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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta breve histórico do direito do trabalho infantil no 

mundo, bem como as principais legislações existentes no Brasil. Apresenta o 

conceito de trabalho e de trabalho infantil e princípios aplicáveis. Ainda, traz a 

discussão do trabalho infantil enquanto afronta à dignidade da criança e do 

adolescente e aos demais direitos sociais, demonstrando quão prejudicial pode 

ser qualquer tipo de trabalho infantil para a criança e o adolescente, buscando a 

conscientização e a atenção para a exploração infantil menos perceptível.  

 

 

Palavras-chaves: trabalho infantil; dignidade; criança e adolescente; 

exploração; direitos fundamentais. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a brief history of the right of child labor in the world, and the 

main existing legislation in Brazil. It introduces the concept of work and child labor 

and applicable principles. Still, it brings the discussion of child labor as an affront 

to the dignity of children and adolescents and other social rights, demonstrating 

how harmful can be any type of child labor for children and adolescents, seeking 

awareness and attention to child exploitation less noticeable. 

 

 

Keywords: child labor; dignity; child and teenager; exploration; fundamental 

rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É fato que o trabalho infantil é proibido pela atual legislação vigente em 

nosso país, como também é repudiado pela maioria da população. Não raro, 

vemos notícias sobre crianças submetidas a situações de labor que ocasionam 

uma verdadeira comoção nacional, gerando grandes debates acerca do tema. 

Diante disso, percebemos que a sociedade quer proteger um valor, qual 

seja a integridade das crianças, seu direito à educação e lazer. 

Contudo, a proteção desse valor encontra-se dividida diante de, pelo 

menos, três diferentes situações de trabalho infantil: o trabalho em que há uma 

visível exploração de terceiros à criança; o trabalho doméstico e; o trabalho 

artístico realizado pelas ditas celebridades. 

Indiscutivelmente, a primeira situação causa grande repúdio à grande 

maioria da população, embora ainda existam demasiados registros dessas 

situações, principalmente em pequenas regiões, onde se exploram muito a 

agricultura, ou também nas metrópoles, onde se observam os pedintes nos 

cruzamentos centrais. 

A segunda situação tem uma maior dificuldade de ser verificada e, por 

consequência, dificuldade em ser denunciada. Ocorre também, divergentes 

opiniões referentes à existência ou não de exploração quando se refere a 

afazeres do lar em que de um lado se defende que o serviço doméstico atrapalha 

no lazer e dedicação aos estudos da criança e, de outro lado, que colabora para 

o desenvolvimento pessoal da criança enquanto ser social.  

A terceira situação já é bem menos criticada. O público em geral admiram 

uma criança ao aparecer nos filmes e novelas, acham incrível seu desempenho 

nos mais variados esportes, ovacionam sua performance musical frente a um 

público grandioso, entre outros. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar, através de exposições de 

pesquisas doutrinárias realizadas, que todo e qualquer trabalho infantil tem sua 

parcela prejudicial à criança e ao adolescente que o realiza, buscando chamar a 

atenção às mais variadas formas de exploração, conscientizando de que não 

podemos ignorar o que, a priori, é aceitável, mas sim que deve igualmente 

chamar a atenção e ser combatido quando necessário. 
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Este trabalho está dividido em sete tópicos, em que a metodologia 

utilizada foi bibliográfica, sendo complementada e enriquecida com artigos 

acadêmicos, bem como artigos de lei. 
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2. BREVE HISTÓRICO SOBRE O DIREITO DO TRABALHO 

 

Antes da existência de qualquer regulamentação para o trabalho, as 

contratações eram feitas de forma verbal e sem nenhuma garantia ao 

trabalhador, vez que não resultavam de um acordo entre as partes, mas sim de 

uma imposição patronal que, inclusive, poderia findar ou modificar essa relação 

de emprego de acordo com sua vontade e no seu tempo. 

Como afirma Nascimento (2014), os abusos sofridos por conta de 

jornadas extraordinárias excessivas, da exploração de mulheres e crianças 

enquanto lhe fizessem de mão de obra mais barata, da ausência de preocupação 

com acidentes de trabalhos sofridos pelos funcionários, além da desvalorização 

dos serviços com salários irrisórios eram características do trabalho. 

Na indústria escocesa, segundo Martinez (2014), os trabalhadores eram 

vendidos em conjunto com os filhos, onde o patrão comprava um homem e 

levava também seus filhos para trabalharem. Já na Inglaterra, os menores eram 

oferecidos em troca de alimentos. As unidades administrativas civis inglesas 

eram encarregadas de organizar as negociações desse tráfico, tornando as 

crianças uma fonte de riqueza nacional. 

Poderíamos relacionar esses acontecimentos da história do trabalho 

infantil aos dias de hoje onde os pais aproveitam o "dom" de seus filhos para 

auferirem riqueza que, vale dizer, dependendo do abuso do trabalho do menor, 

é uma fortuna grandiosa que se consegue alcançar em pouco tempo de 

exploração. 

Existiram em um tempo da história, autênticos contratos a fim de as 

indústrias e os administradores de impostos dos pobres negociarem a compra e 

venda das crianças, onde se prometia transformá-los em damas e cavalheiros, 

tendo garantia de boa comida, montarias aos cavalos, relógios de prata e bolsos 

cheios (FOHLEN, citado por NASCIMENTO). 

Comparados aos dias de hoje, vemos que os administradores de impostos 

dos pobres seriam os próprios pais das crianças que os submetem aos trabalhos, 

negociando os contratos com as mais variadas empresas dos mais diversos 

ramos de atividade infantil, sendo-lhes garantido uma estabilidade financeira 
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com a remuneração de seu labor, mas não para a criança exclusivamente, e sim 

para toda a família, vez que o dinheiro é gerenciado pelos responsáveis do 

menor. 

Fato de conhecimento geral da história, ocasiões em que as crianças 

eram obrigadas a trabalhar em absoluto silêncio e eram extremamente exigidas; 

e nos casos em que exercessem suas funções com alguma falha ou com uma 

lentidão exacerbada, eram castigadas de forma cruel, com açoitamentos e 

demais punições. 

Vejamos, na atualidade as crianças que, muitas vezes cansadas, 

obviamente pelo esforço despendido de uma rotina e responsabilidades, são 

forçadas a acordar cedo e cumprir com suas tarefas diárias de modo totalmente 

autoritário e ofensivo ao natural crescimento e desenvolvimento da criança e do 

adolescente, o que, à sua maneira, são igualmente cruéis. 

Se os adultos, muitas e muitas vezes, desejam não ter a obrigação de 

comparecer no local de trabalho, muito pior é uma situação dessas para uma 

criança em formação que nem mesmo entende por completo as suas 

responsabilidades. 

É indispensável, portanto, que se tenha como uma ferramenta eficaz para 

a proteção desses menores, com legislação e políticas impondo limites às ações 

que violem os direitos fundamentais da criança. 

 

2.1. Conceito de Direito do Trabalho  

 

O direito do trabalho é o ramo do direito em que suas diretrizes têm por 

finalidade a proteção do trabalhador antes, durante e após a constância do 

contrato de trabalho em razão de ser o trabalhador, a parte insuficiente na 

relação de trabalho. 

Segundo Martinez (2014, p. 65), podemos definir direito do trabalho como: 

“o conjunto de princípios e regras que regulam a prestação do 
trabalho subordinado, e excepcionalmente do trabalho 
autônomo, no âmbito das relações laborais individuais ou 
coletivas, bem como as consequências jurídicas delas 
emergentes”. 
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A criação desta esfera com regras sociais destinadas à proteção do 

proletariado se deu em razão do efeito Barassi que, como conta Nascimento 

(2014), criou a teoria de que o fato de estar com sua força de trabalho à 

disposição do empregador, era subordinação, havendo a necessidade de 

proteger esses seres subordinados, em razão de sua inferioridade perante os 

outros. 

O elemento subordinação é ainda hoje essencial para caracterização da 

relação de trabalho e para a reivindicação e aplicação do direito trabalhista. 

Além da subordinação, existem outros quatro requisitos para que seja 

caracterizada a relação de trabalho, quais sejam: pessoalidade, habitualidade, 

onerosidade e alteridade. 

Estes requisitos são visíveis pelo conceito de trabalho trazido pelo artigo 

3º da Consolidação das Leis do Trabalho, onde determina que será considerado 

empregado “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário."  

A pessoalidade predetermina que o serviço deve ser realizado 

exclusivamente pela pessoa contratada, não podendo esta delegar sua tarefa a 

um terceiro qualquer em razão de ter sido contratada por suas especificidades. 

A habitualidade corresponde à não eventualidade, ou seja, o empregado 

tem uma rotina para executar as atividades; o empregador pode contar que o 

contratado estará lá em determinado momento para lhe servir, pois existe uma 

frequência conhecida e combinada. 

A onerosidade representa a remuneração pelo serviço prestado que não 

será gratuito, portanto, há uma contraprestação pecuniária em troca da mão de 

obra oferecida pelo operário contratado. 

A alteridade define que o risco da atividade econômica deverá correr por 

conta exclusiva do empregador, sendo este responsável exclusivo por qualquer 

prejuízo que dela possa resultar, como é determinado no artigo 2º da CLT, onde 

qualifica empregador em sendo “a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviço”. 
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A subordinação, por fim, é o dever de obediência às ordens impostas pelo 

contratante, em que determinará a forma de execução do trabalho, entre outros, 

não cabendo ao trabalhador definir as circunstâncias por ser dependente do 

outro. O empregado fica submetido ao empregador e por isso, é a parte 

hipossuficiente da relação jurídica, a qual merece a proteção do direito. 

Portanto, temos que o contrato de trabalho existe quando cumpridos os 

requisitos acima nominados, independente de estar prévia e expressamente 

combinado entre as partes as suas condições. 

 

2.2. Evolução do Direito do Trabalho no Brasil 

 

No decorrer da história, como ensina Nascimento (2014), tem-se gerada 

a humanização em que o Estado passa a intervir nas relações de trabalho a partir 

de 1938 com a doutrina neoliberalista, a fim de se iniciar uma proteção jurídica 

e econômica, originando o mínimo de leis para a proteção do trabalhador frente 

ao patrão, melhorando suas condições de trabalho, bem como melhorar sua 

condição social. 

O direito do trabalho enquanto instrumento para concretização do valor 

"justiça social" visa a proteção da parte hipossuficiente, indiscutivelmente o 

trabalhador, com a finalidade de uma melhor distribuição de riquezas para 

garantir que o trabalhador esteja inserido no corpo social. 

A primeira legislação de proteção aos menores, segundo Nascimento 

(2014), é datada de 1891. O Decreto nº 1.313 (sic) que "Estabelece providencias 

para regularizar o trabalho dos menores empregados nas fabricas da Capital 

Federal", determinou que fossem fiscalizadas com frequência as fábricas que 

mantivessem um grande número de menores trabalhando; vedou o trabalho 

noturno para os menores de 15 anos; estipulou jornada de trabalho máxima de 

9 (nove) horas e proibiu o trabalho para os menores de 12 anos; entre outras 

proteções revolucionárias. 
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Posteriormente, o Decreto nº 17.934-A, de 21 de outubro de 1927, o 

Código de Menores, além da proteção trabalhista, inseriu medidas de assistência 

e outras proteções aos menores de 18 anos. 

Proibiu em todo o território nacional o serviço para os menores de 12 anos, 

bem como aos menores de 14 sem ter concluído a instrução primária, 

protegendo assim a educação também; proibição dos menores de 14 anos aos 

serviços considerados perigosos ou que exigissem força excessiva; trabalho dos 

menores aprendizes com jornada de 6 horas; proibição do trabalho noturno; 

carteira de trabalho aos menores; restrições ao trabalho em espetáculos 

artísticos; entre outras proteções, bem como fiscalizações. 

Em 1927, com o Código de menores (Decreto nº 17.943), como conta 

Martins (2009), teve-se o trabalho noturno proibido totalmente para o menor de 

18 anos, bem como empregos em praça pública para o menor de 14 anos. 

O Decreto nº 22042 de 1932, narra Campos (2012), veio no governo de 

Getúlio Vargas para regulamentar o trabalho do maior de 14 anos dentro das 

indústrias, desde que autorizado pelos pais ou responsáveis, comprovada sua 

capacidade física e psíquica através de atestado médico, bem como capacidade 

de ler, escrever e fazer contas básicas de matemática. 

A Constituição Federal de 1934, relata Nascimento (2009) inovou ao criar 

a Justiça do Trabalho, limitar a idade mínima para o trabalho de 14 anos, para o 

trabalho noturno de 16 anos e para o trabalho insalubre de 18 anos, bem como 

proibir a discriminação salarial em razão da idade. 

Com diversas leis esparsas, criadas de forma desordenada a fim de 

proteger os trabalhadores em suas áreas de atuação, não existia um código 

específico com as regras trabalhistas e somente em 1943, com o Decreto-lei nº 

5.452 foi que houve a reunião das normas destinadas à proteção do trabalhador 

e, então, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, conforme ensinamentos 

de Nascimento (2014), não somente aglomerou as legislações avulsas, 

organizando-as, como também trouxe algumas inovações, por exemplo um 

capítulo específico para tratar do trabalho infantil, reforçando o texto 

constitucional, bem como especificando alguns itens, como a jornada de 

trabalho.  
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Com a Constituição Federal de 1988, houve mais mudanças expressivas 

no direito do trabalho, especialmente no que se refere aos menores, por 

exemplo, elevando a idade mínima para o trabalho a 14 anos na condição de 

aprendiz, a 16 anos para qualquer trabalho e a 18 anos para o trabalho noturno 

ou insalubre; um grande avanço à proteção do menor e seus direitos, bem como 

nas demais legislações posteriores, como expõe Vasconcelos (2013), que serão 

tratadas especificadamente adiante. 

 

2.3. O Direito do Trabalho como um Direito Fundamental 

 

Através do trabalho, o ser humano age e atua na sociedade em que faz 

parte, proporcionando sua mão de obra na medida de sua capacidade laborativa. 

Com isso, colabora para o desenvolvimento do corpo social, com o impulso à 

economia dada pela circulação de bens e serviços gerada pela movimentação 

das funções laborais e consumo. A distribuição de riquezas impulsionada pelo 

exercício do trabalho dos membros da sociedade favorece a ordem econômica 

e a ordem social. 

O atual ordenamento jurídico brasileiro tem, enquanto Estado 

Democrático de Direito, proteção especial da Constituição Federal ao trabalho. 

A Carta Magna, traz em seu artigo 1º, inciso IV, os valores sociais do trabalho 

como fundamento da nossa República; determina o trabalho como um direito 

social no artigo 6º; em seu artigo 170, elenca a valorização do trabalho para 

manutenção da ordem econômica e; em seu artigo 193, o trabalho como base 

para a ordem social. 

O trabalho é um direito fundamental diretamente relacionado ao maior 

símbolo da nossa garantia constitucional à dignidade humana, em razão de ser 

através do trabalho que o homem vai alcançar todas as suas necessidades 

básicas para manutenção do mínimo existencial, além de possibilitar o acesso 

aos demais direitos sociais como o lazer. 

Neste sentido, temos o trabalho enquanto valor e que tem por finalidade 

dignificar o homem, não podendo, portanto, ser entendido e tratado como mera 

forma de produzir e auferir renda, pois “a dignidade do trabalhador está voltada 
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para o trabalho livre e consciente” (ALCKIMIN, 2006, citado por GALIA), devendo 

ser mantido o seu valor e sua finalidade. 

 

 

3.      DO TRABALHO INFANTIL 

 

3.1. Conceito de Trabalho Infantil 

 

Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela LEI Nº 8.069, 

DE 13 DE JULHO DE 1990, artigo 2º, para efeitos da referida lei “Considera-se 

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

e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.  

Já a Convenção sobre os Direitos das Crianças de caráter internacional, 

ratificada pelo Brasil através do DECRETO Nº 99.710, DE 21 DE NOVEMBRO 

DE 1990 e revogando toda legislação contrária determina que “considera-se 

como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser 

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

antes”. 

Assim, depreende-se que para a discussão do tema em questão, 

tomamos como referencial a norma internacional prevalecendo a consideração 

de sendo criança todos os menores de dezoito anos de idade, exceto os que por 

outro meio, como a emancipação, alcançarem plena capacidade civil. 

Recebe proibição pela Convenção dos Direitos das Crianças (DECRETO 

Nº 99.710/90), trabalho que afetar a saúde, educação, moral e segurança do 

menor de dezoito anos, como se denota no artigo 32, in verbis: 

Artigo 32 - 1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança 
de estar protegida contra a exploração econômica e contra o 
desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou 
interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde 
ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou 
social. 
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A proibição encontra-se também na Convenção nº 138 da Organização 

Internacional do Trabalho (DECRETO Nº 4.134/02), onde o artigo 3º manda: 

Artigo 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 adolescente. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 60, veda que o 

trabalho seja exercido por criança menor de quatorze anos. Todavia, a 

Constituição Federal de 1988 institui de forma expressa em seu artigo 7º, inciso 

XXXIII, a proibição de qualquer tipo de trabalho aos menores de 16 anos de 

idade, ressalvada a hipótese de o adolescente entre 14 e 16 anos na condição 

de aprendiz.  

Proibição esta que já constava na Consolidação das Leis do Trabalho de 

1943, em seu artigo 403 com a redação “qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 

anos”. Ainda, a CLT expressa, em seu artigo 402, ser “menor” o trabalhador de 

quatorze a dezoito anos. 

Desta forma, constata-se, através de simples observação dos dispositivos 

legais que o trabalho infantil é aquele proibido pela legislação aplicável, qual 

seja, aquele exercido por pessoa menor de dezesseis anos de idade, ressalvado 

os aprendizes após os quatorze anos de idade, sendo abaixo disto 

absolutamente proibido por todo o ordenamento jurídico. 

 

3.2. Princípios do Direito do Trabalho aplicados ao trabalho infantil 

 

Os princípios têm a função de suprir as lacunas da lei, como previsto no 

artigo 8º da CLT, onde determina a aplicação dos mesmos juntamente com a 

jurisprudência, analogia e equidade, quando da ausência de previsão legal e 

contratual para o caso em particular. 

Em que pese, devem ser utilizados os princípios gerais de direito e em 

especial os aplicáveis ao direito do trabalho não somente nos casos em que não 

houverem regra previamente determinada, mas também para a interpretação 
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destas de forma a garantir que jamais prevaleça a vontade particular sobre o 

interesse público. 

É, sem dúvida, imprescindível a observação dos princípios ao aplicar o 

direito do trabalho, tanto na justiça do trabalho quanto nas áreas administrativas, 

como nas organizações sindicais, para qualquer discussão que se originar de 

uma relação de trabalho. Não somente quando inexistir norma para o caso, mas 

também para interpretação das mesmas. 

 

a) Princípio da máxima efetividade 

Pelo princípio da máxima efetividade, o Estado, para a busca da justiça 

diante de um caso concreto, deve se primar pela aplicação da norma 

constitucional, vez que se encontra acima dos interesses econômicos e políticos, 

principalmente no que se referir aos direitos e garantias sociais elencados na 

Carta Maior, em razão da sua responsabilidade pela busca de boa qualidade de 

vida para os membros da sociedade. 

Assim é como ensina Manoel Jorge e Silva Neto (1998, p. 112), ao dizer 

que: 

Podemos concluir, à luz do princípio da máxima efetividade, ser 
concretamente exigível o cumprimento das linhas básicas de 
atuação da unidade política em termos de saúde, educação, 
trabalho, previdência social, porque a cláusula compromissória 
não deve, jamais, se curvar ao império dos fatos econômicos, ou 
mesmo políticos, por duas razões significativas: a) nunca se 
encontrará uma condição “ótima” para a realização do “quere” 
constituinte em termos de direitos social; b) embora espelhe a 
constituição fatores de ordem social, política e econômica, não 
se deve esquecer que é também um texto jurídico e retira de si 
próprio – sem a necessidade de recurso a outros elementos para 
a sua legitimidade – e efetividade imprescindível à consecução 
de uma comunidade política estável e justa. 

Deste modo, não há que se falar a qualquer momento em priorizar 

questões de cunho econômico ou político como fundamento pela não 

aplicabilidade da norma constitucional no que se refere aos direitos sociais em 

geral. Há de se verificar tal princípio no momento em que se aplica as leis 

trabalhistas ao julgar determinado processo na justiça do trabalho, decidindo de 

forma a aplicar em primazia as normas constitucionais que asseguram as 

garantias e os direitos sociais dos cidadãos trabalhadores. 



21 
 

 

b) Princípio da irrenunciabilidade 

Este princípio determina que a ordem pública não deve ser modificada 

pela vontade das partes quando da celebração de um contrato de trabalho, 

limitando as disposições contratuais de modo que o trabalhador jamais possa 

abrir mão de seus direitos básicos trabalhistas. 

O empregado, portanto, não pode em momento algum se abster de seus 

direitos considerados de interesse público, que são as normas de interesse geral 

da sociedade de que sejam mantidas para uma ordem no convívio social. 

Para proteção do hipossuficiente na relação de emprego, é necessário 

que seja nula qualquer contratação que viole as normas trabalhistas de ordem 

pública que, embora não sejam especificadas, podem ser auferidas diante de um 

caso concreto, devendo o julgador analisar todo o contexto a fim de se verificar 

os abusos sofridos pelo trabalhador. 

 

c) Princípio da razoabilidade 

Este princípio, por sua vez, irá realizar a análise do caso concreto a fim 

de observar a norma de ordem pública que fora violada e verificar se a renúncia 

feita por parte do trabalhador é de fato razoável. 

Para essa consideração, o julgador ainda irá se atentar às normas de 

direito civil no que tange aos vícios que possam afetar a validade do contrato 

celebrado pelas partes, quais sejam: erro, dolo, coação, simulação e fraude. 

Por fim, o magistrado decidirá através de uma análise subjetiva se a 

circunstância da contratação e a renúncia se aplicaria ao homem médio, 

considerando a opressão que o trabalhador sofre pela necessidade de encontrar 

um emprego com grande concorrência no mercado de trabalho enquanto os 

empregadores dispõem da força econômica, não restando escolha para a parte 

hipossuficiente se não render às exigências pré-estabelecidas. 
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d) Princípio da primazia da realidade 

Por este princípio, temos certo de que a relação de emprego é facilmente 

caracterizada pelas evidências encontradas no cotidiano das partes 

contratantes, sendo portanto totalmente dispensável o contrato escrito titulado 

de “contrato de trabalho” para que se possa discutir os direitos trabalhistas de 

obreiro. É, de fato, um contrato informal. 

Deste modo, os requisitos para a aferição do contrato de trabalho são 

imprescindíveis de serem observados, até mesmo para desconstituir qualquer 

outra relação contratada formalmente. Ou seja, deverão ser considerados os 

requisitos da relação de emprego para o reconhecimento do vínculo 

empregatício, tanto nos casos em que não exista qualquer formalização, quanto 

nos casos em que se simula relação diversa como mera prestação de serviço.  

Isso ocorre ao ser constatada pela máxima característica da relação de 

emprego, a subordinação. Deve-se reconhecer o vínculo quando da inexistência 

de qualquer contrato entre as partes ou mesmo quando houver contrato diverso 

do realmente devido, o qual prevê uma relação de não subordinação. 

 

3.3. Atual legislação trabalhista contra o trabalho infantil 

 

Cada vez mais no Brasil temos a preocupação o de defender os interesses 

das crianças e adolescentes. Atualmente temos visionárias legislações que 

buscam a proteção da criança ao trabalho infantil, assim como projetos e 

campanhas com a finalidade de combater os desrespeitos à essas normas e 

garantir sua eficácia.  

A Constituição Federal de 1988, traz em seu artigo 227 a prioritária 

proteção da criança e do adolescente por todos, inclusive pelo próprio Estado. 

Ainda, em seu artigo 7º, inciso XXXIII que proíbe o trabalho de qualquer tipo para 

o menor de 14 anos; aos menores de 16, salvo na condição de aprendiz; e aos 

menores de 18 para trabalho noturno ou insalubre. 

O capítulo IV da CLT protege o trabalho legalizado do menor e reafirma a 

proibição do trabalho ao menor de 14 anos no artigo 403; no parágrafo único 
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proíbe que o trabalho do menor seja “realizado em locais prejudiciais à sua 

formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários 

e locais que não permitam a freqüência à escola”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de forte expressão para 

proteção dos direitos dos menores contempla também a questão do trabalho 

infantil, trazendo outras medidas referentes à proteção da criança. Neste sentido 

afirma Vasconcelos (2013): 

Promoveu mudanças de conteúdo, método e gestão no 
panorama legal e nas políticas públicas que tratam dos direitos 
da criança e do adolescente, constituindo-se num novo 
mecanismo de proteção. Também criou um sistema abrangente 
e capilar de defesa de direitos, inclusive no que se refere ao 
trabalho. 

[...] 

Além de constituir um marco legal inédito sobre a temática aqui 
abordada, o ECA busca assegurar às crianças e aos 
adolescentes o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual, e social, em condições de liberdade e dignidade. 

O ECA, ainda, em seu artigo 131 institui os Conselhos Tutelares, onde 

determina ser um órgão autônomo “encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”, o qual, conforme explica 

Vasconcelos (2013), será o responsável por amparar a criança e o adolescente 

que tiverem seus direitos violados, tomando as medidas de proteção cabíveis e 

acionando o poder judiciário quando preciso for. 

A Convenção sobre Direitos das Crianças promulgada pelo Decreto nº 

99.710/90, onde declara que “a infância tem direito a cuidados e assistência 

especiais” prevê ampla proteção à dignidade, saúde, liberdade, educação da 

criança, entre outros, inclusive sua proteção à exploração econômica, que deve 

ser garantida tanto pelos responsáveis, quanto pelo Estado. 

O Decreto nº 4.134/02, por sua vez, promulga a Convenção nº 138 e a 

Recomendação nº 146 da Organização Internacional do Trabalho que 

estabelecem a idade mínima para admissão ao emprego e dá outras 

providências referentes ao trabalho infantil e à proteção da criança, 

determinando que o Estado deve: 

seguir uma política nacional que assegure a efetiva abolição do 
trabalho infantil e eleve progressivamente, a idade mínima de 
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admissão a emprego ou a trabalho a um nível adequado ao 
pleno desenvolvimento físico e mental do adolescente. 

E que para assegurar essa política nacional: 

alta prioridade deveria ser conferida à identificação e 
atendimento das necessidades de crianças e adolescentes em 
políticas e em programas nacionais de desenvolvimento, e à 
progressiva extensão de medidas coordenadas necessárias 
para criar as melhores condições possíveis para o 
desenvolvimento físico e mental de crianças e adolescentes. 

Para a garantia da aplicabilidade e eficácia das normas existentes em 

defesa à exploração da criança, a Lei 8242/91 criou o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente com a função, entre outras, de elaborar 

normas e fiscalizar sua execução, zelando “pela aplicação da política nacional 

de atendimento dos direitos da criança e do adolescente”. 

Ainda, existem diversos programas, políticas e campanhas, como 

exemplo o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) criado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que objetiva a 

retirada dos menores do trabalho precoce e o fornecimento de apoio financeiro 

e cultural aos mesmos em jornada diversa do horário escolar regular, de acordo 

com o portal de transparência. 

Inclusive, este ano de 2016 foi eleito pela Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), segundo informações constantes no site oficial, o 

ano para a eliminação do trabalho infantil e, juntamente com a Organização 

Internacional do Trabalho vem realizando e fortalecendo campanhas de combate 

e conscientização ao trabalho infantil não só no Brasil, mas nos países membros 

da CPLP, o que demonstra tamanha relevância do tema que possui a atenção 

mundial. 
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4. O TRABALHO INFANTIL COMO UMA AFRONTA À DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA: UMA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SER CRIANÇA 

 

4.2. Conceito de dignidade da pessoa humana 

 

É de consentimento doutrinário que a dignidade da pessoa humana não 

possui um conceito específico por ser extremamente complexa em razão de sua 

amplitude. Tem-se de forma mais palpável as ofensas à dignidade humana. De 

certa forma, é mais fácil listar uma agressão à dignidade que propriamente defini-

la. 

Podemos dizer que está diretamente ligado ao bem estar da pessoa, visto 

que sua dignidade é mantida quando respeitados seus direitos invioláveis e 

assim a possibilidade da manutenção do mínimo necessário para sua 

subsistência. 

Lemisz (2010) afirma que “nunca houve uma época em que o homem 

esteve separado de sua dignidade, mesmo que ainda não a reconhecesse como 

um atributo ou como uma qualidade inata da pessoa” e ainda que o fato de o 

Estado reconhecer e proteger essa dignidade intrínseca foi resultado da 

evolução do pensamento humano. 

A dignidade, constante na Declaração dos Direitos Humanos, bem como 

no texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito, 

constitui elemento fundamental de primazia proteção do direito a fim de se 

valorizar o cidadão. É nesse sentido a obra de Miraglia (2010), onde estabelece 

que 

A dignidade da pessoa humana constitui princípio, fundamento 
e objetivo do Estado brasileiro. É o valor supremo sobre o qual 
se edifica a sociedade brasileira. Forçoso asseverar, então, que 
o princípio da dignidade humana informa todos os ramos do 
Direito, além de influir nas condutas humanas particulares. 
Assim, a sua realização deve ser sempre perseguida pelo 
legislador e pelo intérprete da lei. 

Em complemento, Nicolau (2012) afirma “nessa linha de ideias, o princípio 

da dignidade da pessoa humana serve como fundamento para todos os tipos de 
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relações jurídicas, inclusive para as relações que se desenvolvem na esfera 

laboral”. 

E como já dito anteriormente (tópico 2.3), o direito fundamental ao trabalho 

se complementa com a dignidade humana, ao passo que através do trabalho é 

que o indivíduo se mantém, conquistando o mínimo para a sua sobrevivência e 

consequente manutenção da sua dignidade e com esta, é possível a continuação 

do exercício das atividades laborativas. 

 

4.2. A criança conta com a proteção legal do direito da personalidade 
ou a proteção da dignidade 

 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º, 

estabelece que “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 

outros com espírito de fraternidade”.  

A dignidade é intrínseca ao ser humano, desde o seu nascimento e, 

portanto, a criança conta efetivamente com a proteção legal de sua dignidade e 

é neste sentido os dizeres de Andrade (2003, p. 02) ao afirmar que: 

Um indivíduo, pelo só fato de integrar o gênero humano, já é 
detentor de dignidade. Esta é qualidade ou atributo inerente a 
todos os homens, decorrente da própria condição humana, que 
o torna credor de igual consideração e respeito por parte de seus 
semelhantes. 

Sendo assim, a própria dignidade da criança recebe a proteção legal. 

Proteção esta exigida pela Carta Maior, em seu artigo 227, ao ditar ser “dever da 

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

jovem, com absoluta prioridade, o direito à [...] dignidade”. 
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5. TRABALHO INFANTIL DAS CELEBRIDADES 

 

É comum ouvir-se falar de exploração de empresas que utilizam a mão de 

obra barata e ilegal da criança e adolescente menor de 16 anos. Não raro vermos 

no noticiário apreensão de menores em situação irregular de trabalho, que 

cumprem até mesmo jornadas extraordinárias.  

Fatos estes que são repudiados pelas pessoas de forma geral, 

provocando apatia na sociedade, em razão de seu notório prejuízo para a saúde 

do menor e seu desenvolvimento, conquistando uma reprovação uníssona do 

corpo social, até mesmo por ser visivelmente contra as normas previstas na 

Constituição Federal e leis infraconstitucionais como demonstrado neste 

trabalho. 

Também, sempre tivemos a criação e o costume de a criança ajudar os 

pais no serviço de casa. É cultura que os filhos colaborem com a manutenção 

do lar desde pequenos, com tarefas condizentes com suas capacidades e 

limitações, as quais são determinadas pelos pais, até mesmo por se acreditar 

fazer parte da educação do ser humano. 

É comum ouvir que a criança lavou uma louça, por exemplo; ou que o 

adolescente lavou a calçada, o carro, passou um pano na casa, varreu a calçada. 

Todavia, recentemente, vivenciamos casos em que viraram notícias virais 

onde as pessoas condenavam, por exemplo, a atitude de uma mãe ao postar 

uma foto na rede social facebook em que mostrava seu filho lhe ajudando no 

serviço doméstico, com a legenda de que homem tinha que aprender desde cedo 

a ajudar na casa. Muito rechaçada nos comentários da foto, a mãe publicou um 

vídeo se defendendo, justificando sua atitude e fundamentando seu ponto de 

vista que não acreditava estar errado e ainda afirmando que o garoto gostava 

daquilo, se divertia lavando a louça para ela (VEJA SP, fev/2016). 

Ora, uma conduta comprovadamente formadora de caráter em que os 

pais ensinam que os filhos têm deveres, têm responsabilidades; ensinam as 

tarefas caseiras que precisarão para sua vida adulta; obviamente nos limites das 

condições da criança e adolescente, de forma a contribuir e jamais infringir seus 
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deveres primordiais escolares e seu tempo de lazer necessário para sua 

dignidade infantil. 

No início deste ano de 2016, passavam comerciais na televisão em que 

se pedia para denunciar qualquer trabalho infantil, qualquer abuso, inclusive 

serviços domésticos, pois criança deve brincar e estudar, jamais trabalhar. 

Campanha esta que dividiu as opiniões da sociedade em o que é aceitável ou 

não para a criança e o adolescente ser responsável dentro de casa, o que 

favorece a conscientização e prevenção da exploração do menor. 

O trabalho denominado artístico, realizado pelas “celebridades”, contudo, 

não sofre qualquer preconceito da população em geral. De forma alguma. É 

unânime a admiração que toda a população demonstra perante uma criança 

atuando em uma novela, um adolescente se apresentando em algum programa, 

ou mesmo um jovem ginasta competindo internacionalmente. 

Dizem em alto e bom som serem um orgulho da nação, sem pensar, 

entretanto, na preparação desses menores para chegarem até lá. Sem atentar-

se para toda a privação de lazer e até mesmo escolar que tiveram para alcançar 

o estado em que os vemos e admiramos. 

Uma criança atriz precisa de muita dedicação, muito tempo disponível 

para o estudo dos textos, os ensaios e as gravações, por exemplo. Em diversas 

entrevistas dadas às mídias, muitas delas já revelaram faltar na escola de forma 

corriqueira e que detinham certas regalias como abono de faltas, além de ser 

disponibilizados trabalhos extras, entre outras. Ainda, chegaram a afirmar sua 

exaustão do tempo excessivo empenhado para os trabalhos e também da falta 

que sentiam de brincar com os amiguinhos da escola. 

Uma criança que se apresenta em um programa precisou de tempo de 

preparação para estar lá apto para “fazer bonito” frente aos espectadores. Um 

adolescente que se apresenta numa casa noturna abdica muitas vezes de suas 

horas de descanso e sono para estar disponível para os eventos; convive com a 

vida noturna e um mundo ao qual não está preparado que, conforme relatos de 

músicos que iniciaram suas carreiras na adolescência, é constantemente 

rodeado de álcool e drogas diversas. 
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Já os atletas, mesmo os que possuem uma idade em que legalmente 

poderiam trabalhar nas competições esportivas em geral, tiveram anos de sua 

vida dedicados ao treinamento para alcançar o nível da competição. De acordo 

com entrevistas e reportagens, todos afirmam que treinavam duro desde muito 

novos. Ginastas, por exemplo, que assumem conviver com as regras impostas 

por oito horas diárias sem descanso, com cobranças que abalavam seu 

psicológico, que não tinham tempo para diversão, pois precisavam se dedicar 

exclusivamente para o seu auto aperfeiçoamento. 

Com as informações obtidas de relatos desses artistas, podemos 

observar que todos eles sofreram privações dos seus direitos garantidos infra e 

constitucionalmente, uns em maior grau e quantidade que outros. 

 

5.1. Da afronta aos direitos sociais  

 

É louvável a conduta de o legislador constituinte em visar tamanha 

proteção ao corpo social, especialmente as crianças, elencando na Carta Maior 

garantias fundamentais de forma a proteger o cidadão de modo que lhe seja 

dado o mínimo necessário para a manutenção de sua dignidade na vida em 

sociedade. 

Para o doutrinador Pinto (2006, p. 140), a inserção desses direitos sociais 

destinados aos sujeitos sociais em si que em regra são excluídos das políticas 

públicas, “foi um largo passo no reconhecimento de que tais sujeitos são 

destinatários de valores”, valores estes protegidos e garantidos de forma efetiva 

pelo texto constitucional. 

É expressamente garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 6º, 

dentre outros, o direito à educação, à saúde, o lazer, a proteção à infância. O 

trabalho, mesmo artístico, realizado pelos menores são evidentes afrontas a 

essas garantias fundamentais. 

Ainda que o artigo 406 da CLT preveja que o Juiz de Menores poderá 

liberar a criança para alguns tipos de trabalho, este somente será autorizado 

“desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não 
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possa ser prejudicial à sua formação moral” (art. 406, I, CLT) ou quando 

indispensáveis ao sustento próprio e familiar, o que notoriamente000 é violado 

em vários casos (art. 406, II, CLT). 

É certo que ao se dispor aos treinos, ensaios, gravações, apresentações 

e competições, o menor acaba por abdicar de alguns de seus direitos 

fundamentais que são inalienáveis e indisponíveis. 

O tempo que dedica ao trabalho, primeiramente invade seu tempo de 

lazer. Ainda que seja uma atividade que goste de fazer, são feitas cobranças e 

exigidas responsabilidades, bem como resultados. Pressões estas da vida adulta 

que não deveriam incorporar o lazer de um ser humano em formação. 

O lazer é garantido aos trabalhadores, sendo reconhecido que necessitam 

de um tempo aquém das exigências decorrentes do labor, para seu descanso e 

recuperação de sua sanidade (PINTO, 2006). 

Ainda, não raro, tem-se que deixar de lado os deveres escolares, que em 

regra são da fase fundamental; o que é inaceitável, pois contraria as regras 

constitucionais, bem como os princípios aplicáveis, vez que desta forma o 

interesse econômico particular está sobrepondo o interesse público da educação 

do menor.  

A Constituição Federal prima pela educação a ponto de exigir que seja 

garantido ao adolescente com idade para trabalhar, que este seja mantido na 

escola, como manda em seu artigo 227, parágrafo 3º, inciso III. 

Com a correria da jornada de trabalho a ser cumprida, as cobranças em 

cima da criança e do adolescente, sua saúde física e mental é gravemente 

atingida, em razão de seu organismo e seu psicológico não estar formado, 

tampouco preparado para tal rotina, podendo ocasionar irreversíveis males para 

estes jovens. 

A proteção à infância, por sua vez, fica totalmente inaplicável quando se 

depara com a criança que possui, mas não usufrui de seu tempo de infância. 

Perde sua fase em razão de estar vivendo como adulto, sob responsabilidades 

e obrigações, pressões e cobranças.  

 



31 
 

6. O IMPACTO DO TRABALHO INFANTIL NA VIDA DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

A criança e o adolescente que são sujeitados ao trabalho infantil podem 

sofrer impactos negativos percebidos de forma imediata ou não, podendo ser 

reversível ou não, mas definitivamente sempre graves e inaceitáveis, sendo 

variáveis no grau do dano provocado.  

Os menores possuem uma saúde mais frágil e uma estrutura física mais 

vulnerável que um adulto, expõe Kiddo (2013), o que o coloca em maior perigo 

diante dos acidentes de trabalho, expondo-o mais facilmente a lesões corporais 

leves, graves e até mesmo levando à morte. 

Por contar com menos preocupação por parte das pessoas em geral, 

sendo até mesmo ignorados ou desconhecidos, são os malefícios que não se 

podem perceber no início da exploração infantil; estes são, via de regra 

impossíveis de serem reparados, pois afetam diretamente o crescimento e 

desenvolvimento biológico, a saúde mental e física do menor, que carrega estes 

danos para ao longo da sua vida adulta. 

Kiddo (2013) explica que a criança e o adolescente não estão preparados 

biológica, física ou psicologicamente para exercer as atividades que deveriam 

ser exercidas pelos adultos. Se um adulto é propenso a desenvolver doenças 

físicas e psicológicas em razão da atividade laboral que exerce, a criança muito 

mais, vez que seu organismo não está preparado para tais atividades. 

As crianças submetidas ao trabalho infantil, ainda, têm seus rendimentos 

escolares totalmente prejudicados, sendo que “na maioria das vezes não 

frequentam a escola, e quando frequentam estão cansados devido o trabalho e 

acabam não conseguindo se concentrar, dificultando o aprendizado” 

(PAGANINI, 2014, p. 13), pois de fato atingem a fadiga com mais facilidade por 

não estarem preparadas para a jornada de trabalho excessiva. 

Este rendimento reduzido pode acarretar tanto em desinteresse do aluno 

à escola, quanto provocar uma evasão escolar; o que notoriamente prejudica 

seu futuro profissional e social, vez que afeta negativamente sua formação 
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acadêmica, bem como suas relações com pessoas de sua idade por não estar 

no ambiente que deveria. 

Neste sentido, afirma Vasconcelos (2013) que ao serem vítimas dessa 

exploração e seus resultados, a criança e o adolescente tem seus direitos 

básicos violados e sem estes “serão obrigados a enfrentar um mercado que já 

retirou deles tudo o que lhe interessava com inexpressivo retorno e procura 

avidamente por novos jovens que estejam expostos a sua ânsia lucrativa”  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo que se percebe da história, a existência do trabalho infantil vem 

desde os primórdios da sociedade e, conforme se constata nos dias de hoje está 

muito longe de ser definitivamente eliminado. 

O trabalho infantil que explora de forma cruel a criança e o adolescente 

sem qualquer prosperidade, mas somente prejuízos para a sua saúde e 

formação, deve receber mais força em seus programas, conscientizando cada 

vez mais a população em geral a fim de que se possa alcançar, um dia, a efetiva 

proteção dos menores. 

O trabalho doméstico excessivo é quase imperceptível aos olhos da 

sociedade, porém muitas crianças são submetidas e sofrem absurdamente nas 

mãos de quem deveria ser o primeiro a protegê-las. As campanhas de 

conscientização precisam alcançar esses (ir)responsáveis de modo que não 

tenhamos mais notícias de tais abusos dentro do próprio lar e que, inclusive, as 

pessoas que convivem com crianças, saibam identificar quando alguma delas 

estiver sofrendo de exploração, para que possam ser tomadas providências. 

Ainda, podemos notar que as mais variadas formas de erradicação do 

trabalho não perseguem o trabalho infantil mais visível, que é o das celebridades, 

o que o torna ainda mais difícil de ser combatido, por ser maquilado pela 

aceitação do público quando não verificadas as ruins consequências causadas 

para o ser humano em desenvolvimento, mesmo que seja este labor 

financeiramente vantajoso. 

Portanto, na busca pela erradicação do trabalho infantil, devemos 

acrescentar aqueles que não têm sido dada a devida atenção, mas que 

igualmente prejudicam a criança e o adolescente de forma mediata e irreversível. 
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