permita - em condições de igualdade de 

oportunidades - desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de 

responsabilidade social e moral. Chegando a ser um membro útil à sociedade.  

Princípio VIII - Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes. 

*A criança deve - em todas as circunstâncias - figurar entre os primeiros a 

receber proteção e auxílio.  

Princípio IX - Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. 

*A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e 

exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico.  

*Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima 

adequada; em caso algum será permitido que a criança dedique-se, ou a ela se 

imponha, qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua 

educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral.  

Princípio X - Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, 

amizade e justiça entre os povos. 

*A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a 

discriminação racial, religiosa, ou de qualquer outra índole. Deve ser educada 

dentro de um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e 
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fraternidade universais e com plena consciência de que deve consagrar suas 

energias e aptidões ao serviço de seus semelhantes. 
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3 A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE NTE 

 

 

3.1 HISTÓRICO 

 

 

 O Código de Hamurabi, criado há cerca de 4 mil anos, foi considerado, há 

alguns anos, a legislação mais antiga do mundo. Segundo Paulo Nader (2007, p. 

211), esse código foi criado por ordem do rei da Mesopotâmia ao seu povo, “na 

tentativa de criar um estado de Direito” e, segundo as palavras de seu próprio 

idealizador, “para que o forte não oprima o fraco, para fazer justiça ao órfão e à 

viúva, para proclamar o Direito do país em Babel...”. 

 Hamurabi tinha as habilidades de um estadista e além de ter sido um notável 

administrador, defendeu os interesses da Babilônia diante de outras nações. O seu 

grande senso de justiça lhe permitia decidir, em caráter definitivo, as lides entre os 

cidadãos, quando estes recorriam a ele.  

 Com o objetivo de reformar velhas instituições de seu país e de favorecer a 

unidade do Estado, Hamurabi providenciou a formação de um código, que não se 

limitou à simples compilação dos costumes de seu povo, mas que separou o 

ordenamento jurídico do que dizia respeito à moral e à religião.  

 Além de consagrar a pena de Talião (olho por olho, dente por dente), esse 

código reunia quase trezentos preceitos que abrangiam desde crimes até certas 

normas especiais sobre os direitos e deveres de algumas classes profissionais. 

 A advogada Débora Arruda Queiroz Lima, em seu artigo intitulado 

“Retrospectiva Histórica do Trabalho Infantil”, afirma que, segundo Segadas Viana, o 

Código de Hamurabi já continha medidas para proteger crianças e adolescentes que 

aprendiam a trabalhar, o que deixa claro que, desde os tempos mais remotos, a 

mão-de-obra infantil já era utilizada. 

 A Bíblia também nos conta que, cerca de 840 anos antes de Cristo, “Naamã, 

comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e 

de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria; era ele herói da 

guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa 

uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã”. 
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 Pela Bíblia sabemos, também, que era comum credores exigirem de seus 

devedores inadimplentes os filhos como pagamento da dívida, os quais, ou 

trabalhavam para o credor ou eram vendidos como escravos.  

 Também no Egito, na época dos faraós, na Grécia antiga e em Roma, nos 

tempos imperiais, há indícios de que as crianças e adolescentes eram submetidos 

ao trabalho, porque nesses países havia a prática da escravidão e, mesmo os 

homens livres trabalhavam desde que tivessem o suficiente desenvolvimento físico. 

Também os ofícios desenvolvidos pelos adultos de uma família eram passados para 

as gerações seguintes. Os afazeres eram ensinados pela família, a fim de que, ao 

emancipar-se, a criança viesse a ingressar no ofício paterno. 

 Na Idade Média, a situação do trabalho infantil agravou-se: “com o 

feudalismo, segundo Santos Minharro, o senhor feudal (dono da terra) repartia sua 

propriedade em duas metades: a primeira era cultivada em seu próprio proveito, e a 

segunda destinava-se ao uso dos camponeses, que pagavam ao senhor pesadas 

taxas. As crianças e os adolescentes trabalhavam tanto quanto os adultos, 

subjugados, como os pais, ao proprietário da terra”.  

 

 
 

3.2 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

 

 Após a idade média o mundo civilizado sofreu o grande impacto da Revolução 

Industrial, que atingiu em cheio uma sociedade totalmente despreparada para 

recebê-la. Segundo Arnaldo Lemos Filho... [et al.]... (2005, p. 27) “O milenar mundo 

medieval, com sua estabilidade e rigidez sociais, cedeu lugar a uma sociedade 

mutante, não fundada em laços de nobreza, mas sim em laços comerciais. A 

mutabilidade social passou a ser definida pelo enriquecimento a partir da 

inventividade e do trabalho mercantil. A pacata vida nos feudos foi substituída pelo 

reaparecimento das cidades e pelo surgimento das indústrias”.  

 A produção do campo sofreu modificações surpreendentes, pois, ao invés de 

alimentos para a população passou a produzir matéria prima para a indústria. Em 

muitos casos a monocultura foi adotada e o novo sistema tornou escassas as 
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oportunidades de trabalho no campo, o que criou um elevado fluxo migratório rumo 

às cidades industriais. Essas cidades, despreparadas para esse crescimento súbito 

e desordenado passou a conviver com problemas sociais nunca vistos antes, como 

cortiços, bolsões de miséria, mendicância, prostituição, furtos, promiscuidades, 

epidemias, etc. Tudo isso em larga escala. Ao mesmo tempo as elites enriqueciam 

como nunca. 

 A Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII e logo se 

espalhou por outros países. Diante dessa novidade, para a qual ninguém estava 

preparado, a situação infanto-juvenil frente ao trabalho tornou-se ainda mais grave. 

O sistema corporativo cedeu espaço à livre concorrência. Nas palavras de Alice 

Monteiro de Barros, se de um lado o novo regime estimulava o esforço individual, 

fazendo crescer a produção, de outro, facilitou a exploração da classe trabalhadora. 

Então, a força do trabalho infantil foi absorvida com voracidade porque, assim como 

o trabalho das mulheres, era muito mais barato.  

  Eram péssimas as condições para trabalhar e, em conseqüência disso, o 

trabalho em quase todas as indústrias era cercado pelo risco de doenças terríveis, 

como envenenamento pelo uso de certos metais e produtos químicos venenosos, 

tuberculose, anemia, asma, perturbações brônquicas, etc. Os acidentes de trabalho 

eram comuns e causavam mutilações, invalidez ou mesmo a morte. Crianças e 

adolescentes estavam expostos a tudo isso, com um diferencial: trabalhavam a 

mesma quantidade de horas que um adulto, ganhando a metade do salário. A mão-

de-obra infantil era empregada indiscriminadamente, sem preocupação nenhuma 

com a frágil condição de ser humano em fase de desenvolvimento. Oliveira 

Nascimento assinala que os infantes sujeitavam-se a jornadas estafantes, 

participando de atividades perigosas, trabalhando em ambientes nocivos à saúde, 

desprovidos de condições sanitárias e de higiene. Trabalhavam em minas de 

subsolo, fábricas metalúrgicas, de cerâmica e de tecelagem.  

 Diante dessa situação tão desumana, dirigentes de alguns países começaram 

a se movimentar com o objetivo de corrigir tamanha crueldade. E o primeiro caminho 

encontrado por eles foi a elaboração de leis com o intuito de atenuar a exploração e 

o desamparo em que se encontravam a criança e o adolescente. 
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3.3 AS PRIMEIRAS LEIS 

 

 

 Apresentamos os quadros a seguir que contêm as primeiras leis criadas em 

países da Europa e nos Estados Unidos da América para corrigir e erradicar 

exploração da mão de obra infantil. 

 

Ano País Lei 

1802 Inglaterra Moral and Health Act 
Dirigida aos trabalhadores da indústria da lã e do algodão, proibia, nos povoados, 
o trabalho de crianças por mais de dez horas diárias e também o trabalho noturno. 
Cotton Mils Act 
A proibição estendeu-se às cidades e a idade mínima para o trabalho passou a 
ser de nove anos.  

1833 Inglaterra Lord Althorp Act 
Distinguiu a criança (de nove a treze anos) do adolescente (dos treze anos 
completos aos dezoito), com diferenças do limite da jornada de trabalho para cada 
um, e também impôs a escolaridade obrigatória. 

1870 Inglaterra Ato de Educação Elementar 
A freqüência à escola, ao menos por meio período diário, passou a ser exigida. 
Esse tempo foi estendido para período integral no início do século XX.  

1878 Inglaterra A idade mínima dos empregados passou a ser de 10 anos, e o emprego de 
indivíduos entre 10 e 14 anos deveria ser em dias alternados, ou em dias 
consecutivos por meio período. 

 
Quadro 1 – Leis elaboradas na Inglaterra 

 

 Haim Grunspun observa que essas leis foram declaratórias e não impositivas, 

com penas para os infratores. Embora, depois, tenham sido promulgadas leis 

impositivas, já no Século XX, na maioria das vezes elas foram derrubadas pelo 

Poder Judiciário que as considerava inconstitucionais.  

 

Ano País Lei 

1813 França Estabeleceu idade mínima de 10 anos para o trabalho nas minas. 

1841 França Lei manifestamente insuficiente, pois autorizava a admissão de menores nas 
manufaturas desde a idade de 8 anos. 

1874 França Lei que fixava em 12 horas a jornada de trabalho para o menor de 16 anos e em 6 
horas para os menores entre 10 e 12 anos, admitidos excepcionalmente em certas 
indústrias. Essa lei limitava a 12 anos a idade para o trabalho em fábricas e impedia 
o trabalho noturno aos menores de 16 e às menores de 21 anos. Outra restrição 
contida na lei de 1874 consistia em proibir o trabalho subterrâneo das mulheres de 
qualquer idade e dos meninos menores de 12 anos.  

 
Quadro 2 – Leis elaboradas na França 
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Ano País Lei 

Entre  
1835 
e 
1839 

Alemanha Editadas disposições que limitavam em dez horas diárias o trabalho de crianças 
e adolescentes entre nove e dezesseis anos de idade. Adicionou-se também o 
requisito de saber ler e escrever – essa inovação era sempre descumprida por 
causa das muitas falhas da fiscalização. 

1891 Alemanha Criado o Código Industrial, que proibiu crianças e adolescentes de trabalharem 
antes das 5h30min e depois das 20h30min. Essa lei tinha por objetivo preservar 
o tempo necessário para que os menores de 18 anos tivessem educação 
escolar.  

 
Quadro 3 – Leis elaboradas na Alemanha 

 

Ano País Lei 

1874 Suíça Foi o primeiro país a incluir no texto de sua Constituição (1874), normas de tutela e 
fiscalização do trabalho infanto-juvenil nas fábricas. 

1905 Suíça O pioneirismo suíço confirma-se, depois, com a promoção da Conferência de Berna, 
em 1905.  

 
Quadro 4 – Leis elaboradas na Suíça 

 

Ano País Lei 

1916 
1918 

EUA Leis editadas em 1916 e 1918 que demarcavam a idade para o ingresso na atividade 
profissional foram tidas por inconstitucionais pela Corte Suprema, sob a alegação de 
que ameaçavam as liberdades individuais.  
Como conseqüência do desemprego advindo dos anos de depressão, fora aprovada, 
pelo Congresso, uma lei que fixava em 16 anos a idade mínima para o trabalho 
remunerado. 

1935 EUA Essa lei foi declarada inconstitucional. 

1841 EUA A Lei Federal sobre salário e hora, editada em 1938, foi declarada constitucional. 

1849 EUA A Lei Federal sobre salário e hora foi transformada em Emenda Constitucional e 
passou a aplicar-se aos obreiros em geral.  

 
Quadro 5 – Leis elaboradas nos EUA 

 

 Outras nações, como a Rússia (1822), a Bélgica (1888), a Holanda (1889) e 

Portugal (1891), também seguiram o exemplo legislativo, editando leis protetoras e 

regulamentadoras do labor das crianças e dos adolescentes.  

 Há de se ressaltar que a Igreja Católica não ficou apática em relação à 

situação de exploração do trabalho infantil. Em 15 de maio de 1891, o Papa Leão 

XIII lançou a conhecida Encíclica Rerum Novarum, em que apoiava a intervenção 

estatal nas atividades laborativas, afirmando ser um dever da autoridade pública a 

proteção de infantes que se encontravam naquela situação, ressaltando que o que 

um homem válido e na força da idade pode fazer, não será eqüitativo exigi-lo duma 

mulher ou duma criança. Especialmente a infância — e isto deve ser estritamente 

observado — não deve entrar na oficina senão quando a sua idade tenha 
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suficientemente desenvolvido nela as forças físicas, intelectuais e morais: de 

contrário, como uma planta ainda tenra, ver-se-á murchar com um trabalho 

demasiado precoce. 
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4 OS MALES CAUSADOS PELO TRABALHO INFANTIL 

 

 

Para uma reflexão sobre os males causados pelo trabalho infantil, vamos 

buscar subsídios na experiência e capacidade técnica de Consuelo Generoso 

Coelho de Lima, médica do trabalho, auditora fiscal do trabalho e autora do artigo 

intitulado “Trabalho Precoce, Saúde e Desenvolvimento Mental”. 

 Segundo ela a necessidade financeira da família não é a única razão do 

trabalho infantil. Há de se levar em conta, também, a crença de que o trabalho 

precoce pode fazer bem para a criança. 

 A representação humana do que é a infância e a criança tem passado por 

lentas, porém significativas transformações nos últimos séculos. No século XX essa 

visão mudou rápida e radicalmente. Nunca houve antes tantos estudos e pesquisas 

sobre o desenvolvimento psicológico do ser humano como nos tempos atuais. A 

articulista destaca as contribuições de Freud e Piaget, cujos estudos demonstraram 

um desenvolvimento psicológico, baseado na evolução de um aparato biológico 

(neurofisiológico), mas que se realiza na interação do homem, no caso, da criança, 

com o outro e com o mundo.  

 Para compreendermos com a devida profundidade essa situação, é 

necessária a compreensão do conflito interno que vive a criança diante da realização 

de seus desejos e impulsos ilimitados e as regras e necessidades do convívio social. 

Segundo Freud, esse conflito permanente vai sendo “elaborado” em diversas etapas 

ou fases, na primeira infância, até a solução do chamado complexo de Édipo, em 

torno dos 5-7 anos de idade. Fazendo uma redução e simplificação, dentro de 

nossos objetivos, podemos dizer que, caso as vivências, as relações do bebê com a 

mãe (ou substituto) e com o ambiente tenham proporcionado um desenvolvimento 

satisfatório, ao encerrar-se a etapa edípica a criança terá formado seus modelos de 

homem e de mulher, bem como de amor. E esse modelo de amor será retomado na 

adolescência, em busca de uma nova organização da energia que mobilizamos para 

atender nossos desejos e necessidades, a libido. 

 A última etapa de organização da libido, ainda segundo a psicanálise, em que 

pese a determinação das fases anteriores, vai proporcionar o estabelecimento de 

uma sexualidade adulta saudável. Diz-se que Freud quando questionado sobre sua 



 25 

definição de um adulto normal, teria respondido: “é o homem capaz de amar e 

trabalhar”.  

 Consuelo explica que é preciso que haja um equilíbrio entre o atendimento 

aos desejos e necessidades infantis e a castração / interdição à realização desses 

desejos quando representam um risco à sobrevivência ou ao bem-estar ou ainda 

quando ferem regras e valores fundamentais do convívio social. 

 Dentro do ambiente familiar, que ora pende mais para um lado ora para outro, 

no geral, com alguns percalços, esse equilíbrio vai se estabelecendo. 

 No entanto, no mundo do trabalho, com suas regras e hierarquias 

extremamente rígidas; com sua pobreza afetiva e relações que se estabelecem 

entre o impessoal e o desumano; onde imperam os valores da produtividade e da 

submissão, há o predomínio, quase a personificação da esfera da castração. 

 Nesse ambiente, muitas vezes, mesmo para adultos, o constante renunciar 

aos seus desejos e interesses pode tornar-se insuportável, o que dirá para a criança 

ou o adolescente que sequer têm à sua disposição uma maturidade ou recursos 

advindos da elaboração e solução de conflitos internos, no nível simbólico. 

 A criança ou o adolescente, obrigados a atender às exigências do trabalho, 

ficam precocemente expostas a um ambiente altamente “castrador”, que oferece 

todos os ingredientes necessários para que o indivíduo em desenvolvimento 

construa uma auto-imagem na qual predomina o seu desvalor. A partir daí ele passa 

a se ver como permanentemente errado, incapaz ou indigno, e sua vivência em 

outras esferas, como na família, escola, etc., pode confirmar essa imagem negativa. 

 Na verdade a obrigação do trabalho vai massacrar os seus anseios naturais 

de brincar, imaginar livremente e assim expressar seus desejos e interesses.  

 Consuelo nos dá aqui uma idéia do que acontece, na maioria das vezes, com 

o indivíduo que é privado de viver adequadamente essa fase tão importante de sua 

vida, chamada de infância. Segundo ela, o brincar cumpre na infância papel muito 

maior do que a busca do prazer e a diversão, desempenhando papel essencial no 

entender e assimilar os mais diversos modelos e conteúdos das relações afetivas e 

cognitivas. Quando essa expressão livre passa a ser limitada pelo temor de uma 

punição, ocorre um empobrecimento das capacidades de expressão e de 

compreensão. Isso, aliado ao cansaço físico, pode determinar baixo rendimento 

escolar e dificuldade de aprendizagem. Assim se fecha o ciclo vicioso no qual o 

trabalho precoce atua como determinante de um desenvolvimento psicológico 
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deturpado pela construção de uma auto estima negativa. É óbvio o sofrimento 

advindo desse processo. Em algum momento, esse indivíduo precisará encontrar 

algo que lhe traga alívio, um lenitivo para sua angústia. Dependendo das 

“oportunidades” que a vida lhe proporcionar, esse alívio pode ser encontrado no 

álcool, nas drogas, ou na negação dos valores da sociedade que o rejeita e 

discrimina. 

 Sendo assim, a legislação brasileira proíbe, através da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 

anos, e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos – salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos (lei nº 10.097, de 2000). A OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) aponta a vulnerabilidade socioeconômica das famílias 

como um dos fatores determinantes para o ingresso destes jovens no mercado de 

trabalho. 
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5 O TRABALHO INFANTL E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

 A regulamentação do trabalho infantil aparece, na legislação brasileira, a 

partir do Decreto 1.313, de 1891, o qual definia que os menores do sexo feminino, 

com idade entre 12 e 15 anos e os do sexo masculino, na faixa entre 12 e 14 anos, 

teriam uma jornada diária máxima de 7 horas e fixava uma jornada de 9 horas para 

os meninos de 14 a 15 anos de idade. Até 1943, quando foi aprovada a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vários dispositivos regularam a idade 

mínima para o trabalho, destacando-se o Primeiro Código de Menores da América 

Latina, de 1927, que proibia qualquer trabalho infantil aos 12 anos de idade e o 

trabalho noturno aos menores de 18 anos. A CLT tratou da matéria de forma 

abrangente, definindo a idade mínima em 12 anos, e estabelecendo as condições 

permitidas para a realização do trabalho infantil. 

 

 

5.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O TRABALHO INFANTIL 

 

 

 Na Constituição Federal de l988 a questão da criança encontra respaldo sem 

precedentes, se comparada ao tratamento dado à temática infanto-juvenil pelas 

Constituições anteriores. 

 Vários dispositivos enunciam a obrigatoriedade de proteger os direitos da 

criança e do adolescente, destacando-se o artigo 227, que define: "É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 

 O Estado assume o compromisso de promover o cumprimento dos direitos 

infanto-juvenis, como dispõe o artigo 227: “... o Estado promoverá programas de 

assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de 

entidades não-governamentais...". Esta assistência é reafirmada no artigo 203, que 
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prevê a sua prestação a quem dela necessitar, independentemente de contribuição 

à seguridade social, com ênfase no amparo às crianças e adolescentes carentes. 

O mesmo dispositivo acima mencionado determina a idade mínima de l4 anos para 

a admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, XXXIII, que proíbe "o 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

anos". 

 A Constituição permite, ao deixar aberta a idade mínima inferior para o 

trabalho do adolescente aprendiz, que a legislação ordinária regule como se dará 

esse aprendizado. 

 

 

5.2 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

 Está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 60, que “é proibido 

qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. 

 Como a educação constitui um ponto nodal de toda e qualquer política 

infanto-juvenil, o Estatuto da Criança e do Adolescente detalha, no artigo 54, os 

deveres próprios do Estado: 

"I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio 

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 

trabalhador; 

VII – atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde." 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado pela Lei nº. 8.069, de 

13 de julho de 1990, e regula as conquistas consubstanciadas na Constituição 
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Federal em favor da infância e da juventude. Este estatuto é responsável por 

introduzir  inovações importantes no tratamento da questão relativa à criança e ao 

adolescente, e sintetiza mudanças fundamentais de gestão, de método e de 

conteúdo. 

 Uma das mudanças mais relevantes, do ponto de vista do contudo, refere-se 

à defesa jurídico-social de crianças e adolescentes. No que se refere ao método, 

para uma ação com efeitos mais positivos, o ECA desloca a tendência 

assistencialista prevalecente em programas destinados ao público infanto-juvenil, e 

a substitui por propostas de caráter socioeducativo, de cunho emancipatório. 

 O Estatuto também rejeita as práticas subjetivas e discricionárias do direito 

tutelar tradicional e introduz salvaguardas jurídicas no campo do atendimento a 

crianças e adolescentes em condição de risco pessoal e social. Dessa forma, 

consegue-se conferir à criança e ao adolescente a condição de sujeito de direitos 

frente ao sistema administrador da justiça para a infância e a juventude. 

 Institucionalmente, o ECA criou os Conselhos Tutelares (art. 131) para 

garantir a aplicação eficaz das propostas estatutárias. Órgãos permanentes e 

autônomos, não jurisdicionais, são encarregados pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Sempre que esses 

direitos forem violados, por ação ou omissão do Estado ou da sociedade, caberá aos 

Conselhos Tutelares adotar as medidas de proteção cabíveis, ajuizando, quando 

necessário, uma representação junto à autoridade judiciária. 

 Quando definiu que "a política de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e 

não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" 

(artigo 86), o ECA, desenvolvendo em sua parte mais íntima uma política de 

atendimento descentralizada, criou os conselhos municipais, estaduais e nacional de 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, os quais, constituídos em pé de 

igualdade por Governo e sociedade, atuam como órgãos deliberativos e 

controladores das ações que dizem respeito à esfera infanto-juvenil, em todos os 

níveis de governo. Embora lhes sejam atribuídas funções normatizadoras e 

formuladoras de políticas, os Conselhos de Direitos não possuem função executiva: 

esta fica restrita à competência governamental. 

 O Estatuto, portanto, é pautado pelos princípios da descentralização tanto 

política como administrativa e pela participação da sociedade. Isso aumenta de 
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forma drástica as atribuições do Município e da comunidade e restringe as 

responsabilidades da União e dos Estados.  

 Além de constituir um marco legal inédito sobre a tema crianças e 

adolescentes, o ECA busca assegurar a eles o pleno desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. O estatuto também 

deixa clara a concepção de que às crianças e aos adolescentes deve ser 

resguardada a primazia na prestação de socorros, a precedência de atendimento 

nos serviços públicos, a preferência na formulação e execução de políticas sociais e, 

por fim, o privilégio da destinação de recursos públicos para a proteção infanto-

juvenil. Essas prioridades reiteram os preceitos constitucionais mencionados acima. 

 Ao lado de direitos fundamentais, como o direito à convivência familiar e 

comunitária, o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, vale destacar que 

o ECA também regula o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. O 

capítulo V, reiterando dispositivo previsto na Constituição Federal, proíbe qualquer 

trabalho aos menores de 14 anos de idade, "salvo na condição de aprendiz." O 

estímulo à aprendizagem, em termos de formação técnico-profissional, subordina-se 

à garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular por parte do 

adolescente. 

 

 

5.3 A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

Foi promulgada em 7 de dezembro de 1993 a lei nº. 8.742, denominada Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), que regulamenta os artigos 203 e 204 da 

Constituição, estabelece o sistema de proteção social para os grupos mais 

vulneráveis da população, por meio de benefícios, serviços, programas e projetos. 

 Já que a necessidade das famílias pertencentes a esses grupos mais 

vulneráveis é considerada a causa principal do trabalho infantil no Brasil, a 

promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social é de vital importância para a 

erradicação do trabalho infantil em nosso país. 

 Em seu art. 2º, a LOAS estabelece que a assistência social tem por objetivos, 

dentre outros: I) a proteção à família, à infância e à adolescência; II) o amparo às 

crianças e adolescentes carentes. 
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 Vale salientar que as ações de assistência social não se dirigem ao universo 

da população infanto-juvenil, mas a um segmento específico que delas necessita por 

se encontrar em estado de carência, exclusão ou risco pessoal e social. 

 

 

5.4 ACORDOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

 O aparato jurídico e institucional que assegura a implementação do direito da 

criança e do adolescente brasileiros, nos dias de hoje, é inspirado por documentos 

internacionais que constituem o embasamento para a promoção e proteção dos 

direitos da criança e do adolescente no âmbito do sistema de direitos humanos da 

Organização das Nações Unidas. 

 O documento básico e primeiro a ser lembrado é a Declaração de Genebra 

sobre os Direitos da Criança, de 1924, consubstanciada, mais tarde, na Declaração 

dos Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 

1959. A convicção de que seria fundamental propiciar à criança uma proteção 

especial foi, inicialmente, enunciada em 1924, alcançando posterior reconhecimento 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), no Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, assinados e ratificados pelo Governo brasileiro. 

 Três décadas foram necessárias para que a comunidade internacional viesse 

a adotar, em novembro de 1989, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

da Criança, que consagrou, por um lado, a doutrina de proteção integral e de 

prioridade absoluta aos direitos da criança, e, por outro, o respeito aos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais da criança. Firmado pelo Governo brasileiro 

na ocasião em que foi aberto à assinatura dos Estados-membros da ONU, esse 

instrumento foi ratificado pelo Decreto Legislativo nº. 28, de 14 de setembro de 1990. 

Em setembro daquele mesmo ano, o Brasil esteve representado no Encontro 

Mundial de Cúpula pela Criança, realizado na sede das Nações Unidas. Naquela 

ocasião, 71 Presidentes e Chefes de Estado, além de representantes de 80 países, 

assinaram a Declaração Mundial sobre Sobrevivência, Proteção e Desenvolvimento 

da Criança, e adotaram o Plano de Ação para a década de 90, assumindo o 
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compromisso de implementar , de imediato, a Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos da Criança. 

 O direito positivo brasileiro também abriga, em linhas gerais, as normas das 

convenções da Organização Internacional do Trabalho, apesar de nem todas terem 

sido validadas. As convenções e recomendações resultantes da participação do 

Brasil como Estado-membro da OIT desde a sua criação, em 1919, somente passam 

a incorporar o ordenamento jurídico nacional na mesma hierarquia das leis 

ordinárias depois de submetidas à aprovação do Congresso Nacional. 

 No âmbito do trabalho infantil , o Brasil ratificou : I) Convenção nº 5 referente 

à idade mínima na indústria (1919); II) Convenção nº 7, relativa à idade mínima no 

trabalho marítimo (1920); III) Convenção nº 58 (revista), também atinente à idade 

mínima no trabalho marítimo (1936). É bom lembrar que, embora o Brasil ainda não 

tenha ratificado a Convenção nº 138 (1973), que restringe a atividade laboral para 

menores de 15 anos, o parâmetro de uma idade mínima para ingresso no mercado 

de trabalho, conforme mencionado anteriormente, foi adotado pela Constituição 

Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do mais, convém 

destacar que o Programa Nacional de Direitos Humanos (1996) tem como uma das 

suas metas de curto prazo, não só ratificar essa Convenção, mas implementar a 

Recomendação 146 da OIT, que também se refere à idade mínima para admissão 

no emprego. 

 Por ocasião da Primeira Reunião Ibero-americana Tripartite de Nível 

Ministerial sobre Erradicação do Trabalho Infantil (Cartagena das Índias , maio de 

1997), o Governo brasileiro, representado pelo Ministério do Trabalho, assinou a 

Declaração de Cartagena que reitera o compromisso dos países signatários de 

reconhecer que os direitos da infância são fundamentos dos direitos humanos. Para 

implementar as políticas, todos concordaram em se empenhar em: I) promover o 

crescimento econômico que resulte na mitigação da pobreza; II) redobrar os 

esforços para erradicar o trabalho infantil, através de estratégias que agreguem e 

comprometam os diversos setores sociais; III) criar comitês nacionais para desenhar 

e implementar um Plano Nacional de Ação para Erradicação do Trabalho Infantil; IV) 

estabelecer um acompanhamento sistemático desses comitês, bem como um 

sistema regional de informações. 
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6 ESTRATÉGIAS PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANT IL 

 

 

 O Governo brasileiro, além de contar com os instrumentos jurídicos vigentes 

no país para garantir os direitos da criança e do adolescente, instituiu, em 1990, um 

conselho federal e, a partir daí, inúmeros conselhos estaduais e municipais foram 

criados com o propósito de defender a criança e o adolescente.  

 É bom lembrar que, como vimos anteriormente, nesses conselhos o Governo 

trabalha em conjunto com a sociedade em igualdade de condições, o que significa 

que um dos aspectos mais interessantes dessa estratégia é trazer a sociedade 

como aliada para enfrentar o desafio da erradicação do trabalho infantil. 

 Acrescente-se ao esforço de criar estruturas jurídico-administrativas que 

garantam a ação conjunta do Estado em suas distintas esferas e segmentos da 

sociedade à criação de um Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil.  

 

 

6.1 OS CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

 Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, estaduais ou 

municipais, têm por função principal: I) deliberar e formular uma política de proteção 

integral da infância e da juventude; II) articular os diversos órgãos públicos com a 

iniciativa privada, com vistas a instituir um sistema de proteção integral.  

 Esses Conselhos, criados por leis estaduais ou municipais, são autônomos, 

uma vez que não se subordinam ao poder público nem a outro conselho. 

 

  

6.2 OS CONSELHOS TUTELARES 

 

 

 O Conselho Tutelar atua no âmbito municipal como órgão permanente e 

autônomo, não-jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 

dos direitos da criança e do adolescente. É composto por 5 membros, todos 
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integrantes da sociedade civil, com mandato de 3 anos, escolhidos pelos cidadãos 

do município em processo organizado pelo Conselho de Direitos, conforme lei 

municipal, sob a fiscalização do Ministério Público. 

 De natureza predominantemente operativa, destacam-se entre as atribuições 

dos Conselho Tutelares: 

I – em relação à criança e ao adolescente: atender aos que tiverem seus direitos 

ameaçados; receber a comunicação dos casos de maus tratos, das reiteradas faltas 

escolares e elevados níveis de repetência; requisitar tratamento médico ou 

psiquiátrico; abrigar em algum lugar seguro; 

II – em relação aos pais ou responsáveis: encaminhar a tratamento médico ou 

psiquiátrico; compelir a matricular e acompanhar filhos ou pupilos na escola; 

encaminhar a programas ou cursos de orientação familiar; 

III – em relação ao Ministério Público: encaminhar notícia de fatos que constituam 

infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente; 

representar, em nome da pessoa e da família, contra programas de rádio e de TV 

que contrariem os valores éticos da família; representar ao Ministério Público para 

efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder; 

IV – em relação ao Poder Judiciário: providenciar a medida estabelecida pela 

autoridade judiciária para o adolescente autor de infração; encaminhar à Justiça os 

casos que se enquadrem na esfera de sua competência. 

 

 

6.3 NÚCLEOS DE ERRADICAÇÃO  

 

 

No âmbito das Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, foram 

criadas, a partir de 1995, em todas as unidades da federação, Comissões Estaduais 

de Combate ao Trabalho Infantil, que foram transformadas em Núcleos de 

Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalho do Adolescente. De 

início, tiveram por escopo a elaboração de um Diagnóstico Preliminar dos Focos 

onde há Trabalho da Criança e do Adolescente, o qual será divulgado no ano 

seguinte. Com base nesse Diagnóstico, as equipes de fiscalização selecionam focos 

em que o trabalho infantil apresentava-se de forma mais crítica, para que, em 

seguida, fossem reforçadas as ações de combate àquele trabalho. 
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6.4 FÓRUM DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 

 

Instalado em 29 de novembro de 1994, na sede da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil envolve organizações não-governamentais, trabalhadores, empresários, a 

Igreja, o Poder Legislativo e o Judiciário, e conta com o apoio do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e da OIT. Composto por 40 entidades, o Fórum 

está sob a coordenação do Ministério do Trabalho. 

Seu principal objetivo é discutir as ações sugeridas para prevenir e erradicar o 

trabalho infantil no país para dar cumprimento à legislação nacional que proíbe o 

trabalho a menores de 14 anos de idade, bem como intervir, de forma articulada, em 

áreas consideradas de risco, isto é, áreas com concentrado número de crianças 

executando atividades que comprometam sua freqüência à escola e seu 

desenvolvimento biopsicossocial. O Fórum surgiu da necessidade de que fosse 

promovida uma melhor articulação entre as diversas organizações governamentais e 

não-governamentais capazes de atuar na área da eliminação do trabalho infantil, em 

decorrência de um número significativo de denúncias sobre a exploração do trabalho 

infantil em situações degradantes. 
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7 A SITUAÇÃO ATUAL 

 

 

 A Fundação Abrinq é uma instituição sem fins econômicos criada em 1990, 

ano da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o objetivo de 

mobilizar a sociedade para questões relacionadas aos direitos da infância e da 

adolescência.  Seu trabalho é pautado pela Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança (ONU, 1989), Constituição Federal Brasileira (1988) e Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990).  

 A terceira edição do relatório “Um Brasil para as Crianças e os Adolescentes”, 

dessa fundação, informa que o número de crianças e adolescentes entre 10 e 15 

anos que trabalham sofreu redução de 33,8% entre 2001 e 2009. A notícia é boa, 

mas os números ainda preocupam. 

 Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), em 2001, 

2,8 milhões de jovens ocupavam postos no mercado de trabalho, exatos 13,89% do 

total. Esse percentual caiu para 9,2% no ano de 2009, mas a entidade que produz o 

relatório encara com preocupação o fato de ainda existirem 1,9 milhão de crianças 

trabalhando ilegalmente. De acordo com a publicação, o trabalho infantil causa 

prejuízos como o abandono escolar e a privação do direito ao convívio familiar e ao 

lazer. 

 De acordo com a segunda edição do Plano Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, lançada 

em 2011, quando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE 

começou a mensurar o fenômeno, em 1992, verificou-se que 19,6% das crianças e 

adolescentes com idade entre 5 e 17 anos trabalhavam. Em 2001, esse percentual 

havia sido reduzido para 12,7% e em 2008 era de 10,2%. Na faixa etária de 5 a 15 

anos de idade, o declínio foi de 10,8% em 1998 para 5,6% em 2009. Nota-se, assim, 

um quadro de redução constante nos índices gerais do trabalho infantil no Brasil nas 

duas últimas décadas. A situação, porém, permanece grave: O número absoluto de 

crianças que trabalham, bem como de adolescentes que trabalham em condições 

ilegais (sem respeito à condição de aprendiz ou às condições de proteção definidas 

em lei) ainda é muito alto. O recuo nos índices de ocupação das crianças e 

adolescentes de 5 a 13 está cada vez menor. Apesar de os números do trabalho 

infantil estarem reduzindo, o recuo é discreto se comparado à redução da última 
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década. Enquanto a diminuição do nível de ocupação das crianças e adolescentes 

de 5 a 17 anos no período de 1992 a 2002 foi de 34,91%, no período de 2002 a 

2009 foi de 22,44%. 

 As pesquisas da PNAD revelam a persistência de um “núcleo duro” no 

trabalho infantil, composto por crianças e adolescentes no trabalho familiar não 

remunerado na agricultura e nas atividades informais urbanas, e a exploração de 

crianças e adolescentes no comércio sexual, narcotráfico e trabalhos em condições 

análogas à escravidão ainda permanece no cenário brasileiro sem dados estatísticos 

precisos. 

 No país, os números alcançados na região Sul são os melhores. No intervalo 

da análise, a queda no índice foi de 41,2%. Já a região Norte apresentou o pior 

resultado do país, com redução de apenas 2,7%.  “Comemoramos os avanços, 

mas precisamos voltar nossos olhos para os desafios ocultados pelas diferenças 

regionais, como está destacado no documento”, afirmou Heloisa Oliveira, 

administradora executiva da Fundação Abrinq – Save the Children, no lançamento 

oficial do documento. 

 Segundo a entidade, o relatório “Um Brasil para as Crianças e os 

Adolescentes” tem o propósito de impulsionar políticas públicas na área da infância 

e adolescência, e de acompanhar o alcance das metas assumidas pelo Estado junto 

à ONU (Organização das Nações Unidas). O projeto “Presidente Amigo da Criança” 

conta com a adesão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde a campanha 

eleitoral de 2002, quando ele assumiu o compromisso de alcançar as metas 

expressas no documento “Um mundo para as crianças”. Dilma Rousseff, atual 

presidente da República, também aderiu ao projeto. 
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8 METAS PARA 2015 

 

 

 A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI) é um 

organismo composto por representantes do poder público, dos empregadores, dos 

trabalhadores, da sociedade civil organizada e de organizações internacionais, sob a 

coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com a finalidade, entre 

outras, de elaborar um Plano Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. 

 Esse Plano é um instrumento fundamental na procura pelos objetivos de 

acabar com as piores formas de trabalho infantil até 2015 e de atingir a total 

erradicação do trabalho infantil até 2020. Essas metas foram assumidas pelo Brasil 

e pelos demais países que assinaram o documento “Trabalho Decente nas 

Américas: Uma agenda Hemisférica, 2006-2015”, apresentado na XVI Reunião 

Regional Americana da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ocorrida em 

2006. 

 A segunda edição do Plano (2011-2015) está sendo apresentada agora e tem 

por finalidade coordenar as intervenções realizadas por diversos atores sociais e 

introduzir novas ações, sempre direcionadas a assegurar a prevenção e eliminação 

do trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador, procurando criar as 

condições necessárias para que cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 

a 15 anos de idade, sejam retirados do trabalho e a eles sejam garantidos todos os 

direitos inerentes à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. 

 A partir da análise da situação atual do trabalho infantil no Brasil com base 

nos resultados apresentados pela PENAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) realizada pelo IBGE nos últimos anos, a segunda edição do Plano (2011-

2015) chega à conclusão de que persiste o trabalho infantil e também o trabalho a 

partir da idade permitida, porém sem a devida proteção e essa situação viola os 

direitos de crianças e adolescentes. Assim, as meta traçada pelo Plano que deverá 

ser atingida em 2015 pode ser resumida assim: Avanço significativo na prevenção e 

erradicação do trabalho infantil resultando em maior garantia dos direitos de crianças 

e adolescentes. 

 Apresentando esse objetivo de forma mensurável a presente edição do Plano 

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 
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Adolescente Trabalhador afirma que é preciso, em 2015, alcançar os seguintes 

resultados: 

1. Eliminar completamente a ocorrência de trabalho infantil envolvendo 

crianças de 5 e 9 anos; 

2. Ocorrência reduzida a menos de 3% envolvendo crianças de 10 a 13 anos; 

3. Nos ambientes onde se desenvolve o trabalho agrícola as ocorrências de 

trabalho infantil também devem ser eliminadas completamente quando 

envolvem crianças de 5 a 9 anos e devem ser reduzidas a menos de  2/3 

do número absoluto atual quando envolvem crianças de 10 a 13 anos; 

4. Cumprir o decreto nº. 6481/08 que regulamenta os artigos 3o, alínea "d", e 

4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que 

trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata 

para sua eliminação, Desenvolver mecanismos de mensuração das piores 

formas de trabalho que possibilitem o monitoramento de sua eliminação; 

5. Estimular o acesso dos adolescentes à aprendizagem. Promover um 

aumento na contratação de aprendizes na faixa etária de 14 a 18 anos de, 

no mínimo 10% em relação a 2009; 

6. Atingir um mínimo de 50% de carteiras assinadas na RAIZ 2015 do total 

de ocupados de 16 e 17 anos verificado na PNAD 2015; 

7. Garantida à adequada notificação e encaminhamento de problemas de 

saúde relacionados ao trabalho de crianças e adolescentes pelo SUS; 

8. Universalizar o acesso à escola pública de qualidade para crianças e 

adolescentes de 4 a 17 anos. Elevar o rendimento escolar dos 

adolescentes ocupados. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

 O Brasil dispõe, hoje, de uma legislação consistente no que concerne à 

proteção de crianças e adolescentes. A Constituição Federal em vigor, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a Consolidação das Leis Trabalhistas e a Lei Orgânica de 

Assistência Social formam um conjunto de leis suficiente e altamente eficaz para 

alcançarmos a erradicação do trabalho infantil no Brasil. 

 A integração do Brasil a grupos de países interessados e comprometidos com 

a erradicação do trabalho infantil a nível mundial tem, também, alavancado atitudes 

e estratégias que têm impedido o livre crescimento dessa prática tão prejudicial às 

nossas crianças. 

 As estratégias desenvolvidas pelo governo brasileiro, em conjunto com os 

vários setores da sociedade interessados em frear o trabalho infantil, têm atingido 

resultados positivos. A mensuração feita por instrumentos idôneos nos dá conta de 

que o trabalho infantil diminuiu 33% nos últimos oito anos. Apesar dos números 

atuais ainda serem preocupantes, não podemos negar que a redução verificada é 

animadora.  

 E as metas a serem alcançadas até 2015 sinalizam para a necessidade de 

um conjunto de melhorias altamente significativas para todo o povo brasileiro. Para 

que essas metas se cumpram será necessário que a escola pública se torne muito 

mais abrangente e atinja excelente qualidade, que o acesso dos adolescentes à 

aprendizagem profissional seja estimulado e a contratação de aprendizes 

incentivada. Isso vai fazer que o Brasil tenha mais trabalhadores qualificados e 

aumentem as oportunidades de trabalho formal para os jovens. 

 E para que os Direitos da Criança sejam respeitados no Brasil será 

necessário melhorar muito a educação, o sistema de saúde pública, o fornecimento 

de habitação para pessoas de baixa renda e, principalmente, erradicar do país a 

miséria extrema, que é apontada como a causa mais significante do trabalho infantil. 

 Assim, quando o Brasil se tornar o país da criança e do adolescente todo o 

povo vai ganhar. E muito. 
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