
TRABALHO INFANTIL E DO ADOLESCENTE *

    Fonte CD Acervo - Direitos da Criança e do Adolescente 
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Trabalho Infantil e do Adolescente

I - Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente

A  criança  e  o  adolescente  gozam de  todos  os  direitos  fundamentais  à  pessoa 
humana, assegurando-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 dignidade.

A proteção às crianças e aos adolescentes está expressa de maneira clara e precisa 
no artigo 227 da Constituição Federal que diz: "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 conteúdo desse artigo originou-se nos 54 artigos da Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, dos quais é a síntese, e deu origem, por sua vez, aos 276 
artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é a Lei nº 8.069/90 a 
qual regulamenta o dispositivo constitucional através de seu artigo 4º e seguintes.

Cientes  de  que  os  direitos  fundamentais  da  criança  e  do  adolescente  são  os 
mesmos direitos de qualquer pessoa humana, analisemos melhor o artigo antes 
citado:

Dever:

os direitos das crianças são deveres das gerações adultas. Por isso, o artigo começa 
falando em deveres e não em direitos.

Da família, da sociedade e do Estado:

as  gerações  adultas  estão  representadas  por  três  níveis  fundamentais  da 
organização  da  convivência  humana,  devendo todos contribuir  com sua parcela 
para o desenvolvimento e proteção integral  da criança e do adolescente não só 
desde  o  nascimento  como  ainda  na  fase  gestatória,  com  assistência  devida  à 
gestante, que sempre foi relegada a segundo plano, o que tem contribuído para o 
nascimento de crianças sem condições de sobrevivência, agravando o alto índice de 
mortalidade infantil em nosso país.

Assegurar:

significa garantir. Garantir  alguma coisa é torná-la exigível com base na lei. Por 
isso, o ECA pode ser definido como a lei que cria condições de exigibilidade para os 
direitos das crianças e adolescentes, que estão na Convenção, na Constituição e 
nas leis.

Com absoluta prioridade:



a absoluta prioridade é a expressão do interesse superior da criança,  que deve 
prevalecer sobre qualquer outro bem ou interesse. O termo compreende a primazia 
em receber  proteção  e  atendimento  em quaisquer  circunstâncias;  bem como a 
preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas e destinação 
privilegiada  de  recursos  nas  áreas  relacionadas  com a  proteção  à  infância  e  à 
juventude.

Os direitos:

o artigo não fala em necessidades, fala em direitos. A criança e o adolescente não 
podem mais  ser  vistos  como portadores  de  necessidades,  como carentes,  mas 
como sujeitos de direitos exigíveis com base na lei. A cidadania é o direito de ter 
direitos. Enfatize-se que os deveres cabem aos adultos.

À vida, à saúde e à alimentação:

este conjunto de direitos configura o direito à sobrevivência. Sem eles, a criança 
não subsiste, sua existência termina ainda no início. O coração desse conjunto de 
direitos está na política de saúde.

À educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização:

este conjunto de direitos  configura o direito  ao DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
SOCIAL.  Sem  exercer  esses  direitos,  a  criança  sobrevive,  mas  não  tem  a 
oportunidade de desenvolver e realizar suas potencialidades.

À liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária:

sem acesso a estes direitos, a criança e o adolescente são violados no direito à 
integridade física, psicológica e moral.

A  salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,  violência, 
crueldade e opressão:

além de promover os direitos à sobrevivência, ao desenvolvimento e à integridade, 
é  dever  das  gerações  adultas,  representadas  por  família,  sociedade  e  Estado, 
defender a criança e o adolescente de um conjunto de circunstâncias especialmente 
difíceis, ou seja, das situações de risco pessoal e social.

O  trabalho  infantil  é  uma destas  situações  de  risco.  É  discriminatório,  porque, 
quando convivemos pacificamente com o trabalho das crianças, estamos admitindo 
que existem duas infâncias: a infância família-escola e a infância trabalho-renda. 
Na primeira, a criança é ajudada pela família e tem acesso aos serviços e atividades 
próprias de sua idade. Na segunda, a criança é obrigada a "ajudar" a família. Uma 
está sendo preparada para o trabalho regular e a cidadania; a outra está sendo 
preparada para o desemprego, as atividades informais e subcidadania. É violento, 
pois  discrimina,  negligencia  e explora a criança.  Uma violência  que impede seu 
sucesso  na  escola,  provocando  evasão,  repetência  e  debilitando  seu futuro,  ao 
fechar-lhe  as  possibilidades  de  desenvolvimento  e  ingresso  em  profissões  que 
exigem cada  vez  maior  escolaridade.  É  cruel,  eis  que  as  relações  de  trabalho 
criança x adulto podem revestir-se de traços de crueldade que, muitas vezes, não 
são percebidos nem pelos pais, nem pelos exploradores dessa mão-de-obra, nem 
pelas  próprias  crianças.  Todos  estão  impregnados  da  visão  do  trabalho  infantil 
como solução e não como problema. É opressivo, pois não há como negar que uma 
criança que tem a sua saúde e o seu desempenho escolar prejudicado pelo trabalho 



infantil está sendo oprimida, ou seja, está sendo impedida de desenvolver-se como 
pessoa e como cidadão, por omissão e transgressão da família, da sociedade e do 
Estado, além de revelar a negligência (permitir que uma criança trabalhe e, em 
razão  disto,  não  freqüente  a  escola)  do  Estado,  da  família  e  da  sociedade  em 
assegurar  as  crianças  o  direito  à  educação,  à  saúde,  ao lazer,  à  liberdade,  ao 
respeito e à dignidade, entre outros.

O trabalho  infantil  prejudica  a  saúde  e  a  vida  escolar  da  criança  em troca  de 
salários irrisórios. Quando ele ocorre, a criança é explorada no seu presente e tem 
inviabilizado seu futuro.  Quem explora o trabalho infantil  viola  o artigo 227 da 
Constituição Federal e pratica um ato de discriminação,  negligência, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

Da  mesma  forma,  o  adolescente  que  se  vê  constrangido  a  executar  serviços 
pesados, perigosos, que o impedem de estudar e colocam em risco sua saúde e seu 
desenvolvimento, está sendo colocado numa situação especialmente difícil e deve 
ser defendido.

O  ECA,  por  sua  vez,  esclarece  o  que  significa  o  direito  ao  respeito  e  a  um 
tratamento digno, direitos que são violados sempre que crianças e adolescentes são 
vítimas do trabalho agressivo e explorador.

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,  do  espaço  e  objetos 
pessoais (Art. 17).

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. 18).

II - Aspectos Legais Referentes ao Trabalho Infantil, ao Direito à Profissionalização 
e Proteção no Trabalho do Adolescente :

O Estatuto da Criança e do Adolescente define como criança a pessoa de até doze 
anos  incompletos  e  como  adolescente  aquela  entre  doze  e  dezoito  anos.  Esta 
distinção  é  importante  para  a  interpretação  das  regras  quanto  à  proibição  do 
trabalho, profissionalização e proteção no trabalho.

Segundo a Constituição Federal, a Consolidação das Leis do Trabalho e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, a criança está absolutamente proibida de trabalhar. A 
ela  estão  garantidos  os  direitos  fundamentais  da  pessoa  em  processo  de 
desenvolvimento, destacadamente os direitos de acesso e permanência na escola, 
aos serviços de saúde, à cultura, ao lazer, à dignidade, ao respeito, para que se 
torne  um  adulto  equilibrado,  com  estrutura  de  personalidade  bem  formada  e 
socialmente útil. Daí a necessidade de resguardá-la quanto ao trabalho — que, se 
prematuro,  a  compromete  física  e  psiquicamente  —,  proporcionando-lhe  as 
condições para que, com respeito e dignidade, se desenvolva de modo adequado 
física, mental, espiritual e socialmente.

Ser criança é um direito. Por isso, até os doze anos a pessoa deve ser protegida de 
qualquer trabalho, e os programas a ela destinados devem-se voltar para o acesso, 
a reintegração e a manutenção na escola.

O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados 
o respeito à condição de pessoa em desenvolvimento e a capacitação profissional 



adequada  ao  mercado  de  trabalho.  O  direito  é  à  profissionalização  e  não  ao 
trabalho. Isto significa que, embora haja a permissão legal para o trabalho, não há 
o dever do Estado de abrir programas para inserção no mercado de trabalho de 
adolescentes.  O  direito  —  e  dever  —  ao  trabalho  é  dos  adultos.  Portanto,  os 
programas  que  têm  como  alvo  os  adolescentes  devem  objetivar  a  formação 
profissional, a garantia ao direito à profissionalização. Os programas de trabalho e 
de geração de renda devem ter como destinatários os adultos da família.

O  adolescente  entre  doze  e  catorze  anos  só  pode  trabalhar  na  condição  de 
aprendiz[ (* ) ]. A aprendizagem, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
é  a  formação  técnico-profissional  ministrada  segundo  as  diretrizes  e  bases  da 
legislação  de educação em vigor,  e  deve  obedecer  aos  seguintes  princípios:  a) 
garantia  de  acesso  e  freqüência  obrigatória  ao  ensino  regular;  b)  atividade 
compatível  com o  desenvolvimento  do  adolescente;  c)  horário  especial  para  o 
exercício das atividades. Como a vigente Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
nº 5.692/71) não trata da matéria (tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 
que substituirá o texto em vigor), as normas que disciplinam a aprendizagem ainda 
são as constantes na Consolidação das Leis do Trabalho e na legislação trabalhista 
complementar.

De acordo com a legislação trabalhista, os estabelecimentos industriais de qualquer 
natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos mantidos pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) o número de aprendizes equivalente 
a  cinco  por  cento,  no  mínimo,  e  quinze  por  cento,  no  máximo,  dos  operários 
existentes  em  cada  estabelecimento  e  cujos  ofícios  demandem  formação 
profissional. Os estabelecimentos comerciais de qualquer natureza que possuírem 
mais de nove empregados são obrigados a empregar e matricular no SENAC até o 
limite de dez por cento do total de empregados de todas as categorias em serviço 
no estabelecimento.

Deve ser  entendida  a aprendizagem — formação técnico-profissional  — como o 
exercício  prático de ofício  que exige conhecimentos teóricos. Por tal  razão, não 
podem  ser  indicadas  como  aprendizagem  atividades  que  não  comportam 
profissionalização ou qualquer  preparo de natureza teórica,  como, por exemplo, 
office-boy, estafeta, mensageiro, empacotador, empurrador de carrinho, etc.

É previsto legalmente que, na falta de vaga nos cursos ministrados pelo SENAC ou 
SENAI ou quando não existirem os cursos na localidade, poderá a empresa assumir 
a obrigação de efetuar a aprendizagem, tendo, porém, a supervisão do SENAI ou 
do SENAC. Esta modalidade de aprendizagem denomina-se aprendizagem metódica 
no próprio emprego, que tem normas regulamentares detalhadas.

O contrato de aprendizagem, para ter validade, deverá ser anotado em carteira de 
trabalho.  Todo  empregador  ao  admitir  menor  aprendiz  deverá  registrar  este 
contrato  no  Ministério  do  Trabalho,  no  prazo  improrrogável  de  trinta  dias.  Há 
nulidade  quando  celebrado  por  tempo  superior  ao  estabelecido  na  Portaria  nº 
43/53, do Ministério do Trabalho.

Quanto à remuneração do aprendiz, ser-lhe-á paga, durante a primeira metade da 
duração máxima prevista para a aprendizagem, quantia não inferior à metade do 
salário mínimo. Na segunda metade da aprendizagem, o adolescente aprendiz fará 
jus a, pelo menos, dois terços do salário mínimo.

Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime de economia familiar de trabalho, 
aluno de escola, assistido em entidade governamental  ou não-governamental,  é 
proibido o trabalho: a) noturno (realizado entre vinte e duas horas de um dia às 



cinco horas do dia seguinte, na zona urbana; e, na zona rural, entre vinte horas às 
quatro horas, na pecuária, e entre vinte e uma horas às cinco, na agricultura); b) 
perigoso (que implique contato permanente com inflamáveis, explosivos ou energia 
elétrica de alta tensão), insalubre (em atividades que, por sua natureza, condições 
ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, 
acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do 
agente e do tempo de exposição a seus efeitos) e penoso (não há conceito legal, 
entendendo-se que é aquele que exige maior esforço físico ou o que se realize em 
condições excessivamente desagradáveis); c) realizado em locais prejudiciais a sua 
formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;  d) realizado em 
locais e horários que não permitam a freqüência à escola.

A Consolidação das Leis  do Trabalho prevê,  para os adolescentes,  entre outros 
direitos, a jornada de trabalho improrrogável de quarenta e quatro horas semanais 
— vedando-se a realização de horas extras —, e o não fracionamento na concessão 
das férias e a sua coincidência com as férias escolares.

O programa social que tenha por base o trabalho educativo — que só pode ser 
exercido por adolescente —, 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.  Entende-se  por  trabalho  educativo  a  atividade  laboral  em que  as 
exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando 
prevaleçam sobre o aspecto produtivo. A remuneração que o adolescente recebe 
pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos do seu trabalho 
não desfigura o caráter educativo.

Não  se  trata,  portanto,  de  programa social  embasado  no  trabalho  educativo  a 
inserção de adolescentes no mercado de trabalho, com intermediação de entidades 
de  atendimento,  que  não  atende  aos  requisitos  mencionados.  Além  de  ilegais, 
revelam-se como verdadeira exploração da mão-de-obra de crianças os programas 
sociais  que se  baseiam no  fornecimento  de alimentação  e  higiene,  no  trabalho 
como gerador de renda e num discurso de salvação, fundamentado nas virtudes do 
trabalho.

III — Mitos referentes ao trabalho da criança e do adolescente, necessidade de 
desmascará-los

IV  —  Órgãos  responsáveis  pela  atuação  e  ação  dos  diversos  segmentos  da 
sociedade.

Temos,  sem  dúvidas,  instrumentos  legais  para  promover  as  ações  para  a 
erradicação  do  trabalho  infantil  e  a  proteção  no  trabalho  ao  adolescente. 
Entretanto,  a  lei,  por  si  só,  não  reverte  o  cruel  quadro  brasileiro  do  trabalho 
proibido e da exploração do trabalho de menores de dezoito anos. A legislação não 
irá impedir o trabalho, mas é a arma para o começo de um longo combate, que 
exige  a  intervenção  de  todos.  Não  há,  também,  que  se  esmorecer  diante  dos 
percalços a serem enfrentados, negando a utilidade da lei, pois graças a ela as 
autoridades  constituídas  e  outros  segmentos  organizados  poderão  atuar.  Outro 
dado é que nada se faz isoladamente. É preciso a conjugação de esforços para se 
lograr êxito, com um trabalho articulado. Não haverá sucesso, por exemplo, com o 
mero  aumento  de  inspetores  de  trabalho  para  fiscalizar  e  impor  multas  aos 
empregadores de crianças  e adolescentes,  se  não houver  a vontade  política  de 
outros órgãos para aplicar as prescrições legais. O que pode cada órgão fazer?

1. Poder Executivo



Traçar  o  plano  de  governo  que  seja  compatível  com a  postura  de  intolerância 
absoluta ao trabalho infantil.

Priorizar programas que possibilitem a expansão da renda e geração de empregos 
para famílias e comunidades em bolsões de miséria.

Promover programas de geração de renda para adultos que trabalham por conta 
própria.

Promover programas de auxílio, promoção e apoio às famílias.

Promover a escola como espaço público e ampliar a jornada escolar com atividades 
complementares ao ensino fundamental.

Investir  na  profissionalização  de  adolescentes,  estabelecendo  parcerias  com  a 
sociedade civil organizada.

Promover a fiscalização e autuação pertinentes às regras da Consolidação das Leis 
do Trabalho referentes ao trabalho infantil e do adolescente (Ministério do Trabalho 
— Delegacia Regional do Trabalho).

2. Poder Judiciário    

Não compactuar com programas que promovam a inserção precoce no mercado de 
trabalho, determinando ao Poder Público a obediência aos preceitos constitucionais 
e infraconstitucionais de apoio à família das crianças e adolescentes inseridos em 
tais programas.

3. Ministério Público

Provocar a fiscalização, pelo Ministério do Trabalho, quanto ao trabalho infantil e à 
exploração do trabalho juvenil.

Exigir a substituição de programas que, em nome de estratégia de sobrevivência da 
família e prevenção da prática de atos infracional, promovem a inserção precoce de 
crianças e adolescentes no mundo do trabalho irregular e sub-remunerado.

Exigir a implantação de programas de auxílio, apoio e promoção das famílias.

Promover as medidas judiciais e extrajudiciais para erradicação do trabalho infantil 
e  de  defesa  ao  direito  à  profissionalização  e  à  proteção  no  trabalho  para  os 
adolescentes.

4. Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente

Promover a conscientização e sensibilização dos diversos segmentos da sociedade 
quanto aos direitos fundamentais vinculados à problemática do trabalho precoce.

Formular as políticas de atendimento na área infanto-juvenil em que a escola e a 
família sejam o alvo das ações.

Posicionar-se contrariamente aos programas que objetivem a inserção precoce e 
desprotegida no mercado de trabalho.



Posicionar-se  favoravelmente  aos  programas  de  profissionalização  para 
adolescentes.

Negar registro às entidades não governamentais cujas atividades violem os direitos 
fundamentais  das  crianças  e  dos  adolescentes  em  relação  ao  trabalho,  à 
profissionalização e à proteção no trabalho.

Opor-se à execução de programas — governamentais e não governamentais — de 
proteção ou sócio-educativos que impliquem violações aos direitos de crianças e 
adolescentes quanto ao trabalho, profissionalização e proteção no trabalho.

5. Conselhos Tutelares

Ao realizar o atendimento, verificando que a criança está fora da escola, fazer o 
encaminhamento.

Subsidiar o Conselho Municipal com o diagnóstico da realidade.

6. Cidadão

Detectar situações e provocar providências junto ao Ministério Público, Delegacia do 
Trabalho,  Conselho  Tutelar,  Centros  de  Defesa  de  Crianças  e  Adolescentes, 
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Contribuir nas ações e iniciativas voltadas à erradicação do trabalho infantil e do 
trabalho irregular de adolescentes.

V — A quem noticiar (Órgãos receptores de denúncia e responsáveis para ações)

Agora  que  já  se  sabe  algo  importante  quanto  ao  trabalho  da  criança  e  do 
adolescente, resta a você uma opção. Você pretende que nosso país seja como a 
Índia, Indonésia, Gana ou Senegal, nos quais as estatísticas demonstram que de 25 
a 40% dos menores de quinze anos são trabalhadores, ou quer contribuir para que 
seja como Canadá, França, Suécia?

Lembre-se, também, que a indiferença, a ignorância, a negligência, a leviandade de 
autoridades,  pais,  professores e de todos os cidadãos  contribuem sobremaneira 
para  que  se  perpetue  e  se  dissemine  esta  ferida  social  e  agride  princípios 
humanitários da sociedade.

Portanto, é hora da ação. Denunciar, fornecendo dados e subsídios para a atuação 
de órgãos responsáveis, também é sua obrigação.

Quais são eles?

1. Ministério Público

Em todo município há um Promotor de Justiça, ainda que o prédio do fórum não se 
localize no município em que ocorrem os fatos ou more o denunciante. Procure-o 
no edifício do fórum da comarca.

2. Conselho Tutelar

Todos  os  municípios  devem  ter  um,  cujo  endereço  poderá  ser  fornecido  pela 
Prefeitura. Se não existir, quem exerce as atribuições é o Juiz da Infância e da 



Juventude. Assim, verificando situação de criança ou adolescente de desrespeito 
aos direitos, procure-os.

3. Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

Como o conselho tutelar, cada município deve ter o seu. Tem papel fundamental 
quanto à formulação de política que garanta a erradicação do trabalho infantil  e 
proteção ao trabalho do adolescente e execução de programas que não violem os 
direitos fundamentais dos menores de dezoito anos. A prefeitura tem o endereço.

4. Ministério do Trabalho

Na capital, deve ser procurada a Delegacia Regional do Trabalho e, no interior, as 
Sub-Delegacias do Trabalho e Postos de Serviço

NOTAS

* Nota do Conselho Editorial do Acervo Operacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente:

este artigo foi escrito antes da edição da Lei 10.097, de 19.12.2000, que alterou os 
artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) relativos à aprendizagem.
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