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Resumo: O trabalho infantil, explorado em grande escala na 

Revolução Industrial, é um labor que choca a sociedade 

contemporânea; uma vez que criança é um ser em 

desenvolvimento que necessita usufruir de alimentação regular e 

atividades adequadas a esse desenvolvimento integral. Nesse 

sentido, o objetivo desta pesquisa é o de analisar a legislação no 

tocante à permissibilidade do trabalho infantil, ponderar as 

condições em que o legislador o permite e verificar de que 

forma o empregador respeita o conceito de Aprendizagem, que 

envolve “apreensão de conhecimentos práticos e inserção 

profissional” e não o de “produtividade”. A metodologia 

utilizada na presente pesquisa é a do método dedutivo, com 

consulta a documentários, bem como à doutrina e legislação; 
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quanto aos fins a pesquisa é qualitativa, vez que busca 

dimensionar e apontar aspectos sociais e culturais. A conclusão 

a que se chegou é a de que a legislação brasileira, sobre o 

trabalho infantil, ainda não é respeitada, e o conceito de 

aprendizagem ainda é burlado, exigindo-se do aprendiz a mesma 

produtividade que se exige do adulto e, ainda, que há crianças 

que trabalham de forma exaustiva, muitas vezes suportando a 

despesa do lar. Sendo assim, nota-se a necessidade de envidar-se 

esforços para que sejam respeitados os requisitos da 

aprendizagem e que haja mais fiscalização do governo para uma 

efetiva aprendizagem e, com isso, a proteção do trabalho 

infantil. 

Palavras-chave: trabalho infantil; aprendizagem; ensino e 

profissionalização. 
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Introdução 

O trabalho infantil está presente na sociedade desde épocas remotas. 

Entretanto, com o desenvolvimento do conceito de dignidade da pessoa 

humana e dos direitos fundamentais, a visão sobre o trabalho infantil tem 

se modificado. 

A OIT - Organização Internacional do Trabalho, organismo da 

ONU – Organização das Nações Unidas – tem insistido na tese de que 

criança deve viver a etapa de “ser criança”, não se permitindo que haja a 

quebras de etapas no seu desenvolvimento físico e mental; pois esta 

quebra gerará prejuízos na adolescência ou mesmo na vida adulta.  

O conceito de trabalho infantil adotado pelo Brasil está definido no 

Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e 

Proteção ao Adolescente Trabalhador, na seguinte forma: “trabalho 

infantil refere-se às atividades econômicas e/ou atividades de 

sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, 

realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 

(dezesseis) anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 

(quatorze) anos, independentemente da sua condição ocupacional”.  

Uma grande parte dos trabalhadores infantis estão nesta condição 

para ajudar no sustento da sua família e de si próprio o que, por sua vez, 

caracteriza-se em um problema social, econômico e político, que deve 

ser pensado e solucionado pelo Estado. 

Dessa forma, a problemática que se levanta nesta pesquisa é: de que 

forma o Estado brasileiro poderá garantir, à criança, o direito ao trabalho 

(quando necessário) sem privar-lhe a vivência das etapas necessárias ao 

seu desenvolvimento físico e intelectual? 

A justificativa desta pesquisa centra-se no fato de que, embora haja 

previsão legal para limitação desse trabalho, há um verdadeiro exército 

de trabalhadores infantis que atuam no mercado de trabalho; logo é 

preciso verificar essa atividade e coibir os excessos.  

Os objetivos desta pesquisa centra-se em fazer uma analise histórica 

e analisar a legislação no tocante à permissibilidade do trabalho infantil, 

ponderando as condições em que o legislador o permite e verificar de 
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que forma o empregador respeita o conceito de Aprendizagem, que 

envolve “apreensão de conhecimentos práticos e inserção profissional” e 

não o de “produtividade”.  

Assim, o trabalho infantil é realizado ao arrepio da lei, 

desvirtuando-o, utilizando-se de um retrocesso social, pois essa pratica 

foi empregada na Revolução industrial da Inglaterra, onde a mão-de-obra 

infantil era utilizada em larga escala, como meias forças, para diminuir o 

custo das industrias; o que, tanto no direito nacional como internacional, 

não se pode mais admitir nos dias de hoje. 

Diante disto, há a extrema necessidade de proteger o infante do 

trabalho precoce. Um dos meios adequados existentes é a Aprendizagem 

Profissional, regulada pela Lei 10.097/2000, que possibilita o trabalho a 

partir dos 14 anos, sempre caminhando ao lado da educação e 

qualificação profissional, sem violar os direitos trabalhistas e nem gerar 

transtornos ao desenvolvimento saudável do infante. 

A metodologia utilizada na presente pesquisa é a do método 

dedutivo; quanto aos meios a pesquisa é bibliográfica e documental e 

quantos aos fins a pesquisa é qualitativa, sem a intenção de trazer dados 

estatísticos. 

1. Histórico do trabalho infantil e o amparo dos Direitos Humanos 

O trabalho exercido pela criança e pelo adolescente tem registros desde 

civilizações antigas, inclusive ainda permanecendo em sociedades atuais.  

Está registrado, por exemplo, no escrito babilônico Código de 

Hamurabi de 2000 a.C., sendo este considerado pela história como o 

primeiro registro de proteção à criança e ao adolescente: “um artesão que 

adotasse um infante, para ajudar-lhe no lavoro, deveria ensinar o seu 

ofício, sendo esta uma condição para que pudesse contar com a mão de 

obra do menor”. 

Na Grécia Antiga, em Atenas, o pai era considerado o dono 

absoluto do filho nascituro, tendo poder sobre a vida da criança, 

decidindo se deveria ou não morrer. Em Esparta, os recém-nascidos 

eram submetidos a uma Assembleia de Anciãos que julgava sobre a 

utilidade de sua vida, decidindo se preservariam sua vida ou não. Caso 

decidissem por descartar este ser, era lançado em abismos no monte 

Taijeto para servir de alimento às feras. (FERRARI e VECINA, 2002, 

p.5).  
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Assim, a criança era objeto do Estado, sendo a educação totalmente 

voltada para a guerra desde os sete anos de idade com o intuito de formar 

guerreiros (AZAMBUJA, 2004, p. 23). 

Na a Idade Média, entre os séculos V e XV, crianças e adolescentes 

trabalhavam como aprendizes artesãos nas Corporações de Ofício em 

troca de comida e abrigo. Essas corporações teriam sido um dos 

primeiros indícios da aprendizagem profissional, isso porque elas eram 

formadas pelos mestres, pelos companheiros – os empregados, e esses 

artesãos aprendizes, que recebiam os ensinamentos de seus mestres em 

relação ao ofício ali desenvolvido.  

Contudo, o período histórico relevante, tanto para a economia 

mundial como para o direito do trabalho e os direitos sociais dos 

trabalhadores, foi a Revolução Industrial no século XVIII. A agricultura 

feudal e o artesanato da era medieval deram lugar às fábricas e à livre 

contratação, ilimitada e descontrolada. 

Todos os membros da família, inclusive as crianças, viram-se 

obrigadas a trabalharem na produção industrial e em qualquer etapa 

desta que precisasse de mão de obra. Os infantes trabalhavam como 

qualquer outro trabalhador adulto. Segundo Azambuja (2004, p. 14) “O 

que os diferenciava dos demais trabalhadores adultos era a remuneração, 

menor que a remuneração destes. Os empregadores chegaram, inclusive, 

a retirar crianças dos orfanatos para trabalharem em troca de comida e 

moradia, podendo chegar a uma jornada de 16 horas”. 

Além da necessidade de complementar a renda familiar, a mão de 

obra infantil era explorada pelas razões expostas por Marx (1982, p. 90):  

O emprego das máquinas torna supérflua a força muscular e torna-se meio 

de emprego para operários sem força muscular, ou com um 

desenvolvimento físico não pleno, mas com uma grande flexibilidade. 

Façamos trabalhar mulheres e crianças! (...) O trabalho forçado em proveito 

do capital substituiu os brinquedos da infância e mesmo o trabalho livre, que 

o operário fazia para a sua família no círculo doméstico e nos limites de 

uma moralidade sã. 

Assim, "o início da Revolução Industrial foi marcado pela 

exploração do trabalho de crianças, chamadas 'aprendizes', a partir de 

seis anos de idade, obrigadas a trabalhar, às vezes até catorze horas por 

dia, a semana inteira". (BONIFAZI e DELLAMONICA, 2002, p. 122).  

Este tratamento desproporcional, imoral e indigno com as crianças e 

adolescentes resultou em uma alta taxa de mortalidade infantil, bem 
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como impediu que estes infantes tivessem acesso à educação, à formação 

corporal e à formação psicossocial adequadas.  

A ausência de assistência jurídica aos operários – não só aos 

infantes, mas também às mulheres, aos idosos e até mesmo aos homens - 

e a inércia do Estado frente à burguesia e aos interesses capitalistas dos 

donos das indústrias, desencadearam uma série de revoltas dos 

trabalhadores na busca por seus direitos. Os exemplos clássicos são o 

Cartismo de 1836, que, dentre outros, visava a melhoria das condições e 

jornadas de trabalho (o Parlamento não atendeu às exigências, porém 

este movimento encorajou que a luta operária não tivesse fim); e as 

Trade-Unions, que formaram os sindicatos, sendo focos de resistência à 

exploração capitalista. Neste momento nasciam os direitos trabalhistas 

(FERRARI E VECINI, 2002, p. 13). 

O foco ao trabalho infantil e à vulnerabilidade da criança e do 

adolescente deu-se no século XX com a edição de tratados 

internacionais, especialmente assistidos pelos Direitos Humanos. Estes 

ganharam força após a Segunda Guerra Mundial como reação às 

atrocidades e violações cometidas, com o intuito de formar um sistema 

protetor e garantidor da fruição dos Direitos Humanos.  

A Organização das Nações Unidas - ONU e suas agências editaram 

diversos tratados, convenções e declarações no sentido de cobrar cada 

vez mais dos Estados e grupos sociais a observância dos direitos 

humanos e sociais. No âmbito do Direito do Trabalho, buscou-se o 

indispensável para um trabalho digno e decente, bem como fornecer a 

dignidade do homem trabalhador. 

Neste contexto, em decorrência do fortalecimento da Organização 

Mundial do Trabalho – OIT e de suas normas, assim como da 

Declaração de Princípios Fundamentais de 1998, nasceu o sistema 

internacional de Direitos Humanos do Homem Trabalhador com quatro 

princípios fundamentais: não discriminação, vedação do trabalho em 

condições análogas a de escravo, liberdade sindical e vedação do 

trabalho infantil.  

E é neste ponto em que o trabalho infantil e o sistema internacional 

de Direitos Humanos cruzam-se: a prática daquele passa a ser uma 

ofensa à dignidade da pessoa humana, ferindo, assim, um direito 

humano. 

O marco do direito internacional para a proteção da infância foi a 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, adotada pela 
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Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1989. 

Essa e outras disposições internacionais influenciaram as legislações de 

vários países, inclusive a do Brasil, que adotou a doutrina da proteção 

integral à infância como fundamento de sua legislação relativa à criança 

e ao adolescente.  

Desse modo, nasce o direito humano ao “não trabalho” antes de 

certa idade, com o mínimo a ser observado e perseguido pelos Estados, 

cujo objetivo é salvaguardar as crianças e os adolescentes de situações de 

trabalho prejudiciais ao pleno desenvolvimento de sua pessoa humana, 

garantindo-lhes, assim, condições dignas para sua plena formação física, 

moral, intelectual e psicológica. (Correia e Miessa, 2013, p. 745). 

2. A Organização Mundial do Trabalho, a Organização das Nações 

Unidas e o tratamento ao Trabalho Infantil 

A OIT, uma das agências da ONU, foi criada em 1919, estando o Brasil 

entre os seus membros fundadores. Foi criada como parte do Tratado de 

Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial.  

É composta de representantes de governos e de organizações de 

empregadores e de trabalhadores, sendo responsável pela formulação e 

aplicação das normas internacionais do trabalho, quais sejam as 

convenções e as recomendações. As convenções passam a fazer parte do 

ordenamento jurídico após serem ratificadas por decisão soberana de um 

país.  

Para frear a exploração da mão de obra infantil e demonstrar que 

esta prática é um insulto à dignidade humana e ao desenvolvimento 

natural do infante, foram criados diversos dispositivos internacionais de 

proteção da criança, contra a sua precoce inserção no mercado de 

trabalho. 

Na primeira Conferência Internacional do Trabalho, em 1919, 

foram feitas seis convenções. A Convenção nº 5 estabeleceu a idade 

mínima de 14 anos para o trabalho na indústria. A Convenção nº 6 

proibiu o trabalho noturno do menor de 18 anos. Em 1920 ainda houve a 

Convenção Sobre a Idade Mínima para Admissão de Menores no 

Trabalho Marítimo, estabelecendo os 15 anos como idade mínima, sendo 

revistado em 1936; e, 1921, o Exame Médico de Menores no Trabalho 

Marítimo. 

Em 1930, a Recomendação nº 60 estabeleceu que a aprendizagem 

“é o meio pelo qual o empregador se obriga, mediante contrato, a 

empregar um menor, ensinando-lhe ou fazendo com que lhe ensinem 
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metodicamente um ofício, durante período determinado, no qual o 

aprendiz se obriga a prestar serviços ao empregador”. 

Em 1918, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seu Artigo 25, estabelece 

que: “2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência 

especiais”.  

O primeiro dispositivo internacional que tratou sobre a proteção da 

criança e ao seu trabalho, de forma contundente, foi a Declaração dos 

Direitos da Criança, de 1959. Dentre os 10 princípios que carrega, está o 

seguinte:  

DIREITO A SER PROTEGIDO CONTRA O ABANDONO E A 

EXPLORAÇÃO NO TRABALHO Princípio IX - 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. 

Contudo, foi em 1989 com a promulgação da Convenção sobre os 

Direitos das Crianças pela ONU, vigente a partir de 1990, que o 

tratamento à criança e ao adolescente obteve outros moldes. 

  Ela inseriu a Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, que diz 

que ambos estão sob condição de hipossuficiência e vulnerabilidade, são 

sujeitos de direito em condição peculiar de desenvolvimento, 

necessitando de proteção especial e prioritária, sendo considerada 

criança pessoa com menos de 18 anos. Esta proteção integral encontra-se 

na Convenção:  

Art.3 (...) omissis 

1 – Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições 

públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades 

administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, 

o melhor interesse da criança. 

2 – Os Estados Partes comprometem-se a assegurar à criança a proteção e o 

cuidado que sejam necessários ao seu bem-estar, levando em consideração 

os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por 

ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas 

legislativas e administrativas adequadas. 

3 – Os Estados Partes certificar-se-ão de que as instituições, os serviços e os 

estabelecimentos encarregados do cuidado ou da proteção das crianças 

cumpram os padrões estabelecidos pelas autoridades competentes, 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  9 
 
 
 

especialmente no que diz respeito à segurança e à saúde das crianças, ao 

número e à competência de seu pessoal e à existência de supervisão 

adequada. [grifos nosso] 

Desde 1919 a OIT – Organização Internacional do Trabalho - criou 

convenções que versam sobre a idade mínima de admissão nas diversas 

atividades de trabalho, sendo um total de 19. A Convenção n. 138, de 

1973, unificou a idade mínima para o labor. O limite etário é 

inicialmente fixado em 15 anos, sendo gradativamente aumentado. Ela 

permite que países desenvolvidos fixem a idade mínima em 14 aos, 

desde que consulte previamente as organizações de empregadores e 

trabalhadores. 

Concomitantemente, editou-se a Recomendação n. 146, que prega 

que todo país-membro deve assegurar a abolição do trabalho infantil e a 

elevação progressiva da idade mínima de admissão a emprego ou a 

trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental 

do jovem. 

Quanto às piores formas de trabalho infantil, foi promulgada a 

Convenção n. 182 em 1999, impondo aos países membros a obrigação de 

proibi-las e erradicá-las enquanto a erradicação total do trabalho infantil 

não fosse realizada. As piores formas de trabalho estão assim elencadas: 

Art.3º. Para efeitos da presente Convenção, a expressão "as piores formas de 

trabalho infantil" abrange: 

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais 

como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívida e a condição de 

servo, e o trabalho forçado ou obrigatório de crianças para serem 

utilizadas em conflitos armados: 

b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, 

a produção de pornografia ou atuações pornográficas; 

c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de 

atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, 

tais como definidos nos tratados internacionais pertinentes; e 

d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é 

realizado, e suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das 

crianças. 

A Recomendação n. 190, também de 1999, foi editada para elencar 

os exemplos de trabalho citado na alínea “d” da Convenção n. 182, como 

traz o seguinte capítulo: 

II. Trabalho perigoso  
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3. Ao determinar os tipos de trabalhos a que se refere o Artigo 3º (d) da 

Convenção, e ao identificar sua localização, dever-se-ia, entre outras 

coisas, levar em conta:  

(a) os trabalhos que expõem as crianças a abusos físico, psicológico ou 

sexual;  

(b) os trabalhos subterrâneos, debaixo d’água, em alturas perigosas ou 

em espaços confinados;  

(c) os trabalhos com máquinas, equipamentos e instrumentos perigosos 

ou que envolvam manejo ou transporte manual de cargas pesadas;  

(d) os trabalhos em ambiente insalubre que possam, por exemplo, expor 

as crianças a substâncias, agentes ou processamentos perigosos, ou a 

temperaturas ou a níveis de barulho ou vibrações prejudiciais a sua 

saúde; e  

(e) os trabalhos em condições particularmente difíceis, como trabalho por 

longas horas ou noturno, ou trabalhos em que a criança é 

injustificadamente confinada às dependências do empregador.   

Deste modo, percebe-se a preocupação dos Estados, por meio da 

OIT e da ONU, acerca das crianças e dos adolescentes e a importância 

de mantê-los protegidos, na tentativa de preservar o seu desenvolvimento 

natural e respeitar os seus direitos de brincar, de ter educação e de ter 

assistência plena. 

3. O Direito Brasileiro e o trabalho infantil e a aprendizagem 

Por muito tempo a exploração do trabalho infantil no Brasil fez parte, 

naturalmente, das atividades econômicas.  

Até o século XIX, crianças e adolescentes - filhos de famílias 

pobres e filhos de escravos - eram obrigados a trabalhar. Essa mão de 

obra era utilizada nas lavouras, nas minas, na ajuda para complementar a 

renda familiar e, posteriormente, também nas fábricas.  

O trabalho dos infantes era fortemente apoiado por ser totalmente 

conveniente aos detentores do poder econômico. Isso porque a mão de 

obra era barata, não havia reivindicação de direitos e ainda havia a 

desculpa de que o seu trabalho ajudaria para sustentar suas famílias. 

Além disso, a exploração da mão de obra infantil era incentivada sob o 

discurso moralista de que o trabalho dignifica e cura as crianças e 

adolescentes, que os tira do ócio, que as educa e que as ajuda a crescer 

através do trabalho. 

A Lei Áurea, em 1888, sancionou o fim da escravidão no Brasil. 

Em 1891, foi promulgada a Lei – Decreto n. 1.313, determinando os 12 

anos como a idade mínima para o trabalho. Esta estabeleceu as idades 
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entre 08 e 12 anos para os aprendizes; quem estivesse nessa condição 

poderia trabalhar nas fábricas. Essa lei decreto também limitou a jornada 

de trabalho para 7 horas diárias para as meninas de 12 a 15 anos e para 

os meninos de 7 a 14 anos; já para os meninos entre 14 e 15 anos, a 

jornada foi fixada em 9 horas diárias. Proibiu-se também que as crianças 

de até 15 anos trabalhassem aos domingos, feriados e horário noturno, 

além de trabalharem em locais insalubres e perigosos. 

Entretanto, Segundo Correia e Miessa (2013, p. 20): 

Essas leis funcionavam apenas na teoria, pois na prática eram 

amplamente descumpridas. As crianças continuavam sendo exploradas 

em larga escala, certidões de nascimento eram forjadas, os ambientes de 

trabalho a que eram locadas eram muitas vezes prejudiciais à saúde e a 

jornada de trabalho ultrapassava o limite. Estas condições favoreceram o 

crescimento do número de menores doentes, analfabetos, sem amparo 

algum, muitas vezes pedindo esmolas nas ruas, próximos do crime e 

longe do acesso à educação e modo de vida digno. 

Em 1927 foi promulgado o Código de Menores, o Código Mello 

Mattos, o primeiro documento legal voltado para os menores de 18 anos 

no Brasil.  

Era voltado para os menores de baixa renda, os vulneráveis à 

criminalidade. Essa lei foi mais voltada para controlar os índices de 

exclusão social, dando à criança o trabalho precoce para controlar a 

pobreza. Foi revogada em 1979 pelo Segundo Código de Menores, 

entretanto mantendo a mesma linha de repressão. 

No governo de Getúlio Vargas, em 1943, em meio às pressões 

populares, foi outorgada a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, o 

Decreto 5.452. À época, não contribuiu para o combate ao trabalho 

infantil, ela passou por diversas modificações durante os anos.  

As constituições brasileiras promulgadas contribuíram pouco para 

assegurar os direitos humano e social das crianças e dos adolescentes, até 

ser criada a Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição 

Cidadã, a qual inclusive ratificou as Convenções n. 138 e 182 da OIT. A 

comunidade internacional e aquilo disposto por ela foi amplamente 

absolvida pela ordem interna brasileira. A CF/88 é um marco 

constitucional da Teoria da Proteção Integral e prioridade absoluta de 

crianças e adolescentes no âmbito jurídico do Brasil, presente em seu art. 

227:  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
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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. 

A CF/88 entende que o trabalho precoce envolve todos aqueles 

prestados por crianças ou adolescentes, com idades inferiores aos 16 

anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 e ainda aqueles que 

incluem atividades noturnas, perigosas ou insalubres, com limite de 

idade mínima de dezoito anos, conforme seu art. 7º, XXXIII: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: 

(...) omisis 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  

Pela Lei nº 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, revogou o antigo Código de Menores, quando o Brasil adotou o 

texto da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, em 13 de 

julho de 1990. O seu art. 60, III e IV, estabelece do mesmo modo que é 

proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz e ainda restringe sua realização em locais 

prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral 

e social, bem como àqueles realizados nos horários e locais que não 

permitem a frequência à escola. 

A CLT, no Capítulo IV – DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DO 

MENOR, trata da vedação ao trabalho dos menores de 16 anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, resguardando outros 

direitos nos seus artigos subsequentes relativos a criança como pessoa 

em condição peculiar de desenvolvimento. A Seção IV desde capítulo 

trata sobre a aprendizagem. 

Desse modo, percebe-se que as crianças e os adolescentes passaram 

a ser sujeitos de direito, pessoas vulneráveis e em desenvolvimento, 

visadas para estarem distantes da exploração laboral. Percebe-se, ainda, 

que Constituição, CLT e ECA valorizam a Aprendizagem Profissional, 

uma forma de inserir os infantes ao mercado de trabalho de maneira 

digna. Isso propiciou a criação da Lei n. 10.097/2000 – a Lei do 

Aprendiz, que deu nova redação aos artigos 402, 403, 428 ao 433 da 

CLT. 

A Lei do Aprendiz insere o jovem entre 14 e 18 anos no mercado de 

trabalho, preservando a sua educação, o seu lazer, bem como lhe 
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entregando os seus direitos trabalhistas e oferecendo cursos 

profissionalizantes. O maior desafio é se fazer respeitar o que esta lei 

prega sem que haja o uso abusivo dessa mão de obra pelo empregador, 

desvirtuando o intuito da lei e demonstrar como a Aprendizagem 

Profissional pode combater o trabalho infantil irregular com eficácia e 

efetividade.  

4. Os limites de exigência na Aprendizagem 

A Lei do Aprendiz modificou os artigos 402, 403, 428 ao 433 da CLT no 

sentido de indicar os direitos trabalhistas do aprendiz, as obrigações do 

empregador e os limites sobre o trabalho do menor. Inicialmente, abre-se 

a exceção do trabalho de aprendiz para os menores de 16 anos e a partir 

dos 14 anos, sendo esta a idade mínima legal. O ambiente de trabalho ao 

qual o jovem é inserido também é objeto da Lei do Aprendiz, não 

podendo ser em local prejudicial à sua formação. 

A Aprendizagem é modalidade de contrato de trabalho especial 

com objetivo de formação técnico-profissional, firmado por escrito entre 

empregador e o menor, previamente inscrito em programa de 

aprendizagem, de acordo com o art. 428 da CLT, in verbis: 

(GUIMARÃES, 2014, p. 18) 

Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, 

ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se 

compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e 

quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-

profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, 

moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as 

tarefas necessárias a essa formação. 

A Lei n. 10.097/2000 garantiu àqueles que desenvolvem a 

aprendizagem durante a menoridade, um ambiente hígido no sentido de 

não prejudicar sua formação e seu desenvolvimento psíquico, moral, 

social e que inviabilize a frequência do menor na escola. Garantiu, ainda, 

anotação em CTPS, prazo de contrato determinado limitado a 2 anos, 

limitação da jornada de trabalho a 6 horas, proibição da prorrogação de 

jornada (salvo aos aprendizes que já concluíram o ensino fundamental). 

O limite de idade é de 24 anos incompletos para o final do contrato (art. 

428, caput, da CLT), sendo garantidos direitos da relação de emprego 

como 13º salário e férias anuais, que devem coincidir com as escolares, 

além de a empresa possuir benefícios como a alíquota de 2% quanto ao 

FGTS. (GUIMARÃES, 2014, p. 20) 
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É requisito de validade do contrato de aprendizagem a inscrição do 

menor em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de 

entidade qualificada em formação técnico-profissional. A entidade deve 

oferecer ao jovem ensino de qualidade, bem como acompanhar e avaliar 

resultados. É direito do aprendiz que concluir o curso de qualificação, 

com aproveitamentos, de receber certificado de qualificação profissional. 

O art. 62 do ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente - diz que 

“aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as 

diretrizes e bases da legislação de educação em vigor”. A ausência de 

qualquer requisito para a celebração de um contrato de aprendizagem 

implica a sua nulidade absoluta, com base no art. 9º da CLT. A formação 

técnico-profissional do caput do art. 428 da CLT refere-se a atividades 

teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de 

complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. 

Ademais, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência 

mental deve considerar as habilidades e competências relacionadas com 

a profissionalização. (BEZERRA LEITE, 2016, p. 33) 

Vê-se que na aprendizagem, exige-se responsabilidade dos 

empregadores. Impõem-se limites que devem ser respeitados, colocando 

em primeiro lugar o desenvolvimento e o treinamento do jovem, não lhe 

utilizando como mão de obra de baixo custo e nem explorando seu 

trabalho indiscriminadamente. É de competência do Ministério Público 

do Trabalho (MPT) fiscalizar os empregadores e punir aqueles que 

violem os requisitos do contrato de aprendizagem.  

Trata-se de importante incentivo ao aprendizado técnico, em que o 

Estado, por meio de ação afirmativa, respeitando o princípio 

constitucional da solidariedade, divide com a iniciativa privada, 

mediante incentivos fiscais, a inclusão dos jovens no mercado, 

concedendo importante motivação para a busca de uma ocupação 

profissional. (GUIMARÃES, 2014, p. 22) 

Deste modo, respeitando os limites das exigências no contrato de 

aprendizagem, as empresas cumprem com sua função social e os jovens 

têm a oportunidade de se capacitarem e adquirirem experiência para o 

mercado de trabalho. 

4.1. O binômio Aprendizagem x Produtividade 

A principal característica da Aprendizagem é o seu aspecto 

discente, ou seja, de ensino. A mão de obra do infante não pode ser 

utilizada além dos limites de exigência deste contrato, bem como a 
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produtividade deve estar enquadrada nesses limites de modo a não 

prejudicar o desenvolvimento do aprendiz. 

Um dos principais princípios do Direito do Trabalho é o Princípio 

da Primazia da Realidade. Na relação entre empregado e empregador, há 

a existência de um enorme abismo entre a força do capital que está do 

lado do empregador e a fragilidade do empregado, que depende do 

salário para sua manutenção, a realidade vivida durante a contratação 

tem significativa importância na relação. (GUIMARÃES, 2014, p. 27) 

Quando o empregado é um infante, a vulnerabilidade deste em 

relação ao empregador acaba sendo preocupante. E, tendo em vista tal 

desequilíbrio da relação, o Princípio da Primazia da Realidade faz 

revelar o que de fato ocorre nesta relação, indo além do que se anota na 

CTPS e do que é narrado pelo empregador. É buscado, então, o que 

ocorre na realidade do cotidiano do trabalho.  

Os eventuais interesses econômicos do empregador e a cobrança 

por uma produtividade maior do permitido coíbe a função da 

Aprendizagem, e é esse o maior empecilho da efetividade do contrato de 

aprendizagem. O Princípio da Primazia da Realidade necessita ser 

aplicado em todos esses casos para impedir que o empregador continue a 

desvirtuar o trabalho do jovem aprendiz, devendo o Poder Judiciário 

aplicar todas as multas cabíveis. 

A Aprendizagem, se seguidos os seus requisitos, é importante 

ferramenta para o ensino e amadurecimento do jovem para o mercado de 

trabalho, tendo como consequência pontos positivos para a sociedade, 

tais como a redução do trabalho infantil irregular, o distanciamento dos 

jovens da criminalidade e a redução das desigualdades sociais. Os 

direitos dos infantes sob o regime do contrato de aprendizagem jamais 

devem ser cobertos pelos interesses dos empregadores visando apenas a 

produtividade. 

Nesta esfera, conforme Oliveira (2009, p. 25): 

A aprendizagem, visando ao exercício de atividades específicas ditadas 

pela divisão do trabalho na vida social – é processo educacional, 

alternado (ensino teórico e prático), metódico (operações ordenadas 

dentro de um programa em que se passa do menos para o mais complexo) 

efetuado sob orientação de um responsável (pessoa física ou jurídica) em 

ambiente adequado (condições objetivas: pessoal docente, 

equipamentos). A aprendizagem se insere na educação permanente, que 

engloba a formação profissional inicial (conjunto de formação 

organizadas pelo sistema escolar e universitário, de ensino geral e 

tecnológico visando a alunos e estudantes ainda não engajados na vida 
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ativa) e formações posteriores que perduram por toda a vida.  A 

aprendizagem implica transmissão e aquisição de conhecimento com 

alternância, ou seja, teóricos e práticos. 

O contrato de aprendizagem, sendo uma forma de trabalho 

educativo, necessita cumprir as finalidades educativas. É dever manter o 

caráter pessoal, moral e profissional dos adolescentes.  Caso não sejam 

atendidas os requisitos, o contrato de aprendizagem perde o seu caráter 

especial de trabalho e passa a ser uma relação de emprego comum. Ir 

além da jornada permitida, não oferecer os cursos dos Serviços 

Nacionais de Aprendizagem, prejudicar o rendimento escolar, dentre 

outros desvirtuamentos, em prol da produtividade, compromete o 

desenvolvimento do jovem aprendiz. 

Neste sentido o ECA traz em seu texto: 

Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob 

responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem 

fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe 

condições de capacitação para o exercício de atividade regular 

remunerada. 

§ 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as 

exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do 

educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 

§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a 

participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o 

caráter educativo. 

Explicando o texto acima, Costa esclarece (1992, p. 33) que: 

A dificuldade, ou, melhor dizendo, os aspectos mais desafiadores desta 

questão, se encontra na definição prática do limite entre o trabalho 

simplesmente produtivo e o trabalho educativo. Entendo que, nesse 

ponto, dois aspectos fundamentais devem ser tomados em conta: o 

primeiro diz respeito ao número de horas de atividade orientada voltadas 

para a produção e aquelas voltadas para a formação do educando; o 

segundo, à natureza, ou seja, o caráter das atividades laborais realizadas 

em termos de ritmo e de estruturação de modo a permitir uma real 

aprendizagem por parte do trabalhador educando, ou seja, as atividades 

laborais devem ajudar e não prejudicar o processo de 

aprendizagem/ensino. (COSTA, 1992)  

Em suma, no binômio aprendizagem x produtividade, esta não deve 

sobrepor-se àquela, de modo a momento algum prejudicar o ensino do 

aprendiz e a sua formação pessoal. 

4.2. A Prescrição de Direito para o Infante 

https://jus.com.br/tudo/processo
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A capacidade civil diz respeito ao momento da vida em que uma 

pessoa (na hipótese do contrato, sujeito de um contrato) é reconhecida 

pela lei, capaz por si, de assumir ou fixar compromissos, sem que em 

razão da idade, torne aquele negócio jurídico (contrato de emprego) ou 

suas cláusulas firmadas, objeto de invalidade. 

Assim, considera-se menor para os efeitos da CLT o trabalhador 

entre 14 a 18 anos, estando os menores de 16 anos na condição de 

aprendiz. De acordo com o art. 5º do Código Civil: “A menoridade cessa 

aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de 

todos os atos da vida civil”, isto é, alcança a capacidade plena. 

A partir dos 18 anos, o empregado passa a exercer sozinho os atos 

relacionados à relação de emprego. Já os trabalhadores menores de 18 

anos devem estar acompanhados de seus responsáveis legais nas 

decisões pertinentes à relação de emprego. Assim vem a CLT em seu art. 

439, in verbis: 

Art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. 

Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao 

menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis 

legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe 

for devida. 

Prescrição é a perda do direito em consequência da inércia do 

interessado. Para os trabalhadores acima de 18 anos, conforme o art. 7º, 

XXIX, da CF/88, os créditos trabalhistas podem ser pleiteados com o 

prazo prescricional de cinco anos, até o limite de dois anos após a 

extinção do contrato de trabalho. 

Entretanto, a regra do art. 7º, XXIX, não se aplica ao trabalhadores 

menores de 18 anos, sendo aplicada a regra do art. 440, da CLT, 

conforme segue:  

Art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum 

prazo de prescrição. 

Isso ocorre justamente “porque, não tendo ele atingido a plena 

capacidade, não possui capacidade postulatória por expressa disposição 

legal. Por esta razão, é socorrido pelo instituto da assistência e da 

representação. Não ocorrendo no caso concreto a assistência ou a 

representação, não estará suprida a capacidade postulatória do menor, 

estando ele, portanto, impedido de ir a juízo para requerer seus direitos” 

(WINTER e GALARZA, 2014, p. 32) 
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Conclusão 

A exploração do trabalho infantil dá-se desde a Antiguidade, atingindo 

sua forma mais cruel na Revolução Industrial. Para modificar esse 

quadro, a ONU agiu de forma a assegurar os direitos das crianças e dos 

adolescentes, garantindo-lhes toda a proteção necessária para o seu bem-

estar. 

No Brasil, o uso da mão de obra infantil era constante e ainda 

continua sendo, mesmo com a ampla influência da ONU sobre a 

Constituição Federal de 1988. É preciso discutir sobre os menores de 

idade que trabalham de forma irregular e como é possível erradicar este 

problema que os impede de desenvolver de maneira justa e igual.  

Essa discussão leva à Aprendizagem e sobre como ela pode ser 

eficaz; ou seja, como o contrato de aprendizagem é capaz de funcionar se 

o empregador seguir os requisitos estabelecidos pela Lei n. 10.097/2000, 

e se o governo, em conjunto com o Poder Judiciário e o Ministério 

Público do Trabalho, não medirem forças quanto ao cumprimento dos 

deveres e obrigações das empresas contratantes do aprendiz. 

A Aprendizagem possui a responsabilidade social de diminuir as 

desigualdades ao passo que oferece a qualificação profissional do 

infante, preparando-o para a vida. Traz a boa intenção de aliar ensino ao 

labor, sempre atentando ao bem-estar do trabalhador menor, 

correspondendo ao bom desenvolvimento psicológico, não prejudicando 

a sua vida social, nem lhe suprimindo de praticar os demais direitos 

inerentes às crianças e aos adolescentes. 

Como medidas a serem tomadas, está a de conceder incentivos às 

empresas, para a ampliação da Aprendizagem e, ao mesmo tempo uma 

efetiva fiscalização para verificar-se o respeito aos menores. Em sendo 

assim, o contrato de aprendizagem cumprirá o seu objetivo que é o de ser 

plenamente capaz de garantir a efetividade dos direitos trabalhistas sem 

violar o direito do aprendiz. 
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