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RESUMO

Este trabalho possui como tema central a aplica,ao da Conven,ao das

Na,oes Unidas sobre os Direitos da Crian,a no Brasil. Neste loco, lalaremos a

respeito de teda a questa a social e econ6mica que envolve a tema. Mostraremos

estatisticas mundiais e regionais que tefaO como principal objetivo melhor delimitar 0

assunto. Mostraremos reportagens, que da mesma forma que as estatisticas,

permitirao uma visao verdadeira da realidade no que se refere ao objeto da

pesquisa. A Constituic;ao Federal sera mencionada, bern como seus artigos que

regulam a conduta no que se refere aDs direitos das criam;as. Principalmente,

pretendemos demonstrar. que, com a discussao pretendida, podemos oferecer

alguma alternativa para estes problemas. Ainda mais, pretendemos frisar a

importancia da realizat;ao destes estudos, jil que esta iniciativa devera vir da

sociedade, com auxilio do governo.



RESUMEN

Este trabajo tiene como tema centralia aplicaci6n de la convenci6n de las

Naciones Unidas en los Derechos del Nino en Brasil. En este enfoque, nosotros

hablaremos con respecto a todo asunto social y econ6mico que involucra el tema.

Nosotros mostraremos el mundo y la estadistica regional que tend rim como objetivo

principal para deli near el asunto. Mostraremos informes que de la misma manera

que las estadisticas, permitira una verdadera visi6n de la realidad en que se refiere

al objeto de la investigaci6n. La Constitucion Federal S8 mencionara, as! como su

genera que regula la conducta en 10 que se refiere a los derechos del nino.

Principalmente, n050tr05 pensamos demostrar, que, con la discusi6n intencional,

nosotros podemos ofrecer alguna alternativa para estos problemas. Todavia la

ventaja, poderemos enfatizar la importancia del logro de estos estudios, desde que

esta iniciativa debe venir de la sociedad, con la ayuda del gobierno.
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ABSTRACT

This work possesses as central theme the application of the Convention of the United

Nations on the Child's Rights in Brazil. In this focus, we will speak regarding the

whole social and economic subject that involves the theme. We will show world and

regional statistics that will have as main better objective to delineate the subject. We

will show reports, that in the sameway that the statistics, will allow a true vision of the

reality in what it refers to the object of the research. The Federal Constitution will be

mentioned, as well as its goods that regulate the conduct in what refer to the child's

rights. Mainly, we intended to demonstrate, that, with the intended discussion, we can

offer some alternative for these problems. Still plus, we intended to stress the

importance of the accomplishment of these studies, since this initiative should come

from the society, with the government's aid.
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1 - INTRODUyAO

o trabalho infantil, em primeira instancia deve ser considerado tema de

grande importancia por toda a sociedade. Esta importancia se deve principalmente

ao fato de estar nos jovens 0 futuro e as bases de todas as nac;6es. Devemos

ressaltar que as crianc;:ascomo veremos no decorrer desta pesquisa, nao tern nOC;ao

dos riscos aos quais estao submetidas, nem conseqOencias futuras que este

trabalho iniciado precocemente paden:"acarretar.

o que se pretende, principalmente com esta pesquisa e verificar como se

desenvolve 0 processo hist6rico no Brasil no que diz respeito aos Tratados

Internacionais de protec;:aoas crianc;as e sua ratificac;:aoem nossa ordenamento

juridico.

Sera levantada, entao, a questao social que envolve 0 tema do trabalho

infantil, as problemas fisicos, psiquicos, como tambem 0 desenvolvimento social da

crianc;:a.Tude isse, usanda como bases estatisticas mundiais e tambem regionais

(Brasil), para melhor definir 0 universo do trabalho infantil.



Neste foco, as leis nacionais e os direitos fundamentais assegurados pela

Constitui980 possuem dispositivos a serem mencionados, por tratarem da protec;ao

ao menor. Deste modo, falaremos a respeito da Constitui9ao Federal, e as bases

nela especificadas para a poUtica nacional no que se refere ao tema central deste

trabalho.

Com 0 advento da Conven9ao da ONU sobre os Direitos da Crian9a, vemos

a importancia de uma lei especifica criada no Brasil, para regulamentar a questao da

crian9a e do adolescente, em conformidade com as normas internacionais. Assim,

falaremos a respeito do ECA - Estatuto da Crian9a e do Adolescente, a fim de

centrarmos a nossa discuSS80 acerca da idade minima admitida para 0 trabalho,

juntamente com projetos do governo como 0 PETI (Programa para Erradica9ao do

Trabalho Infantil), Boisa Alimenta9ao, Boisa - Escola, etc., como forma de evitar a

evasao escolar e, por conseqUencia, 0 trabalho precoce. Estas diretrizes da politica

nacional serao objeto de breve analise para verificar a sua eficiencia.

Por este motivo, verificar a aplica9ao da Conven9ao da ONU sobre os

Direitos da Crian9a pode ser uma maneira pratica de se avaliar a postura do Brasil

como signata rio desta Conven9ao.



2 - DELIMITAQAo DO PROBLEMA

2.1 - 0 Trabalho Infantil Atraves dos Tempos

o art. 427 do Tratado de Versailles declara a importancia de elimina9ao do

trabalho infantil da seguinte maneira: "(.. .) 6° - A supressao do traba/ho das crianc;as

e a abrigac;aa de impar aas traba/has dos menares de ambos as sexas as limitac;iies

necessarias para permitir-Ihes continuar sua instruc;ao e assegurar se

desenvolvimenfo fisico." 1

A explora\=ao pade ser definida como 0 modo como sao utilizados recursos

naturais, as situa~6es poHticas ou as argumentos morais. Sendo assim, a palavra

explorac;:ao passa a ser usada mais intensamente para definir as "rela«oes entre

pessoas, ou grupos de pessoas, nas quais urn grupo ou individuo se encontra

estruturalmente numa posic;ao que lhe permite tirar vantagem de Qutros". 2 Oesta

forma, a explora9ao sempre passui conata9aa de injusti9a, no entanto as escolas de

1 OLIVEIRA, Oris de Oliveira. 0 Irabalho da Crian~ e do Adolescenle.
2 OUTHWAITE & BOTTOMORE. Oicionario do Pensamento Social do Seculo xx.



pensamento ligadas ao tema possuem diversos parametros para definir exatamente

o que constitui uma vantagem injusta e sob quais condic;oes esta acorre.

No processo hist6rico podemos perceber, que fcram duas as raz6es que

ampliaram a utilizayao do trabalho infanto - juvenil quando 0 processo de produyao

passou a se servir de maquinas, a primeira de ordem tecnica e a segunda de ordem

economica. 0 trabalho, ate este momento vinha sendo realizado principalmente pelo

homem, par ser necessaria possuir fanya bruta, e a maquina vela a ceder espa90

para a utilizayao de "meias foryas", que seriam a mao-de-obra da mulher adulta,

das crianyas e adolescentes. Hoje sabemos que havia uma populayao masculina

suficiente para atender as demandas por trabalhadores, mas a possibilidade de

utilizar-se mulheres (com custos menores que a demand a masculina) e crianr;as

(com custos ainda menores que as das mulheres) sempre foi muito rnais barata.3

Para Marx, citado por Silva:

~Na perspectiva do pensamento critica, contrapondo-se as explicB90es que c%eam
(atores politicos, (atores sociais e economicos num mesmo patamar de iguafdade,
mas ao mesmo tempo reconhecendo a complexa interar;Bo existente entre eles,
aponta-se a influencia preponderante das refa9CJesecon6micas para a explica9BO
deste fen6meno, au seja, a forma como ° homem organiza 0 comercio, a produr;Bo e
o consumo determinam a sua organizar;ao sociar.4

o trabalho infanto-juvenil, que sempre esteve presente na hist6ria da

humanidade, acabou assumindo forma de mercadoria na sociedade capitalista. E,

pais, a pensamenta economico burgues e suas proprias teorias que acabam per

justificar a explorayao do trabalho. Segundo Silva, "ideologicamente, no sentido de

fa/sifica980 da realidade, ele e identificado como um fen6meno social complexo,

explicado numa ordem de igualdade por fatores econ6micos, sociais e culturais".5

3 OLIVEIRA, Oris de Oliveira. 0 Irabalho da Crianya e do Adolescente.
4 SILVA, Francisco Carlos Lopes. 0 trabalho infanto- juvenil na sociedade capilalisla. in: Educar em Revisla
$ SILVA, Francisco Carlos Lopes. 0 trabalho infanto- juvenil na sociedade capitalista. in: Educar em Revista.



2.2 - A Explora9aOdo Trabalho Infantil

A explora9aOdesta forma de trabalho existe em muitos paises, sejam estes

rices ou pobres, mas com certezaj as crianC;8s filhas de familias menDS abastadas,

e filhos dos trabalhadores sao os rnais atingidos. E podemos dizer, que pelas

proprias circunstancias em que estas se encontram, elas sao forc;adas a vender sua

for9a de trabalho, com a finalidade de aumentar 0 rendimento familiar. E de acordo

com 0 UNICEF, 0 maior numero de crianr;8S exploradas encontra-se nos paises em

desenvolvimento, sendo que uma em cada quatro crianC;8s trabalha nestes paises.6

Ainda de acordo com 0 UNICEF - Fundo das Na90es Unidas para as

Crian9as - 0 que estabelece um trabalho infantil como trabalho exploratorio sao

algumas caracteristicas peculiares, como atividade em periodo integral, que acabe

por impossibilitar 0 estudo a crian9a; atividades desenvolvidas pela crian9a, quando

esta ainda e muito jovem; jornada de trabalho muito extensa, ou tambem atividades

que provoquem estresse fisico, emocional ou psicologico. Tambem sao condenadas

como exploraC;Bo as atividades, bern como a vida nas ruas em mas condir;oes, a

remunera9ilo inadequada e as responsabilidades excessivas. Outros exemplos sao

quaisquer atividades que impec;am seu acesso a educac;ao, ou tambem atividades

que comprometam a dignidade e auto-estima da crian9a, a escravidao e 0 trabalho

servil tambem sao citados, sem deixarmos de mencionar a explora'tao sexual e as

atividades prejudiciais ao seu pleno desenvolvimento psicol6gico.7

Para Miranda, este "tipo de atividade que essas crian,as traba/hadoras

desenvo/vem, pe/a sua insa/ubridade, nilo s6 nilo educa a crian,a pauperizada na

direy80 do seu crescimento e rea/iz8yBo como ser social, mas ainda a colDca em

6 INTERNET. Site: www. unicef.org. Data: 25110/2001.
7 INTERNET. Site: www. unicef.org. Data: 25/10/2001.



risco de vida e nBo gera a renda prometida, apenas permitindo a sua sobrevida

dentfO da miseria e opressao".8

Deve ser ressaltado, que diversos fatores sao responsilVeis pelos danos

causados a estas crianc;:as, e estes podem trazer as mais diversas conseqOelncias,

tais como seqOelas fisicas, psicol6gicas, morais, etc. Uma pesquisa realizada pela

OIT - Organiza,ao Internacional do Trabalho, demonstra que as crian,as, mesmo

que nas mesmas condi,6es de trabalho que os adultos, estao sujeitas a urn numero

muito maior de acidentes e doen,as de trabalho pela sua Iragilidade. E 0 estudo

acrescenta mais algumas informac;:6esvaliosas, as crianc;:asmio tern maturidade

para perceber os perigos aos quais esta se expondo tanto no local de trabalho,

como por decorrencia da atividade desenvolvida. "Como resultado, um grande

niimero de cri1jnqas sofre acidentes variados - um valor superior a dois teryos (69%)

do seu total, em alguns paises muilas delas sofrem verdadeiros acidentes, de 5%

ate 20%, ou mais, em que algumas destas crianqas deixam de Irabalhar

complelamenle"9

Em urn recente estudo local, realizado pela OIT em Portugal, notou-se urna

grande quantidade de acidentes solridos por crian,as no trabalho, entre eles

podemos citar: "ferimentos, membros fraturados, perda de partes do carpa,

diminuiqBo auditiva e visual, doenqas respiratorias e gastrintestinais, febre, dores de

cabega provocadas pelo calor excessive das fabricas e nos campos" Muitas destas

crianc;:as necessitaram de atendimento medico imediato, Qutras necessitaram

manter-se afastadas para tratamento, e outras nao voltaram nunca mais a

trabalhar.lO

B SILVA, Francisco Carlos Lopes. 0 Irabalho infanto- juvenil na sociedade capitalista. in: Educar em Revista.
9 INTERNET. Site: www.ilo.org/publidporlugue!bureaulstaVchild/childnaz.hlm. Data 2610812001.
10 INTERNET. Site: www.ilo.org/publiclportugueJbureau/statichild/childnaz.htm. Data 26/08/2001.

http://www.ilo.org/publidporlugue!bureaulstaVchild/childnaz.hlm.
http://www.ilo.org/publiclportugueJbureau/statichild/childnaz.htm.


i~:~~!:~::~
"Em media, tres eriangas em eada 100 tiveram de deixarde tra~''"':;:;;;J

a aeidentes de traba/ho ou doengas profissionais, enquanto metade das que

traba/ham (oram obrigadas a interromper 0 traba/ho e as restantes 46% eontinuaram

a faze-Io, apesar das acidentes au doenq8s de que 'cram vitimas".11

Segundo estudos recentes desta organiza9ao, 0 trabalho infanto-juvenil

possui uma dimensao mundial, e uma distribui~ao desigual entre as paises

desenvolvidos e as em desenvolvimento. Ainda de acordo com estes estudos, a

nivel mundial, "88 milh6es de crian9as entre 10 e 14 anos trabalhavam em 1980, ou

seja, 20% do total das erian9as". De aeordo com a ONU, "145 milh6es de crian9as

eram economicamente ativas em 1981", As estimativas, no entanto, subestimam a

realidade.

Nos paises em vias de desenvolvimento, no ano de 1995, conforme graficos

a seguir esta diferenc;a continua acentuada, pais existe urn maior numera de

crian9as trabalhando se comparados aos paises desenvolvidos. Em todos os paises

o numera de garotos e maior do que de garotas em atividades econ6micas. Nestas

estatisticas, entretanto, naD se inclui 0 trabalho domestico, cnde as indices poderiam

ser ainda maiores.

11 INTERNET. Site: W'NW.ilo.org/publiclportugue/bureau/staVchild/childnaz.htm. Data 26/08/2001.



1. OISTRJ8UU;AO DOS MENORES COM ACTMDADE ECONOMICA, DE 5_14 ANOS DE IDADE
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2. RACIO DE PARTICIPA';AO HA ACTIVIDADE ECOHOMICA DE MEHORES
COM &-14 AHOS DE IDADE, paR REGIAO E SEXO.1995
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4. CRlAr~CAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS EM 20PAisES.
POR PROflSSAO E .SEXO (MEDIAS).
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Devemos observar, que apesar dos trabalhos, e da necessidade de eliminar-

se esta atividade, a trabalho infantil, encontra-se em expansao em todo 0 mundo, e

isto S8 deve a dais fatares, que sao a explosao economica e a crise economica. E

consideravel a informa9ao de que a dimensao do trabalho infantil em paises em

desenvolvimento e muito maior em termos relativos e absolutos.

A pr6pria OIT, preocupa-se desde a sua funda9ao com as condi90es dos

jovens trabalhadores de todo 0 mundo, mais especificamente com os aspectos do

trabalho infantil. Para isto desempenha um estudo da situa9ao lamentavel das

crian9as que trabalham e no apoio it formula9ao e ad09ao de instrumentos que

permitam, nao s6 a erradica9ao do trabalho nocivo, mas tambem a prote9ao das

crian\=asmais vulneniveis (as que tern menes idade), especialmente as meninas, e

que busquem a completa elimina9ao gradual de todas as formas do trabalho

infantil."

A escravidao e conhecida como uma das mais antigas formas de escravida.o

na humanidade, e ainda assim permanece no mundo mederna, cnde 0 que

prevalece sao as novissimas tecnologias. As crianc;as e adolescentes que sao

submetidos a esta situa9ao, acabam por estreitar ainda mais os la90s que unem

pobreza, explora~ao precQce no trabalho e eva sao escolar. Para Graciani,

comentado por Silva, as atividades exercidas por estes pequenos trabalhadores

assumem uma fUnyc30 fundamental no sistema economica, pais "0 trabalho infanto-

juvenil e um marco conseqOente e necessario na logica do sistema e ocupa, ao

mesmo tempo, funyao importante no processo de aeumulay20 de lueras, que destr6i

precoce e radicalmente os potenciais de trabalho".13

12 INTERNET. Site: Vw"MV.ilo.org/publiclportuguelbureau/statlchildlchildnaz.htm. Data 26/08/2001.
13 SILVA, Francisco Carlos lopes. 0 trabalho infanto- juvenil na sociedade capitalista. in: Educar em Revisla.
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2.3 - 0 Trabalho Infantil Hoje

Este final de seculo passui como caracteristica principal urn significativo

desenvolvimento das bases da produ9aO, e todas as mudan9as que temos visto

atualmente decorrem do usa intense da ciencia e da tecnologia no processo

produtivo. A automa9ao, os micro-componentes eletr6nicos que sao adaptados a
nova maquinaria juntamente com as novas formas de organizac;ao dos trabalhadores

no processo produtivo sao 0 reflexo desta nova realidade. Todo este processo gera

para 0 trabalhador novas dificuldades, po is substitui 0 trabalho humane vivo pelo

trabalho morto das maquinas, e surge ai, 0 desemprego estrutural em todo 0 mundo.

Todo este desemprego acaba par reduzir as condic;6es materiais que propiciam a

subsistencia dos trabalhadores e suas familias, aumentando as desigualdades

sociais e a pobreza.14

o Trabalho Infantil, nos dias atuais, e um dos grandes problemas

enfrentados pel os paises em desenvolvimento, e as Convenc;oes que regulam sua

atividade no ambito internacional possuem importancia fundamental, uma vez que as

leis nacionais originam-se e baseiam-se no modelo internacional. Ele e muito rnais

acentuado nas zonas rura;s do que nos centros urbanos, pais acordo com recentes

estudos realizados pela OIT, e duas vezes maior a chance de uma crianc;:a se tornar

trabalhadora precocemente nestas comunidades rurais. Mesmo com esta importante

informac;:ao, nao podemos deixar de lado a fato de que com a urbanizac;:ao crescente

nos paises em vias de desenvolvimento, e a propria migrac;:ao do interior para a

capital a popula9ao urbana tende a inchar, 0 que acaba dificultando a vida da familia

se os tilhos nao auxiliarem na renda familiar. 15

14 SILVA, Francisco Carlos Lopes. 0 trabalho infanta- juvenil na sociedade capitalisla. in: Educar em Revisla.
15 INTERNET. Site: www.ilo.orgipubliciportugueJbureau/slatJchildichildnaz.hlm. Data 26/08/2001.

http://www.ilo.orgipubliciportugueJbureau/slatJchildichildnaz.hlm.


tema das culturas e tradi90es, mesmo apos as diretrizes constantes na COnven9aO e

Recomenda~ao de 1973, que dificultam os conceitos e defini~ao de "erianqa" ou

"infi/meia" e "traba/ho infantil", pois estes sao distintos, tanto de urn pais para 0 outro

como no interior de cad a urn deles.16

De acordo com urn trabalho realizado pela OIT (Organiza~ao Internacional

do Trabalho), denominadas Estatisticas de Crian~as Trabalhadoras e Trabalho

Infantil de Risco, de abril de 1998, 250 milhoes de crian~as, entre os 5 e os 14 anos

de idade, trabalham arduamente em atividades economicas nos paises em

desenvolvimento. Sendo que quase a metade delas (algo em torno de 120 milhoes)

exercem trabalho em tempo integral e as restantes acumulam estas atividades com

as atividades escolares e outras nao econ6micas. Dentre as crian9as que

freqOentamescola, urn ter~o dos meninos (33%) e rnais de dois quintos (42%) das

meninas exercem tambem atividade economica em tempo parcial. Deve-se ressaltar

que as estimativas globais nao consideram aquelas crian9as que se ocupam

regularmente de atividades nao economicas, ou servi90s de natureza domestica, no

ambito familiar com os pais ou responsaveis. Este total e muito importante por ser

bastante elevado, e ainda maior se consideramos no universo feminin~, onde as

meninas predominam nas atividades domesticas. 17

1G INTERNET. Site: WWN.i1o.org/public1portuguelbureau/slaUchild/chfldnaz.htm. Data 26/08/2001.
11 INTERNET. Site: www.ilo.orgipublic1portugueJbu{eauJstatichiJdlchiidnaz.htm. Data 26/08/2001.
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De forma mais alualizada, podemos cilar as dados divulgados no dia

06/05/2002, no Jamal Hoje:

."'Milhi5es de criam;as, em todo 0 mundo, trocam a eseola e as brincadeiras pe/o
traba/ho pesado, muitas vezes perigoso. No Brasil, a SitUBC;80 mefhorou urn pouco
nos ultimos anos, mas ainda preocupa. Os dados sao da Organizar;ao fntemacional
do Trabalho e {Dram divufgados hoje ceda, em Sao Paulo. ~
Aos 10 anos, na Bahia, Isabel ja ajudava 0 pai ns lavoura. ~Otraba/ho na TOy8 e
muito duro mesma. 0 sol quente, as formigas mordendo ... e muito duro" Ela fez
servir;:ode baM e hoje e faxineira. Disse que pouco mudou para as criam;as na
regiao ande nasceu.
aAs crianC;8s tinham que ajudar as pais. Senaa is passar necessidade. Ate hoje e
assim",
Na Bahia, 450 pequenos brasileiros, com idade entre 7 e 14 enos, traba/ham no
campo. Nas grandes cidades como sao Paulo e na rua que muitas criam;as e
adolescentes buscam susfento. "Comprar comida: arroz, feijao. macarrao, carne"
Em todo 0 mundo, 246 milh6es de criam;as e adolescentes estao no mercado de
trabalho. Numeros que estao no relat6rio da OrganizaglJoIntemacional do Trabalho,
divulgadohoje, em20paises. ~------
o refal6rio revela que hoje, no BrasH,mais de 6,5 milh5es de criangas e adolescentes
com idade entre 5 e 17 anos ja estoo trabalhando. A boa noticia e que entre 1992 e
1999 houve uma reduyao de 23% no mercado de trabalho infantil brasileiro. 0 que
fe=~~~te~" I~ue nos ultimos anos essa queda tern acontecido cada vez mais

E comomuilo bemexplica Silva,

"0 mais grave e que esle tipo de traba/ho e realizado com a anuencia do poder
publico, seja atraves de convtmio e programas intermediados pelo Estado, que
favorecem a inseryao de menores no fraba/ho sem nenhum vinculo legal, ou se
utilizando contratos precerios, ou atravt~s da insuficiencia do Ministerio do Trabalho
em fiscalizar esle tipo de pretica, ou atraves da mldia que procagandeia como
legltima essa agao que precariza 0 traba/ho e flexibifiza as direilosH 1

18 INTERNET. Site: www.globo.com/jornalhoje. Data: 06/05/2002.
19 SilVA, Francisco Carlos lopes. 0 trabalho infanto- juvenil na sociedade capitalista. in: Educar em Revista.

http://www.globo.com/jornalhoje.
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3 - OBJETIVOS

)

3.1 - Geral

o principal objetivo desta pesquisa e avaliar a real aplica980 da Conven980

das Nal(oes Unidas sabre as Direitos da Crian9a, tanto no ambito nadonal como sua

repercussao nos organismos internacionais.

Eo importante salientarmos que a sua aplica980 pode ser a garantia futura do

pleno desenvolvimento educacional de milhares de crian9as, principalmente no que

diz respeito aD governo brasileiro e seus projetos. Bern como a importancia da

descentraliza980 dos poderes, realizada com 0 advento do ECA - Estatuto da

Crianl(a e do Adolescente, que veia para introduzir na jurisprudencia brasileira as

fundamentos almejados na Conven980 da ONU.
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3.2 - Especificos

3.2.1 - Urn retrospecto hist6rico ace rca das convenry6es e tratados

internacionais que visam uma unificaryao, em termos mundiais, das resolUl;oes

referentes ao tema da explora9ao do trabalho infantil;

3.2.2 - A analise de que forma as leis nacionais, e os direitos fundamentais

expressos na Constituiryao regulamentam 0 trabalho infanto-juvenil;

3.2.3 - A discussao a respeito da idade minima para 0 trabalho, que

historicamente possui diversos parametros,

3.2.4 - Mostrar de que forma as diretrizes do governo brasileiro que visam a

erradica9ao do trabalho infantil se baseiam na Conven9ao da ONU sobre os Direitos

da Crian9a,

3.2.5 - As quest5es sociais envolvidas, a fim de avaliar de que forma a

situaryaoeconomlca pode influenciar na inclusao da crianc;a no trabalho precoce.



4 - JUSTIFICATIVA

A relevancia deste tema e relacionada diretamente com as perspectivas que

sao dadas as crian~as no Brasil, atualmente. Como sabemos, tudo isso reflete na

qualidade de vida de todos os seus cidadaos, bem como pode significar 0

afastamento de milhares de crian~as, anualmente, dos bancos escolares.

A importancia primordial da elimina~ao do trabalho infantil, e que nela reside

a base de todo 0 desenvolvimento s6cio-economico de uma nac;ao democratica.

Como podemos observar, a Comunidade Europeia. e muitos paises como 0 Japao e

as Estados Unidos, onde estes, como paises desenvolvidos, sempre privilegiaram a

educa9ao, tanto quanta a desenvolvimento social dos seus cidadaos. Como

resultado de seus investimentos no aumento da capacita'!(ao profissional, encontra-

se uma forma de minimizar au eliminar 0 problema da desigualdade social, urn dos

maiores problemas enfrentados pelos paises em desenvolvimento.

As Conven-;6es Internacionais surgem como forma de aliviar os efeitos da

pobreza e da miseria entre os paises membros, ou seja, sua aplicabilidade interna e
objeto de estudo a fim de verificar sua efetividade.



5 - FUNDAMENTA<;:AoTEORICA

5.1 - Prote,ao dos Direitos da Crian,a Anterior a Conven,ao das Na,oes Unidas

Como primeira referencia ao tema dos ~direitosda criam;a", podemos citar a

instrumento juridico internacional de 1924, quando foi adotada pela Assembl!;ia da

Sociedade das Nac;6es uma resoluc;8.o que endossava a Oeclarac;ao dos Direitos da

Crian,a - ou Declara,ao de Genebra, e que havia side promulgada pelo Conselho a

Uniao Internacional de Prote,ao a Inlancia (Save the Children International Union),

uma organizac;ao de carater nao-governamental.20

De acordo com a Deciarac;ao, teda crianc;a deve ser protegida,

independentemente de qualquer considerac;ao de racra, nacionalidade ou crenc;a,

devendo ser auxiliada, sempre mantendo respeitada a integridade da familia.

Tambem devemos considerar que deve ser, proporcionado a crianc;a condi«oes para

que ela S8 desenvolva de maneira normal, tanto no aspecto moral quanta espiritual.

Com referencia ao tema em questao, podemos afirmar que, segundo este mesmo

20 INTERNET. Sile: www.unhchr.ch/spanish. Data 25/10/2001.

http://www.unhchr.ch/spanish.
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documento, as crian,as deveriam ser protegidas contra todo e qualquer tipo de

violencia e explorac;ao.21

No ana de 1946, logo apas a fim da Segunda Guerra Mundial, a Conselho

Econ6mico e Social das Na,5es Unidas (fundado em 1945) fez a recomendac;ao

para a adoc;aoda Declarac;aode Genebra, que teria a objetivo de voltar as atenc;5es

do mundo do pas-guerra para a tema urgente das crianc;as. E neste mesmo ana foi

fundado a UNICEF - Fundo das Nac;5esUnidas para a Inlancia.

Em 1948, a Assemb""ia Geral das Nac;5es Unidas adotou a Declarac;ao

Universal dos Direitos do Homem, que ficou conhecido como 0 primeiro instrumento

internacional que enunciava as direitos de can~ter civil e politico, e tambem de

natureza economica, social e cultural, dos quais lodos as seres humanos (incluindo-

se as crianc;as) deveriam usufruir.

No dia 20 de novembro de 1959, a Assembleia Geral das Nac;5es Unidas

promulgou a Declara,ao dos Direitos da Crianc;a, e afirmava que a humanidade

deveria dar 0 melhor de si as crianc;as. Durante muitos anos a Oeclarac;ao definiu

normas morais para as direitos da crianc;a, dando a elas a direito a urn nome e

nacionalidade, ainda que permanecesse sem nenhuma garantia juridica.22

No ana de 1966, foi adotado pela Assembleia Geral das Nac;5es Unidas a

Pacto Internacional sabre as Direitos Economicos, Socia is e Culturais, e em seu

artigo 10, recomenda que seus Estados signatarios protejam as jovens da

explorac;ao econ6mica e do emprego em trabalho prejudicial a sua salide ou sua

vida ou que possa impedir seu desenvolvimento normal, deixando a cargo de cada

Estado a estabelecimento da idade minima permitida ao trabalho infantil, como

forma de extinguir e punir esta modalidade.

21 INTERNET. Site: WNW.unhchr.ch/spanish. Data 25/10/2001.
22 INTERNET. Site: WNW.unhchr.ch/spanish. Data 25110/2001.
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No ana de 1976, foi proclamado pela Assembh;,iaGeral das Na90es Unidas

que 1979 seria 0 Ano Internacional da Crian9a, e este evento buscava

prioritariamente promover as interesses da crianc;a, e tambem a conscientizac;ao da

sociedade e dos politicos para as necessidades da crianc;a. Por ocorrencia deste

ana internacional e que foi apresentado 0 projeto inicial de uma Convenc;ao das

Na90es Unidas sobre os Direitos da Crian9a.

5.1.2 - A COnven9aOda ONU sobre os Direitos da Crian9a

No ano de 1979, a Comissao dos Direitos do homem decidiu que dedicaria

atenc;ao especial a questao da Convenc;ao sabre as Direitos da Crianc;a, mas que

sem duvida 0 texto em questao deveria passar par urn exame a tim de serem

realizadas uma serie de modifica96es. Desta forma, foi criado umGrupo de Trabalho

de Composic;ao lIimitada sabre a questao de uma Convenc;ao sobre as Direitos da

Crian9a. Este Grupo de Trabalho se reuniu uma vez por ana entre os anos de 1980

e 1987, e no ana de 1988, quando ocorreram duas reunioes e que realmente ficou

decidido que 0 texto seria adotado no ana de 1989, por ocasiao do 10' aniversario

do Ana Internacional da Crianc;a.23

o periodo em que foi realizada a reda9ao do texto da Conven9ao foi

extremamente delicado, pais havia influencias do confronto entre as bloeas de Leste

e Oeste. Mas, finalmente em 20 de novembro de 1989, de acordo com a Resolu9ao

44/2, a Conven9ao das Na96es Unidas sobre os Direitos da Crian9a foi adotada,

sendo aberta para ratifica(fao ou acessao em Nova lorque, no dia 26 de janeiro de

1990. Sua entrada em vigor, foi em 2 de setembro de 1990. (Anexo 10.3)

23 INTERNET. Site: www.unhchr.ch/spanish. Data 25/10/2001.

http://www.unhchr.ch/spanish.


Esta Convenc;ao converteu-se no primeiro

internacional que concedeu poder juridico internacional aos direitos da crianc;a. E

sua primeira diferenc;acom relac;aoa Declarac;c3.odos Direitos da Crianc;a,que havia

sido adotada 30 anos antes, consiste no fato da obrigac;ao juridica existir com

rela9ao aos direitos da erian9a e todas as a,oes tomadas com rela,ao a elas,

diferente da Declara,ao de 1959, que impunha apenas deveres morais.24

Com relac;ao ao conteudo e aos objetivos fundamentais da Convenc;c3.o,

podemos afirmar que esta define em seu Artigo 1°, que "para efeifos da presente

Convenq8o considera-se como crianqa lodo ser humane com menos de dezoilo

anos de idade, a nao ser que, em conformidade com a lei aplicavel a crianqa, a

maioridade seja alcangada antes".25

Devemos ressaltar, pela sua relevancia frente ao tema central deste

trabalho, 0 artigo 32 da Conven,ao sobre os Direitos da Crian,a:

"(...) 1- Os Estados Partes reconhecem 0 direito da criam;a de estar protegida contra
a exp/orar;80 economica e contra 0 desempenho de qua/quer traba/ho que possa ser
perigoso ou interferir em sua educar;80, ou que seja nocivo para sua saOde ou para
seu desenvolvimento fisico, mental, espiritua/, moral ou social.
2- Os Estados Partes adotarao medidas /egis/ativas, sociais e educacionais com
vistas a assegurar a aplicar;8o do presente Artigo. Com tal prop6sito. e /evando em
considerar;80 as disposir;oes pertinentes de outros instrumentos intemacionais, os
Estados Partes deverao, em particular:
a) estabelecer uma idade minima ou idades minimas para admissao em
emprego;
b) estabe/eeer regu/amentar;80 apropriada relativa a horarios e condir;oes de
emprego;
c) estabe/ecer pena/idades ou outras sanQOesapropriadas a fim de assegurar 0
cumprimento efetivo do presente Artigo.(. ..),26

Para fins de fisealiza9ao e eontrale dos direitos da erian,a, eleneados na

Conven,ao, Eo instituido 0 Comite sobre os Direitos da Crian,a, que possui a fun,ao

24 INTERNET. Site: www.unhchr.ch/spanish. Data 25/10/2001.
25 Convenyao das Nayoes Unidas sobre os Direitos da Criantya.
26 Convent;:ao das NayOes Unidas sobre os Direitos da Criantya.

http://www.unhchr.ch/spanish.
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de monitorar a implementa9ao da Conven9ao, que se da atraves do exame de

relatorios peri6dicos que sao encaminhados pelos Estados-partes. 27

5.1.3 - Estados-Partes na Conven9ao

No que diz respeito ao Brasil, e aos seus parceiros na CPLP - Comunidade

dos Paises de Lingua Portuguesa, as ratifica90es loram eletivadas nas seguintes

datas: Angola, no dia 5 de Dezembro de 1990; 0 Brasil, em 24 de Setembro de

1990; Cabo Verde em 4 de Junho de 1992; Guine Bissau, em 20 de Agosto de 1990,

M09ambique em 26 de Abril de 1994, finalmente Portugal, a 21 de Setembro de

1990.'8

A Conven9ao das Na90es Unidas sobre os Direitos da Crian9a, ate a data de

21 de levereiro de 2001, havia side ratificada por 191 Estados, e os unicos Estados

do mundo que naD 0 fizeram foram as Estados Unidos e a Somalia.29

Segundo Flavia Piovesan, a Conven9ao "e 0 tratado internacional de

protec;ao de direitos humanos com 0 maior numero de ratific8c;Oes". 30

o numero alcan9ado com as ratifica90es e algo muito significativ~, e

expressa 0 sucesso desta Convent;:ao como instrumento de direito internacional em

favor dcs direitos da crianc;a, no entanto, sua aplicac;a.o nos paises signatarios tern

side Hmitada par diversas reservas e deciarac;oes. Par isse devemos considerar que

e permitida a lormula9ao de reservas em direito internacional, mais ainda, porque

estas facilitam a negociac;ao dos tratados, jil que evitam a determinado pais assumir

21 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e Direilo Constilucional.
28 INTERNET. Site: www.unhchr.ch/spanish. Data 25110/2001.
291NTERNET. Site: VNIW.unhchr.ch/spanish. Data 2511012001.
30 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e Direito Constitucional.

http://www.unhchr.ch/spanish.
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certa obriga,ao que esteja em desacordo com aigum aspecto de sua iegisia,ao

nacional.31

Com reia,ao a Conven,ao sobre os Direitos da Crian,a, "68 na,oes

formularam reservas ou declaraq6es interpretativas a mesma, muitas delas em

viola,lio do seu artigo 51' (0 qual reafirma uma regra consuetudinaria de direito

internacional, nos termos das quais sao inaceitaveis as reservas contrarias ao objeto

ou fim do tratado), que vem mitigar 0 imenso apoio quase universal a este

instrumento". E e exatamente por este motivo, que a Deciara,ao de Viena (§46I1i),

assim com diversos Qutros instrumentos internacionais adotados pela AssemblE~ia

Gerai das Nac;6es Unidas, bern como peia Comissao de Direitos do Homem sobre 0

tema, vern com 0 objetivo de modificar a postura destes paises, para diminuir as

reservas incompativeis com 0 objeto e finalidades do tratado, au que sejam

contriuias as normas do direito internacional.32

Flavia Piovesan, ao mencionar a Convenc;ao de Viena, comenta que:

"A nao discriminac;ao e 0 interesse superior das crianq8s devem ser considerac;oes
fundamentais em todas as atividades dirigidas a infancia, levando na devida
considerar;ao a opiniao dos pr6prios interessados. Os mecanismos e programas
nacionais e internacionais de defesa e proteQao da infancia devem ser forialecidos,
particu/armente em pro/ de uma maior defesa e proteQao das meninas, das crianQas
abandonadas, das crianQas de rua, das crianQas economicamente e sexualmente
exploradas. (.. .) Deve-se promover a cooperar;ao e a solidariedade internacionais
com vistas a apoiar a imp/ementaQao da ConvenQao sobre os Direitos da CrianQa e
os direitos da crianQa devern ser prioritarios em todas as atividades das NaQ6es
Unidas na area dos direitos humanos. ,;33

31 INTERNET. Site: www.unhchr.ch/spanish. Data 25/10/2001.
32 INTERNET. Site: www.unhchr.ch/spanish. Data 25/10/2001.
33 PtQVESAN, Flavia. Direitos Humanos e Direito Constitucional.

http://www.unhchr.ch/spanish.
http://www.unhchr.ch/spanish.
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5.2 - Qutros lnstrumentos Internacionais na Area dos Direitos da Crian9a

Diversos instrumentos juridicos internacionais fcram adotados no decorrer

do seculo XX, antes que lossem adotadas a Conven,ao das Na,oes Unidas e as

Declara,oes sobre os Direitos da Crian,a, que loram liderados pela ONU, no

entanto, devemos frisar que no ambito internacional ja eram conhecidos outros

meios que pretendiam proteger os direitos da crian,a.

No ano de 1990, loi adotado pelas Na90es Unidas os Principios

Orientadores de Riad para a Prevenyao da DelinqOencia Juvenil e as Regras para

Proteyao de Menores Privados de Liberdade. Estas normas sao consideradas urn

grande avan90 juridicQ, e uma nova maneira de garantir 0 respeito pel a dignidade da

crianya, a considerayao da sua idade e da proteyao especifica de que esta deve se

beneficiar.

E de grande reievancia salientarmos, que a Convenyao das Na,oes Unidas

sobre os Direitos da Crianya nao e 0 ultimo trabalho realizado no ambito da

comunidade internacional referente ao tema. E sim a fonte cnde todos as Qutros

instrumentos juridicos se baseiam, ajudando na promoyao do reforyo do quadro

normativo de proteyao da crianya. Como exemplo de tratados internacionais

celebrados nesta area, podemos citar:

A Conven,ao de Haia de 1993, relativa a Proteyao das Crianyas e a
Cooperayao em materia de Adoyao Internacional, que veio desenvolver e completar

os principios da Convenyao sobre os Direitos da Crianya. Com este documento

crieu-se urn quadro juridica, a fim de garantir 0 respeito pelo interesse superior da

crian9a considerando-Q como valor fundamental. 34

341NTERNET: Site: www.unhchr.chlspanish. Data 2511012001.

http://www.unhchr.chlspanish.
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Ja 0 Estatuto de Roma do Tribunal Internacional, que foi adotado no ana de

1998, possui 0 objetivo de lutar contra a impunidade dos responsaveis por crimes de

guerra, crimes de genocidio e crimes contra a humanidade. 0 seu Estatuto, tambem

inclui sob sua jurisdi~aocrimes especificamente em materia de protec;:ao dos direitos

da crian9a, como por exemplo, a violimcia sexual, prostitui9ao for9ada, 0

recrutamento de crian~as com idade inferior a 15 anos, bem como 0 ataque a

escolas e hospitais onde a prote9ao da crian9a e prioridade. Sua jurisdi9ao se

restringe a pessoas com idade superior a 18 anos. 35

Segundo informa90es da propria ONU, existem outros instrumentos de

prote9ao dos direitos da crian9a, de atua9ilo regional, sao eles:

A Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Crian9a, adotada em 1991

pela Organiza9ao da Unidade Africana, que como a propria Conven9ao define como

crianc;:atodo ser humano com idade inferior a 18 anos, afirma que a crian~atern seu

lugar "unico e privilegiado na sociedade africana", servindo como uma forma de

adapta9ao da realidade social africana, it Conven9ao das Na90es Unidas sobre os

Direitos da Crian9a. 36

Na Europa, foi adotado pelo Conselho Europeu a Conven9ilo Europeia sobre

o exercicio dos Direitos da Crian~aem 1996, esta por sua vez, possui basicamente

natureza processual, e contem, par este motiv~, um conjunto de medidas

processuais que permite exigir 0 cumprimento dos direitos, garantindo sua

integridade. Esta Conven9ao entrou em vigor no dia 10 de julho de 2000, apos 0

35 INTERNET: Site: W'N'W.unhchr.ch/spanish. Data 25/10/2001.
36 INTERNET: Site: www.unhchr.ch/spanish. Data 25/10/2001.

http://www.unhchr.ch/spanish.
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dep6sito ser realizado pelo terceiro instrumento de ratifica9iio no dia 28 de mar90 de

2000, pela Eslovenia. 37

5.2.1 - Organiza9iio Internacional do Trabalho - OIT

o principia da elimina'fBO efeliva do trabalho infantil vern a ser urn dos

principais objetivos da Organiza9iio desde 0 ana de sua cria9iio em 1919, que em

sua primeira se9ao, aprovou a Conven9ao n° 5 Sobre Idade Minima (na Industria),

que se tornou importante passo no que se refere aD esfon;:o internacional para

regulamentar a participa9ilo de crian9as no mercado de trabalho. Foi ratificado por

72 paises, estabelecendo a idade minima de 14 anos para 0 trabalho na industria.

Este principia, como veremos adiante, foi consagrado no Convenio n° 138

sabre a idade minima, e se reafirma na Declaraty80 relativa aos principias e direitos

fundamentais no trabalho. Ainda mais, que define para os Estados Partes uma

palitica nacional voltada para a erradica'fBo efetiva do trabalho das crianyas,

elevando aDs pOUCOS, a idade minima para admissao aD emprego au ao trabalho.

Oeste modo, os Estados Partes devem de maneira transparente declarar qual a

idade minima em vigor para admissao aD emprego ou ao trabalho em seu territ6rio.

No entanto, 0 abjetivo imediato da OIT, e a eiimina'YBo das piores formas do

trabalho infantil, que vem a ser uma questao abordada pela Conven9ao n° 182 para

Elimina9ao Imediata das Piores Formas de Trabalho Infanti!, que por vota9ao

unanime foi adotada em junho de 1999. Ela funciona como urn instrumento juridico

para identificar as situa90es onde as crian9as sao exploradas de modo inaceitavel, e

nestas formas estao incluidos: a recrutamento for9ado, como tambem a utiliza9ao de

311NTERNET: Site: w\WI.unhchr.chlspanish. Data 25/10/2001.



crianc;as em conflitos armados, prostituic;ao e pornografia infantis.

principio contido no artigo 10 da ConvenC;aosobre os Direitos da Crianr;a, definindo

como crianc;atodo ser humane com idade inferior a 18 anos. 38

Oeste modo, a OIT vem realizando uma campanha mundial destinada iI

ratifica9ao e aplica9ao desta Gonven9ao de maneira universal.

5.2.2 - 0 Programa Internacional para a Erradica9ao do Trabalho Infantil - IPEG

Dentro do IPEG, seu Programa Internacional para a Erradica9ao do Trabalho

Infantil, a OIT realiza alividades que pretendem sensibilizar e mobilizar, como

tambem atividades de coopera9ao tecnica em estreita colabora9ao com os

Dirigentes da OIT. Estas atividades de interven9ao dire!a dao prioridade iI preven9ao

e incluem de modo igual iI busca sistematica por solu90es alternativas sob a forma

de empregos dignos para os pais e facilidades de educa9ao, readapta9ao e

iormac;ao das crianc;as.

"0 objetivo primordial do IPEG e trabalhar com vistas a erradicaqao

progressiva do trabalho infantil, que se dara por intermedio do reforqo das

capacidades nacionais para enfrentar os problemas que se relacionam com esie,

mediante a criaqao de um movimento mundial de luta contra 0 trabalho infantil. ,,39

Os grupos que sao considerados priaritiuios sao os compostos par crianc;as

submetidas a trabalho em regime de escravidao, ou crian9as que trabalham em

condic;oesou func;oes perigosas, e crianc;asespecialmente vulneraveis, au seja, as

crian9as de muita pouca idade que trabalham (menores de 12 anos).'"

38 INTERNET: Site: www.unhchr.ch/spanish. Data 25/10/2001.
39 INTERNET: Site: www.ilo.org/publlriportugueibureau/statlchiJd/childnaz.htm. Dafa( 26/0612001.
40 INTERNET: Site: www.ilo.org/publiriportugueibureau/staVchild/childnaz.htm. Data: 26108f2fXn.

http://www.unhchr.ch/spanish.
http://www.ilo.org/publlriportugueibureau/statlchiJd/childnaz.htm.
http://www.ilo.org/publiriportugueibureau/staVchild/childnaz.htm.
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o ponto forte de toda a ayao do IPEC corresponde a vontade e ao

compromisso politico inerente a cad a governo, para enfrentarem a questao do

trabalho infantil, sempre voltando suas atividades para a conscientizac;:ao e

colaborayao atraves de organizayoes de empregadores e trabalhadores, outras

Ong's, e tambem setores relevantes da sociedade, como par exemplo, universidades

e os meios de comunicayao. Este modo de ayao, que enfatiza a responsabilidade de

cada pais assegura a sustentabilidade das atividades. Tambem e tarefa do IPEC

prestar apoio as organizac;:oes associadas com 0 objetivo de desenvolver e par em

pratica medidas destinadas a evitar a utilizaC;:8o da mao de obra infantil. Par isse, 0

trabalho do IPEC vai alem do simples esforyo para evitar 0 trabalho infantil, ele

busca promover 0 desenvolvimento, atraves de projetos educacionais que se

adaptem a realidade das crianc;:as, e que alem de tudo permita 0 acesso a urn

trabalho digno para seus pais, com vag as suficientes e urn sistema de previdencia.41

Sao paises participantes dos programas IPEC: Brasil, india, Indonesia,

Kenia, Tailandia, Turquia, Bangladesh, Filipinas, Nepal, Paquistao, Republica Unida

da Tanzania, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Equador, Egito, EI Salvador,

Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Sri-Lanka, Venezuela, Benin, Camboja,

Honduras, Republica Dominicana, Senegal, Madagascar, Mali, Paraguai e Africa do

SuI. Conforme quadro abaixo:

41 INTERNET: Site: www-ilo.org/publiclportugueibureau/staVchild/childnaz,htm. Oala: 26/08/2001.
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Legendas:. Palses Participantes do Programa Paises Associados

Fonte: INTERNET: Site: www.ilo.org/publiclportugue/bureau/staUchild/childnaz.hlm. Data: 26/08/01.
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.' "

Os que se encontram em processo preparat6rio sao: Burkina Faso, Eti6pia,

Mongolia, Vietnam, Jordania, Libano, Siria, homene Romenia,

Guine, Uganda, Zambia, Zimbabue, Colombia, Mexico, Uruguai, China, Kazaquistao,

E as paises doadores que pod em ser visualizados na sequencia, sao as

seguintes: Alemanha, Belgica, Australia, Espanha, Estados Unidos, Fran,a,

Noruega. Canada, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Paises BaixDs, Comunidade

Pol6nia.42

Europeia, Interlocutores Sociais Italianos, Reino Unido, Sui,a, Austria, Finlandia e

~2 INTERNET: Site: www.ilo.org/publiciportugueibureau/staUchild/childnaz.htm. Data: 26/08/01.

http://www.ilo.org/publiclportugue/bureau/staUchild/childnaz.hlm.
http://www.ilo.org/publiciportugueibureau/staUchild/childnaz.htm.
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Legendas: • Parses Doadores Escrit6rios da Organizayao

Fonte: INTERNET: Site: www.ilo.org/publiclportugue/bureau/statfchild/childnaz.htm. Data: 26/08/01.

5.2.3 - A Importancia das Ong's frente ao Trabalho Infantil

No ceniuio mundial, uma importante organizac;:ao a ser citada e a Marcha

Global Contra 0 Trabalho Infanti!. A organiza,8o surgiu a partir de umencontro de 27

entidades da sociedade civil das Americas, Europa, Asia e Africa, em Haia -

Holanda, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 1997 e objetiva conceber e estruturar urn

movimento mundial de sensibiliza,8o da sociedade para 0 tema "trabalho infantil".

Como objetivo primordial, esta 0 esfor,o mundial que vise proteger e

promover as direitos de todas as crianc;as,especialmente no que se refere ao direito

que toda crian,a tem, como educa,8o gratuita e de qualidade, bem como qualidade

de vida, viver livre de explorac;ao economica, e da realizac;ao de qualquer trabalho

que possa ser prejudicial ao seu desenvolvimento fisico, espiritual, moral, mental e

social.

http://www.ilo.org/publiclportugue/bureau/statfchild/childnaz.htm.
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Entre outras atribui~6es, a organizac;:ao procura reunir conhecimentos a

respeito do trabalho infanti! e suas causas, centralizando no trabalho infantil

feminin~, e tambem nas formas menos visiveis de trabalho infantil, como par

exemplo, 0 trabalho domestico e agricola.

Faz parte da a9ao da Marcha Global, a pressao em paises que ainda nao

tenham ratificado as conven95es existentes acerca do trabalho infantil e dos direitos

da crianc;:a,como tambem fortalecer e implementar as leis nacionais sabre 0 trabalho

infantil e educa\,ao obrigatoria coerentes com a COnven9aOdos Direitos da Crian\,a

(ONU), conven9ao 138 da OIT e outras normas internacionais.

No Brasil, todas as a\,5es de combate ao trabalho infanti!, pela sua dimensao

e pelos desafios que implica, vern sendo realizadas com exito em parceria com

entidades da sociedade civil. As a\,5es do Conselho da Comunidade Solidilria

salientam-se entre as Qutras, pais busca contribuir para uma efetiva aplicac;:8.o do

Estatuto da Crian\,a e do Adolescente em todo a Brasil. 0 trabalho do conselho

pretende identificar as pontos onde existe resistencia a implementa\,ao do ECA,

valorizando as conselhos de Direitos da Crian9a e do Adolescente, como tambem as

Conselhos Tutelares. Todo a trabalho que e realizado no Brasil, tem apoio do

UNICEF, do CONANDA e do Ministerio da Justi,a.

Criada pel a Associac;:ao Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a

Funda\,ao Abrinq, de 1990 desenvolve um programa denominado empresa amiga da

crian9a, que estimula a cria9ao de uma "rede de empresas que nao explorem a

traba/ho infantil e promovam projetos de apoio a formaq8o de crianqas carentes au

a capacitaqao profissional de jovens" 43

43 INTERNET. Site: www.fundabrinq.org.br.Data:25/10/2001.

http://www.fundabrinq.org.br.Data:25/10/2001.
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Nesta linha de pensamento, unindo interesses da industria e a causa do

trabalho infantil est'; 0 Instituto Pro Crian,a, iniciativa original dos produtores de

cal,ados de Franca, Sao Paulo. Nesta iniciativa, que conta com 0 apoio do UNICEF,

as empresiuios mantem creches, e concedem balsas educac;:ao.

E de grande importancia nesta area que muitas organizac;:6es naD

governamentais estejam atuando, pais estas que gozam de imunidades e atributos,

fazem pel a coletividade 0 que 0 governo deveria ter feito e naD fez.

Na pertinente coloca,ao de Ives Gandra Martins:

"as entidades nao-governamentais tern sido mais Vleis na preservar;ao dos direitos e
interesses das crianr;8S e dos ado/escentes do que as entidades oficiais, ate porque
aque/as sao quase sempre dirigidas por idealistas e estas quase sempre por politicos
au burocratas casuislas, que pretendem valer-se de sua participaryao nas entidades
para a/avancar sua carreira po/Wea" 44

44 BASTOS, Celso Ribeiro Baslos; MARTINS, Ives Gandra. Comenlarios a Consliluiryao do Brasil.
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5.3 - 0 Trabalho Infantil no Brasil

5.3.1 - 0 Brasil e 0 Crescimento do Trabalho Infantil

No Brasil a exploragao do trabalho infantil sempre foi muito comum, e essas

crianc;:astrabalhavam para seus "donas", que no inicio eram os grandes proprietaries

das Col6nias, e depois do Imperio. Apes este periodo, as "capitalistas" eram as que

exploravam esta especie de trabalho no periodo conhecido como industrializac;:ao, e

seu alva era as crianc;:as arfa5, abandon ad as au desvalidas per volta do final do

seculo XIX, onde trabalhavam para os grandes proprietarios como boias-frias,

tambem nas unidades domesticas de produC;80 artesanal ou agricola, nas casas de

familia, e 0 pior de todos, nas ruas, cnde buscam seu sustento e de suas familias,4S

45 R1ZZINI, Irma. pequenos Trabalhadores do Brasil.
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A primeira norma que disciplinou a materia na Constitui9ao Federal foi 0

Decreto n01313, de 1891, que fixava a idade minima de 12 anos, e permitia 0

trabalho nas fabricas de tecidos, salvo se sob forma de aprendizado para aquelas

com mais de oite anos.

Como ilustra~ao acerca do cresci menta do trabalho infantil no Brasil do

initio do seculo, podemos citar as informa90es de Irma Rizzini, que afirmou que "em

1912, de 9.216 empregados em estabelecimentos texteis na cidade de Sao Paulo,

371 tinham menos de 12 anos e 2.564 tinham de 12 a 16 anos. Os operarios de 16 a

18 anos eram contabilizados como adultos". E acrescenta, "Em levantamento

realizado em 194 industrias de Sao Paulo em 1919, apurou-se que cerca de 25% da

miio-de-obra era composta por operarios menores de 18 anos" 46

Na decada de 20, por falta de bra90s na produ9ao agricola, foram criadas

diversas colonias agricolas no Brasil, e com 0 apoio do Departamento Nacional de

Povoamento, eles recolhiam crian':(as nas ruas, para realizar a uforma<;ao do

trabalhador nacional". No entanto, estes institutos possuiam mais carater politico

ideologico, do que uma verdadeira preocupa9ao com a qualifica9iio para 0 trabalho,

porque eles necessitavam de trabalhadores d6ceis e baratos, que se adaptassem

facilmente ao trabalho.47

Com a nova fase, conhecida como Republica, a cresci menta dependia da

for9a de trabalho de uma popula9iio que deveria estar preparada para levantar a

economia nacional, deste modo, pretendiam formar e disciplinar os bra~os na

industria e na agricultura. Os asilos de caridade foram transformados em escolas

profissionalizantes, institutos de ensino, patronatos agricolas, e tambem podemos

46 RIZZINI, Irma. Pequenos Trabalhadores do Brasil.
47 RIZZINI, Irma. pequenos Trabalhadores do Brasil.
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afirmar que estas novas instituir;5es fcram criadas com 0 objetivo de adequar as

men ores as necessidades na industria tanto artesanal, quanta fabril.48

~E interessante observar que as taxas de atividade dos jovens no Brasil sao
relativamente e/evadas quando comparadas com 0 padrao internacional. Dados dB
OIT reve/am que, em meados dos snos 80, para as criam;as brasifeiras de 10 a 14
anos, esla taxa situava-se em lorno de 18%, nivel superior ao observado em paises
como a Indonesia (11.1%), Marrocos (14,3%). Honduras (14,7%), Republica
Dominicana (15,5%) e Portugal (16,8%) e inferior ao do Paraguai (19,9%) e Haiti
(24,4%).~49

De acordo com levantamentos estatisticos que foram realizados pelo

Departamento Estadual de Trabalho de Sao Paulo, demonstram a partir do ano de

1894 que a industria textil foi a que mais recorreu ao trabalho de crian~as e mulheres

no processo de industrializa~ao, nesta fase, cerca de 25% do total de trabalhadores

era composto por menores.50

No ano de 1990 no Brasil, 0 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica - divulgou estatisticas que indicam que 7,5 milhoes de crian~as e

adolescente de 10 a 17 anos estao trabalhando, sendo que estes adolescentes

representam cerca de 11,6% da popula~ao economicamente ativa. Oeste total,

quase 40% tem entre 10 e 14 anos. Jil na zona rural eles representam 42,6% da

for~a de trabalho. E de acordo com dados ainda mais especificos do IBGE e do

Centro de Estudos Avan~ados em Economia Aplicada da USP apresentam a

seguinte divisao regional do trabalho infantil dentro da media de idade dos 10 aos 14

anos: Para a regiao Nordeste fica a maioria, com 16%; a regiao Sui vem em

segundo lugar com 14,6% do total; a regiao Centro-Oeste fica com 10,7%; a regiao

Norte possui 9%, e a regiao Sudeste fica par ultimo com 6,5%?

48 RIZZINI, Irma. Pequenos Trabalhadores do Brasil
49 OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Crianya e do Adolescente.
soRIZZINI, Irma. Pequenos Trabalhadores do Brasil.
~\ SILVA, Francisco Carlos Lopes. 0 trabalho infanta- jUl/enil na sociedade capitalisla. in: Educar em Rel/ista.
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Com rela9ao as taxas de atividades de pessoas de 10 a 14 anos, no ano de

1999, podemos verificar que 0 numero de homens e sempre superior ao de

mulheres, da mesma forma que em estatisticas mundiais. Na regiao Nordeste 0

numero de crianc;as trabalhando e superior as Qutros estados; seguido diretamente

pela regiao Sui, esta com 22,8%; na regiao Norte, contabiliza-se apenas sua parte

urbana, que possui uma porcentagem de 21,8%. A regiao Centro-Oeste tam bern nao

na regiao Sudeste, 12,2%.

fica multo longe desta realidade com 21 ,0%; sendo que 0 menor indice encontrado e

Taxas de afurid.ade, daspcssoas de 10 a 14 aJlOS de i.dade, segUlldo 0 sexo

1999
___ 1 BrasU~ G~~~~, ,__ --,_--,

~'"

f-..:~-t'··

~",
~1~.~

oTotalde10a14

• Homens

o Mulhetes

Fonte: INTERNET. Site: WIIM'.ibge.gov.br Data: 04/05/02.

Com vista dos dados acima, podemos indicar urn ponto fundamental que e a

inser9ao precoce destas crian9as e adolescentes no trabalho precario, 0 que nao os

garante necessariamente uma melhor qualificac;:ao profissional.



37

Com rela9ao a idade minima para 0 trabalho, a nova Constitui9ao Federal

(1988) determinou desta forma:

"( ..) Art. 70 Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, afem de Quiros que
visem a me/horia de sua condk;ao social:
EMENDA CONST/TUC/ONAL IV" 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
''XXXIII - proibiyao de fraba/ho noturno. perigoso au insalubre a menores de dezoito e
de qua/quer trabafho a menores de dezesseis Bnos, salvo na condiC;8o de aprendiz, a
partir de quatorze Bnos (.. .).61

Portanto 0 adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos, desde que este

trabalho naD seja categorizado como perigoso, insalubre, penaso, noturna, au

realizado em locais que prejudiquem seu desenvolvimento fisico, psiquico, moral e

social. Nestes casas, acima expostos somente ap6s as dezoito an as sera permitido.

(Ver Anexo 10.1)

Ficou indeterminado 0 limite minima inferior para inicio da aprendizagem,

permitindo que estas fossem estabelecidas pelas leis ordinarias. Segundo defini9ao

de Oris de Oliveira:

"a expressao 'na condir;:ao de aprendiz' significa traba/ho aeop/ado a uma formar;ao
profissiona/. Esse sentido tl!cnico se contrap6e ao vulgar em que 'aprendiz' e 0 r6tu/o
ou qualificativo que se da a qua/quer adolescente que comer;a a trabalhar ou que se
inicia no trabalho. Esse sentido vulgar nao e 0 significado nem literal, nem
sistematico, nem hist6rico, nem finalisfico au teol6gico da lei. ,63

Assim fica estabelecido pela lei ordinaria sobre a educa9ao profissional:

"Art.39.
A edUC8r;aO profissional, integrada as diferentes formas de educar;8o, ao traba/ho, a
cilmcia e a tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidoes para a
vida produtiva.
Paragrafo (mico. 0 aluno matricu/ado ou egresso do ensino fundamental, medio e
superior, bern como 0 traba/hador em gera/, jovem ou adulto, contara com a
possibilidade de acesso a educar;Bo profissional.

~2 CONSTITUU:;AO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIl. ~o Paulo: Saraiva, 2001.
53 OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Crian9a e do Adolescenle.
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MAO.
A eduC8q80 profissionaf sera desenvolvida em ariiculaq80 rom 0 ensino regular ou
por diferentes estrategias de eduC8qBO continuada, em instituk;6es especiafizadas ou
no ambiente de trabafho.
AriA1.
o conhecimento adquirido na educac;ao profissionaf, inclusive no froba/ho, podera ser
objeto de avaliayao, reconhecimento e certific8qao para prosseguimento ou
concfusao de estudos~.54

Esta norma que proibe 0 trabalho abaixo de determinada idade possui um

forte carater social, ende percebemos que as politicas publicas devem ser

implantadas para resguardar 0 "Direito de se crian9a", devem ser garantidos as

direitos it pre-escola, it escola, ao lazer a 0 apoio it familia.

Ao fixar a idade minima de admissao, 0 direito brasileiro estabelece uma

linha muito importante que divide, a idade abaixo da qual e proibido qualquer

trabalho, e acima dela e permitido. Neste caso, proibir significa impedir, opor-se, ou

seja, qualquer expressao que signifique limita,ao. No entanto, a norma legal,

observada sob urn outro angulo, e muito rna is complexa, pais, preserva a "dire ito de

nilo trabalhar" de que deve ter direito a crian~a. Como muito bem define 0 autor Oris

de Oliveira: "nilo se trata de algo vazio, mas indica um tempo que deve ser

preenchido com 0 exercicio do direilo a escola, ao lazer, ao desenvolvimenlo fisico,

pSicol6gico,social, cultural". 55

Se confrontarmos 0 model a juridico brasileiro no que se refere as narmas

sobre a idade minima de admissao ao emprego com a realidade, perceberemos que

ha uma discrepancia muito grande. Nos indicadores aficiais, que apresentam dados

apenas acima dos 10 anos, existe uma grande quantidade de meninos e meninas,

que bem antes dos 12 anas estao trabalhando, ainda mais no campo, au muitos

!>l CONSTITUI9AO DA REPUBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL sao Paulo: Saraiva, 2001.
!S OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Crianrya e do Adolescenle.
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casas de adalescentes, que antes das 14 anas, trabalham fora do regime de

aprendizagem.56

DO DIREITO A EDUCA9AO, A CUL TURA,
AO ESPORTE E AO LAZER

"Aft 53 - A criam;a e 0 adolescente fern direito a educ8980, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 0 exercfcio da cidadania e qualificar;ao
para 0 frobs/ho, assegurando-se-Ihes:
I - igua/dade de condi¢es para 0 acesso e permanencia na eseo/a;
11- direito de ser respeifado por seus educadores;
III - direito de contestar eriterios 8valiativos, poc/endo recorrer as instancias escalares
superiores;
IV - direito de organizar;ao e parlieipaceo em entidades estudantis;
V - acesso a escola publica e gratuita proxima de sua residencia.
Paragrafo Unieo - ~ direito dos pais ou responsaveis ter cjimcia do f,fOcesso
pedag6gico, bem como participar da definir;80 das propostas educacionais". 7

No artiga n° 54 a canstituinte pracurau garantir que a ensina fundamental e
abrigatoria, mesma apos a idade adequada, e deve ser proparcianada pela Estada:

"Art 54· E dever do Estado assegurar a crianr;a e aD adolescente:
I . ensino fundamental, obrigat6rio e gratuito, inclusive para os que a ele nao tiveram
acesso na idade propria;
II • progressiva extensao da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino media;
III . atendimento educacional especia/izado aos portadores de deficii!meia,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV· atendimento em creche e pre-eseo/a as crianQas de zero a seis anos de idade;
V . acesso aos nfveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criaQBo artistica,
segundo a capacidade de cada urn;
VI . oferta de ensino notumo regular, adequado as condiQ6es do adolescente
trabalhador;
VII . atendimento no ensino fundamental, atraves de programas supfementares de
material didatico--escolar, transporte, alimentaQ/jo e assisMneia a saude.
Paragrafo 1°· 0 acesso ao ensino obrigat6rio e gratuito e dire/to publico subjetivo
Paragrafo 2°· 0 nao-oferecimento do ensino obrigat6rio pelo Poder Publico ou sua
oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.
Paragrafo 3°· Compete ao Poder Publico recensear os edueandos no ensino
fundamental, fazer-Ihes a eharnada e ze/ar, junto aos pais ou responsBvel, pela
freqOencia a escola.
Art. 55 - Os pais ou responsBvel tern a obrigaQl1o de matricular seus fi/hos ou pupilos
na rede regular de ensino". 58

56 OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Crianya e do Adolescenle.
57 CONSTITUICAo OA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Sao Paulo: Saraiva, 2001.
saCONSTITUIC;Ao DA REPUBLICA FEDERATIVA 00 BRASIl. Sao Paulo: Saraiva, 2001.
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E de se notar, que no Brasil, as indicadores socia is mostram que, uma

grande quantidade de adolescentes abandona os estudos em preferencia do

trabalho. Portanto, podemos afirmar que no Brasil, 0 trabalho infanto juvenil

representa urn fatar de nao-escolaridade au de eva sao escolar. De modo para lela,

ocorre que em todas as camadas da popula,ao, sem exce,ao, a escola e
considerada urn tater de ascensao social. Ja nas camadas mais pobres, 0

adolescente 56 can segue estudar se houver urn grande esforc;o dos pais au de toda

a familia, e todos acreditam que este futuro melhor sera propiciado pelo estudo.

Para muitos adolescentes, 0 estudo apos longas e extenuantes horas de

trabalho se torna urn ato heroico. Na verdade, 0 trabalho prejudica a escola, mas

naD sDzinho, e 0 conjunto com a pobreza que pressiona estas crianc;as a tratarem da

propria sobrevivencia, atraves do trabalho. Oeste modo, a escola tern de se adaptar

ao trabalho, uma realidade cruel, pois, a realidade da escola e do trabalho acabam

par se opor urn ao outro.

Para urn autor do seculo XIX, citado por Oris de Oliveira, "uma das razoes

da ineficacia das leis de prolegao ao trabalho das criangas e dos jovens era a

insistencia dos pais para que seus filhos fossem admitidos ao trabalho, ainda que

em desacordo com a fei, mesmo que 0 traba/ho fosse nacivo a saude", 59

"A familia nao levaria a crjan~a para 0 traba/ho se nao houvesse essa

necessidade, evidentemente. Mas h8 tambem uma justificativa de que a crian,a

trabalhe por parte da maior parte das familias, como fator cultural. Essa parcela da

sociedade de certa maneira legitima 0 trabalho infantil, enxerga 0 trabalho infantil

naO como urn problema e sim como uma SOIUgBO."- Frederico de Souza 60

59 OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabatho da Crianya e do Adolescenle.
60 INTERNET. Site: www.fundabrinq.org.br.Data:25110/2oo1.

http://www.fundabrinq.org.br.Data:25110/2oo1.
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o patrio-matrio poder (poder-dever) e 0 conjunto de direitos e deveres

concedidos aos pais para que estes possam ser considerados representantes

perante a lei das pessoas e bens de seus filhos menores de idade e nao

emancipados, deste modo este dever-poder deve ser exercido em tudo 0 que se

refere ao trabalho dos filhos, seja qual for a especie de trabalho, e 0 modo que se

desenvolve.

Oeste modo, cabe aos pais nao permitirem a realiza9aO de trabalho por

seus filhos antes que estes completem a idade minima, ou se este trabalho for

realizado em horiHio noturno. Tambem e de responsabilidade dos pais, verificar e

nao permitir trabalho em locais e servi~os insalubres, perigosos, penosos, da mesma

forma que nao deve permitir servi90s e locais que prejudiquem 0 seu

desenvolvimento fisico, psiquico, moral e social.

OA FAMiLIA, OA CRIAN9A, DO AOOLE5CENTE E DO 10050
-Art. 227. E dever da famma, da sociedade e do Estado assegurar a cn'am;;a e ao
adolescente, com absoluta prioridade, 0 direito a vida, a saude, if alimentat;8o, a
edUC8t;80, ao lazer, a profissionaliz8t;80, a cultura, a dignidade, ao respeito, a
liberdade e a convivfmcia familiar e comunittJria, afem de co/aca-/os a salvo de loda
forma de negfigfmc;a, discrimincu;ao, exp1ora980, vio/{mcia, crue/dade e opressao.
§ 1°- 0 Estado promovera programas de assistfmcia integral a saude da criam;a e do
adolescente, admifida a participaC;ao de entidades nao govemamentais e
obedecendo os seguintes preceitos:
§ JO - 0 direito a prote<;iio especial abrangera os seguintes aspectos:
I - idade minima de quatorze anos para admissao ao trabalho, observado 0 disposto
no art. -,0, XXXIII;
§ ro - No atendimento dos direitos da crianc;a e do adolescente /evar-se- a em
considerac;ao 0 disposto no art. 204." 5\

Oeste modo, como no referido arligo, fica sendo dever prioritario do Estado,

da familia e da sociedade assegurar, a crianc;ae ao adolescente inumeros direitos.

61 CONSTITUICAo OA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIl. sao Paulo: Saraiva, 2001.
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Este artigo e muito completo e abrangente no que se refere as obriga90es

da familia, da sociedade e do Estado. Mesmo assim apos a reda9ao da Constitui9ao

Federal de 1988, houve a preocupa~ao de elencar os direilos fundamenlais como

prioritarios refor9ando a obriga9ao do Poder Publico de garantir para crian9as e

adolescentes prote9ao contra toda forma de neglige!ncia, discrimina9ao, explora9ao,

violencia, crueldade e opressao.

Contudo, nas palavras Ives Gandra Martins,

10 certo. todavia, e que a boa intenqao do constituinte e do legis/ador ordinaria foi
insuficiente ate agora para ofertar as garantias expressas nos artigos, pouca verba
sobrando para as atividades sociais do govemo, em face do notavel desperdfcio.
Muitas vezes se tern noticia de que a corrupt;ao desvia recursos o'famentarios,
direcionando-os para projetos mais de 'interesse exclusivo dos politicos' do que da
comunidade. Urn dia, talvez, prevafecendo Dutra mentalidade politica, 0 art. 227 se
tome realidade (tltiea e nao apenas uma aspiragao consliluciona/t 62

A maioria das Conven90es da OIT, que tratam da materia do trabalho infantil

nao contabiliza as crian':(as que exercem atividades em regime familiar. A CL T nao

possui norma generica expressa que exclua ou inclua em seu are r, mas dispoe,

"que as normas sobre trabalho infanto-juvenil se aplicam a 0 adolescente que

trabalha em regime familiar, quanta a proibiyao de trabalho noturno e em locais e

seNiyos perigosos, insalubres e prejudiciais a moralidade" (Cf. Art. 402, § unico e

Arts. 404 e 405). 63

-Art. 402. Considera-se rnenor para os efeitos desta Consolida~ao 0 trabalhador de
14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos
Paragrafo unico. 0 trabalho do menor reger-5e-a pelas disposi¢es do presente
Capitulo, exceto no servif;o em oficinas em que traba/hem exclusivamente pessoas
da familia do menor e esteja este sob a direfao do pai, mae ou tutor, observado,
entrelanto, 0 disposto nos arts. 404, 405 e na Se9lio If.
Art. 403. Ao menorde 14 (qua/orze) anos €I proibido 0 traba/ho.
Paragrafo unico. 0 traba/ho dos menores de 14 (quatorze) anos fica sujeito as
seguintes condif;oes, a/em das estabelecidas neste Capitulo:

C2 OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Crianr,:a e do Adolescente.
53 OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Criam;a e do Adolescente.
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a) garantia de frequ{mcia a escola que assegure sua formar;ao 80 menos em nivel
primario;
b) serviyos de natureza leve, que nao sejam naeivas a sua saude e ao seu
desenvolvimento normal.
Art. 404. Ao menor de 18 (dezaito) anos e vedado 0 fraba/ho noturno, considerado
esle 0 que for execulado no per/odo compreendido entre as 22 (vinle e dUBS) e as 5
(cinco) horas.
Art. 405. Ao menor nao sera permitido 0 trabafho:
I - nos locais e servifOs perigosos ou insalubres, constantes de quadro para esse tim
aprovado pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional de Seguranq8 e Medicina do
Trabalho;
II - em locais au servi90s prejudiciais a sua moralidade.
§ 1°, Excetuam-se da proibir;ao do item I as menores aprendizes maiores de 16
(dezesseis) anos, estagiarios de cursos de aprendizagem, na forma da lei, desde que
os locais de trabalho tenham sido previamente vistoriados e aprovados pela
autoridade competente em materia de seguranfa e medicina do trabalho, com
homologaflio pelo Departamento Nacional de Seguranfa e Medicina do Trabalho.
devendo os menores ser submetidos a exame medico semestralmente". 64

Os indicadares sociais do IBGE demonstram que em rela9ao ao trabalho em

regime familiar, este ocorre com mais freqOencia no setor rural (pequenos sitios) do

que no setor industrial e comercia!. A modalidade do trabalho rural e caracterizada

pela execuc;:ao de servic;:os somente per pessoas da familia, e sob a direc;:ao de um

de seus membros.

Quase metade desta popula9iio jovem, entre os 15 e 17 anos Irabalha, e os

filhos de familias mais pobres trocam a escola pela trabalho, e aande encantram-se

familias com renda acima de dais salario per capita, percebe-se que estas daa

preferencia ao estudo, muilo mais do que ao Irabalho, pois estes possuem a n09;;0

de que a estuda e muito importante para 0 desenvalvimenta futuro da crianc;:a. 65

&& CONSTITUIC;AO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Sao Paulo: Saraiva. 2001.
55 RIZZINI. Irma. pequenos Trabalhadores do Brasil



44

5.3.2 - 0 Brasil e a Aplica~ao das Conven~oes da OIT e da Legisla~ao

Infraconstitucional

o Brasil e Estado-membro da OIT desde a funda~ao da organiza~ao, em

1919, e por ser considerado um pais de "irnportancia industrial rnais consideravei",

possui cargo de membra nao-eletivo do Conselho da Administra~ao. Como membro,

deve submeter todas as convent;oes e recomenda90es ao seu Congresso Nacional,

que decidira como sera a aplicat;:c3.o em seu territ6rio. 0 direito brasileiro acata, em

linhas gerais todas as normas e conven~oes da OIT que regulam 0 trabalho infantil,

mas apenas 6 foram ratificadas.

Foram Ratificadas em territ6rio brasileiro as seguintes Conven.y6es: 66

Conven~ao n" 5: sobre a Idade Minima (Industria), 1919;

Conven~ao n" 6: sobre trabalho noturno de adolescentes (Industria),

1919;

Conven~ao n" 7: sobre a Idade Minima (Trabalho marltimo). 1920;

Conven~ao n" 16: sobre exame medico dos adolescentes (Trabalho

maritimo),1921;

- Conven~ao (revista) n"58: sobre Idade Minima (Trabalho maritimo),

1936;

- Conven~ao n" 124: sobre exame medico dos adolescentes (Trabalho

subterraneo), 1965.

Estas normas se incorporaram aD nossa ordenamento juridica, e na

hierarquia das leis ordiniuias encontram-se igualadas a esta. Devemos, ressaltar,

que a insen;ao em nossa ordenamento juridico da Convenc;:ao n° 5 sobre idade

U OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Crianca e do Adolescente.
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minima (1919) foi passo importante, po is ela estabelece uma idade minima de 14

para estabelecimentos industriais, e a nossa Constituic;ao de 1967 permitia 0

trabalho do adolescente a partir dos 12 anos de idade.

Como exemplo de empresas industriais, podemos citar as minas, pedreiras,

industrias extrativas de qualquer especie; como tambem as empresas cnde se

manufaturem, modifiquem, limpem, reparem, adornen, terminem ou preparem

produtos para a venda au nas quais as materias-primas sofram uma transformac;ao,

ou constrw;:ao de navios, industria de demolic;ao e a produC;8.o, transformaC;8o e

transmissao de eletricidade DU de qualquer forya motriz. 67

Existem razoes de importancia fisiol6gica ou psicologica que podemos

utilizar como forma de justificar a necessidade de estabelecimento de uma idade

minima pela lei. Devemos ressaltar que antes desta idade, 0 organismo da crianc;:a

se encontra em processo de desenvolvimento fisico e pSicol6gico, podendo 0

trabalho precoce, comprometer de fato este desenvolvimento.

Citaremos uma sintese definida por Oris de Oliveira, onde:

"uma interpreta980 sistematica revela que inexiste conflito entre as disposi90es da
ratificada Conven980 n° 5 e outras do direito brasileiro, desde que se compreenda
algo relevante: normas de hierarquia superior nlio se conflitam com outras de
hierarquia inferior, quando estas slio mais favoraveis, entre as quais se situam as que
fixam condiyoes mais favoraveis como fazem a CLT, 0 Decreta 66.280170e 0 Art. 64
do Estatuto". 68

Ja a Convenc;:ao n° 138 serve como uma norma geral sabre idade minima, ja

que naa se restringe a urn determinada setar de produc;:ao, devendo ser aplicado a

Todos sem distinc;:ao. Se campararmas a legislac;:ao nacional com a Canvenc;:ao n°

67 OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Crianya e do Adolescente.
S8 OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Crianca e do Adolescente.
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138 vemos que existe uma discrepancia ande a norma nacional e rna is inflexivel do

que a internacional. Pois na Convenc;ao n0138, em seu Art. 3° permite ao

adolescente maior de 16 anos, trabalhar como aprendiz em locais insalubres e

perigosos, fiexibilidade esta, que nao ha na Constituic;aobrasileira.

Foi de forma lenta que a legislac;ao brasileira disciplinou a materia do

trabalho infantil, mas 0 Estatuto da Crianc;ae do Adolescente, em concordancia com

a Constituic;ao de 1988, permite 0 trabalho entre 12 e 14 anos, na empresa como

aprendiz escolar, ou seja, estagio profissionalizante.

No Estatuto da Crian,a e do Adolescente - ECA, que veremos adiante, ha a

exigencia de que 0 adolescente na fase de formac;ao tenha garantias de acesso e

freqii€mcia obrigatoria no ensino regular. Esta mesma lei proibe qualquer trabalho

que seja realizado em locais au horarios que atrapalhem a frequelncia na escola. A

iinica modalidade de trabalho para crianc;as entre 12 e 14 anos permitida a a de

ensino-aprendizagem, segundo os limites estabelecidos no ECA, onde os limites

devem obedecer a articulac;ao entre 0 trabalho e a escola. Cabe aos pais a

fiscalizac;ao para que seus filhos trabalhem, mas sem reduzir 0 seu tempo de estudo.

As normas juridicas, portanto garantem a compatibilidade entre a escola e 0

trabalho, dando prefer€mcia ao estudo, de forma que 0 horario de trabalho nao deve

prejudicar a freqOencia na escola, nem a tempo minima para 0 estudo, expresso na

lei. Infelizmente, na realidade observamos que a trabalho e incompativel com a

escola e vice-versa, au seja, nao se respeitam as leis. Devemos frisar que esta regra

deve ser obedecida em qualquer modalidade de emprego, e ainda que em regime

familiar, deve ser priorizada a escolaridade.

Percebemos entao, que a educac;aoe 0 trabalho devem complementar-se,

apesar de serem opostas, e seguindo as palavras de Oris "se 0 trabalho e valor, se 0
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homem tem 0 dire ito subjetivo publico ao trabalho, se 0 homem tem a obrigaqao

social de [raba/har, ha todo urn processo educacional que 0 prepara para 0 exercicio

desse direito e desse dever", 69

ECA
» Livro /- Parle Gera!

» Titulo II - Dos Direitos Fundamentals
"Art. 60 - E proibido quafquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na
condi(}ao de aprendiz.
Art. 61 - A proiey8o ao traba/ho dos adolescentes e regu/ada por leglsl8980 especial,
sem prejuizo do disposto nesta Lei.
Art. 62 - Considera-5e aprendizagem a formaq8o tecnico-profissional ministrada
segundo as diretrizes e bases de /egisJBqao de educ8q8o em vigor.
Art. 63 - A formaq8o tecnico-profissional obedecera aos seguintes principios:
I - garant!a de acesso e freqilfmcia obrigatoria ao ensino regular;
1/ - atividade compative/ com 0 desenvolvimento do adolescente;
I/f - horario especial para 0 exercicio das atividades.
Art. 64 - Ao ado/escente ate quatolZe anos de idade e assegurada bo/sa de
aprendizagem.
Art. 65 - Ao adolescente aprendiz, maior de quatolZe anos, sao assegurados os
direitos trabalhistas e previdenciarios.
Art. 66 - Ao ado/escente portador de deficiencia e assegurado trabalho protegido.
Art. 67 - Ao ado/escente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno
de escola tecnica, assistido em entidade governamental ou nao-governamenta/, e
vedado trabalho:
I - notumo, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia
seguinte;
1/- perigoso, insafubre ou penoso;
If! - realizado em locais prejudiciais a sua formaqao e ao seu desenvolvimento fisico,
psiquico, moral e social;
IV - realizado em horarios e locais que nao permitam a freqO{mcia a esco/a.
Art. 68 - 0 programa social que tenha por base 0 lrabalho educativo, sob
responsabilidade de entidade governamental ou nao-govemamental sem fins
lucrativos, devera assegurar ao adolescente que dele participe condiqoes de
capacitaqao para 0 exercicio de atividade regular remunerada.
Paragrafo 10- Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as
exig€mcias pedagogicas re/ativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando
prevalecem sobre 0 aspecto produtfvo.
Paragrafo 2°_ A remuneraqao que 0 ado/escente recebe pe/o traba/ho efeluado ou a
participaqao na venda dos produtos de seu trabalho nao desfigura 0 carater
educativo.
Art. 69 - 0 adolescente tem direito a profissionalizaqao e a proteqao no trabalho,
observados os seguintes aspectos, entre outros:
I - respeito a condiqao peculiar de pessoa em desenvolvimento;
/I - capacitaqao profissional adequada ao mercado de traba/ho". 70

Por volta do ano de 1995, existiam cerca de oito milh5es de crian,as

trabalhando, em uma faixa etaria de cinco a dezessete anos, 0 pior de tudo e que

69 OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Crianya e do Adolescente.
70 Estatuto da Crianya e do Adolescente. Estatuto lei - 8060/90.
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grande parte destas crian9as, em idade de cinco a nove anos, trabalha na

agricultura, e na regiao Sui, e onde hi! mais crianc;;as em atividade agricola, sendo

que em Santa Catarina todas as crian9as que trabalham estao no campo. Devemos

ressaltar que a grande maiaria destas crianc;;as naD recebe qualquer tipo de

remunerac;;ao, pois ajudam seus pais no sustento da familia e no aumento da

produtividade, como empregados em propriedades ou em unidades de produ9ao

familiar - roC;;ase fabricas de fundo de quintal.71

Segundo dados divulgados no dia 06/05/2002, pel a OIT em mais de 20

paises, 246 milhoes de crian9as entre 5 e 17 anos em todo 0 mundo trabalham, 1%

encontra-se nos paises desenvolvidos. Oeste total, podemos encontrar 6,5 milhoes

de crian9as trabalhando no Brasil, em idade de 5 a 17 anos. Na Bahia, cerca de 450

crianc;;as entre 10 e 14 anos trabalham no campo. Devemos frisar que, no Brasil,

este numero diminuiu 20% em urn periodo compreendido entre 1992 e 1999, mas 0

trabalho domestico e a exploraC;8o sexual continuam sendo as principais formas

existentes. 72

Fazendo usa das palavras de Oris, afirmamos que, "a cone/useo a que se

ehega e que nosso mode/o brasi/eiro nao eduea 0 ado/eseente pobre para 0

traba/ho, simp/esmente porque the nega a edueaqeo". Em resumo, em uma

sociedade com uma democracia efetiva, a aluno e preparado para 0 trabalho

durante 0 processo educacional. Onde educar para a cidadania implica educar para

o trabalho como direito e dever social. Educar portanto, com espirito critico, e nao

apenas para 0 trabalho puramente simples."

71 RIZZINI, Irma. Pequenos Trabalhadores do Brasil.
72 INTERNET. Site: www.globo.com/jornalhoje. Data: 06/05/2002.
73 OLIVEIRA, Oris de. 0 Trabalho da Crian<;:a e do Adolescente.

http://www.globo.com/jornalhoje.
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Foi amplamente discutido durante a III ConferEmciaNacional dos Direitos da

Crian,a, 0 impacto dos dez anos de implanta,ao do Estatuto da Crian,a e do

Adolescente (ECA). A Conferencia, realizada em Brasilia no final de novembro de

2001 reuniu cerca de mil delegados responsaveis pela condu,ao de politicas

publicas voltadas para a infancia em todo 0 pais. Foram apresentadas delibera,oes

dos grupos de estudo coordenados pelo Conanda e pelo Unicef, que se dedicaram

no ana de 1999 a pesquisar e analisar 0 impacto do Estatuto ao longo da decada. 74

Para Rachel Melio, oficial assistente de comunica,ao do Unicef, um dos

objetivos da confen§ncia foi "mobilizar as grandes atores que atuam nesta area,

inc/uindo as Conselhos, para que levem as discussoes para as seus Estados.

Precisamos celebrar 0 EGA e tamMm lanqar um olhar critico sobre a sua

implementaqilo". 75

o momento de maior expressao observado na III Conferencia foi a

caminhada dos delegados ate 0 Congresso Nacional para manifestarem 0 repudio a
proposta, que est'; tramitando no Gongresso, de redu,ao da idade penal. "Os

delegados acompanharam, tamMm, a sessilo na Glimara dos Oeputados na qual

foram aprovadas as Gonvenq6es 138 e 182, que regulamenta a questilo da idade

74 INTERNET. Site: www.fundabrinq.org.br. Data: 04/05/2002.
75 INTERNET. Site: www.fundabrinq.org.br. Data: 04/05/2002.

http://www.fundabrinq.org.br.
http://www.fundabrinq.org.br.
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minima para 0 trabalho - 16 anos - e combale as piores formas de Iraba/fo infanlil,

respectivamente". 76 ~ .b
\)0~ ~

5.3.3 - Os Programas do Governo Brasileiro

A politica do Governo Brasileiro para 0 ~ba' e ao trabalho infantil segue as

diretrizes do Plano Plurianual - PPA 2000/2003, dentre os quais se destacam

programas de renda minima, gerac;:ao de emprego e renda, qualificac;clo profissional

e, em especial, 0 Programa de Erradica9iio do Trabalho Infantil - PETI.

o Programa de Erradica9iio do Trabalho Infantil conta com seis a90es do

Ministerio do Trabalho e Emprego, que consistem na fiscalizac;clo; no mapeamento

dos focos de trabalho infantil; nos estudos e pesquisas sobre 0 trabalho infantil e

seus impactos; na edi9iio e distribui9iio de publica90es; na prom09iio de eventos

para sensibilizac;ao da sociedade; e na realizac;ao de campanha nacional que

enfoque a importiincia do combate ao trabalho infantil.

Este programa destina-se a crianc;as em idades entre 7 a 14 anos, e

possibilita uma ampliac;ao do universe cultural de cad a uma, desenvolvendo suas

potencialidades, objetivando sempre a melhoria no desempenho escolar. Suas

principais referencias sao a nucteo familiar, a escola e a comunidade.

Ja a Ministerio da Previdencia e Assist€mcia Social desenvolve duas ac;oes:

a concessao da Balsa Crianya Cidada para as familias que retirarem suas crianc;as

do trabalho e as mantiverem na escola; e 0 programa de jornada escolar ampliada.77

76 INTERNET. Site: www.fundabrinq.org.br. Data: 04/05/2002.
11 INTERNET. Site: www.mtb.gov.br. Data: 04/0512002.

http://www.fundabrinq.org.br.
http://www.mtb.gov.br.
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o combate ao trabalho infantil e urn dos pontos centrais em qualquer

estrategia que tenha por objetivo a melhora dos indicativos sociais e redu9ao da

pobreza. A crianc;aque trabalha quase sempre 0 faz em detrimento da escola, 0 que

gera urn adulto com baixa qualificac;ao e que encontrara maiores dificuldades para

competir no mercado de trabalho. Com isso, 0 individuo adulto ve escassas suas

chances de ascensao social, passa a viver sob a sombra do desemprego e, muitas

vezes, termina par introduzir seus pr6prios filhes precocemente no trabalho com a

finalidade de ajudar a garantir 0 sustento da familia. A partir desse raciocinio

esquematico, pade-se ter uma ideia dos impactos do trabalho infantil quando vista

sob a perspectiva de todas as repercuss6es sociais que acarreta em areas tais como

sallde, educa9ao, seguran9a, previd,mcia, trabalho, etc.'6

A atuac;ao do Ministerio do Trabalho e Emprego, inicialmente, e

representada pela fiscaliza9ao repressiva - atribui9ao de qualquer Auditor-Fiscal do

Trabalho -, que busca retirar imediatamente todas as crian9as do trabalho, seguindo

a risca as veda<;:5es impostas pel a Constituic;ao e demais instrumentos legais. Nao

obstante, ha situa90es em que 0 poder de coer9ao do Auditor-Fiscal do Trabalho

encontra restriry6es legais para que possa atuar. Quando a crianrya e encontrada

desenvolvendo atividades na informalidade, em regime de economia familiar, em

triibalho domestico, etc., 0 Auditor-Fiscal do Trabalho ve limitadas por lei as

possibilidades de sua atuaryao repressiva. Nesses casos, costuma -se buscar 0

estabelecimento de parcerias com outros 6rgaos governamentais e entidades

ligadas a questao do trabalho infantil em busca de solU90esque garantam a solU9ao

do problema com a ad09ao de medidas capazes de mante-Ia afastada do trabalho e

de introduzi-Ia na escola. Entre os principais parceiros estao 0 Ministerio da

78 INTERNET. Site: www.mtb.gov.br. Data: 04/05/2002.

http://www.mtb.gov.br.
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Previdencia e Assistencia Social, 0 Ministerio Publico do Trabalho, os F6runs

Nacional e Estaduais de Preven9ao e Erradica9ao do Trabalho Infantil, os sindicatos,

os Conselhos Tutelares e de Direitos da Crian9a e do Adolescente, alem de

organizac;6es nao-governamentais ligadas ao tema.79

o Ministerio do Trabalho e Emprego atua diretamente no combate ao

trabalho infantil por intermedio dos Grupos Especiais de Combate ao Trabalho

Infantil e Prote9ao ao Trabalhador Adolescente - GECTIPA, constituidos no ambito

de cada Delegacia Regional do Trabalho, em todas as Unidades da Federa9ao.

Como se depreende da denominaC;ao, os grupos existem exclusivamente para atuar

no combate ao trabalho ilegal de crian9as e regulariza9ao do trabalho de

adolescentes.

Estes Grupos Especiais promovem tambem a90es de carater educativo que

visam a sensibilizac;ao de diversos atores sociais para 0 tema do trabalho infantil.

Tais ac;oes buscam atingir tanto as comunidades nas quais se verifique a incidencia

de trabalho infantil, como tambem sao fundamentais na viabilizac;ao de novas

parcerias a partir de uma compreensao mais ampla do problema e das

possibilidades de atua9ao de cada segmento.

Cad a GECTIPA envia ao orgao central, no comec;o de cad a exercicio, um

plano operacional, no qual descreve os locais, as atividades e os period os do ano

em que pretend em realizar ac;oes fiscais. Note-se que, muitas vezes, sobretudo nas

atividades agricolas, e necessaria a conjugac;ao de todos esses elementos - 0 que

demanda um planejamento preciso, que seja seguido a risca -, haja vista que as

diversas etapas da produC;ao sao condicionadas a period os preestabelecidos do

ano.

79 INTERNET. Site: WNW.mtb.gov.br. Data: 04/05/2002



de Inspe,ao do Trabalho, que as utiliza como base para editar, periodicamente, urn

"Mapa de Indicativos do Trabalho da Crian,a e do Adolescente" no pais,

apresentando as atividades, as municipios e as condic;6es em que trabalham as

crian.yas e as adolescentes encontrados pela fiscalizac;ao. Com base nesse

mapeamento, selecionam-se as locals e atividades cnde sera feita a distribuiyao da

Balsa Crian,a Cidada, que contempla as familias que retiram suas crian,as e

adolescentes de 7 a 14 anos do trabalho e as mantem nao apenas freqOentando a

escola regular, mas tambem participando de atividades educacionais adicionais no

ambito de uma jornada escolar ampliada. Como se ve, a trabalho da fiscaliza,ao

esta na base da estrutura de combate ao trabalho infantil do Governo Federal.80

A Balsa Crian,a Cidada tern a valor de R$ 25,00 na area rural e ate R$

40,00 na area urbana, par crian,a au adolescente, e sua distribui,ao tern obtido-----
~Tanto assim que sua quantidade vern sendo anualmente

ampliada, de modo a alcanc;:arurn numero cada vez mais significativQde crianc;as.

Dessa forma, 0 Governo Brasileiro pretende atingir, ate 0 final do ana 2002,

a numero total estimado de crian,as e adolescentes de 7 a 14 anos que se

encontram submetidos as formas mais degradantes de trabalho, au seja, as piores

formas de trabalho infantil, perfazendo 866.000 crian,as e ad ales centes em tad a a

pais,81

eo INTERNET. Site: www.mlb.gov.br. Data: 04/05/2002.
81 INTERNET. Site: ...........w.mtb.gov.br. Data: 04/05/2002.

http://www.mlb.gov.br.
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A idade minima, questao levantada pela primeira pergunta, esta em acordo

com a nossa legisla~ao vigente, onde 50% das pessoas acreditam que deve ser aos

16 anos 0 inicio das atividades economicas. 0 restante, 30% afirmou que a idade

estipulada dever ser de 14 anos, e apenas 20% que deve ser aos 18 anos.

Uma das entrevistadas deu uma importante resposta, justificando a trabalho

aos 14 anos, a ser salientada:

"Na atual situaqiio brasileira e necessaria que haja uma complementaqiio na

renda familiar, atem do que 13 muito bam para 0 amadurecimento do adotescente".

Fabiana Pereira, 27 anos, estudante.

Em Dutra resposta favortlvel ao inicio destas atividades aDs 14 anos, a

Advogada Helaine Galerani, de 27 anos, respondeu que "as realidades economicas

e sociais sao extremamente diferentes de pais para pais onde as vezes 0 seu

traba/he pode ser essencial ate mesmc para evitar seu envolvimento em atividades

prejpdiciais. (cjrogas, gangues, etc) Deve haver, no entanto, tegislaqiio que regule

com rif/or a jornada de trabalho destes adolescentes"

Podemos citar duas respostas favoraveis aos 16 anos, "no pais em que

viyemos, a grqnpe maioria dos adolescentes precisam ajudar nas despesas de casa,

por isso acredifp que 16 anos, seja a idade ideal para 0 inicio das atividades em um

emprego". Nisangela do Vale Nogueira, 20 anos, tecnica em edifica,Oes.

o empresario Genezio Moro Junior, de 24 anos, acredita que "a partir dos

16 anos de idade, a adolescente ja possui a minima de capacidade pSicol6gica para

enfrentar uma jam ada de trabalho".

Infelizmente com base em reportagens, podemos mostrar uma realidade

bem diferente.



6 - METOOOS E TECNICAS

o publico alva deste trabalho se refere principalmente ao enfoque que deve

ser dado a este assunto, pais este possui carater social no contexto da sociedade

em gera!. Esta relevancia e justificada pela importElnciaque estas crianc;as de hoje

terao no futuro do Pais. Serao, estas crianc;asas bases onde 0 futuro se assentara,

sera sua responsabilidade, escolher as fumos de nossa nac;ao, as leis, as

governantes.

Oeste modo, este capitulo dedica-se a levantar a discussao sob os variados

aspectos que a trabalho infantil demonstra, no entanto nossa intenc;ao naD e esgotar

o tema, ate porque existe muito a ser pesquisado e descoberto sobre esta atividade.

Embora muito ja seja encontrado sabre 0 tema.

Para melhor esciarecimento, realizou-se pesquisa empirica (Anexo 10.2),

entre pessoas de 16 a 64 anos, sem, no entanto fazer qualquer especie de restric;ao

quanta a profissao, sexo au idade. Este metoda visa uma maior abrang€mcia no que

se refere ao universo da pesquisa de opiniao, deste modo teremos acesso it

informa(foes que darao urn panorama geral sobre a discussao levantada.
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~- 0 que voce faz aqui? "Corto pafha. n

E perigoso esse trabalho que voce faz?
"E. Pode lurar 0 a/ho. "
E quanta e que voce ganha pra fazer isso?
"Urn real por semana. n

Voce ganha urn real por semana? E voce trabalha aqui a tarde toda?
"E. U _ Patricia - 7 anos
A Bahia e 0 maior produtor de sisal do Brasil. Para dar conta de atender as

pedidos da Europa, que compra nossos tapetes de sisal, mais de 30 mil crian9as
de 7 a 14 anos trabalham na colheita da planta.

Adilma, 0 que e que voce faz aqui?
KTrabalho no motor. U

Voce gosta de carregar palha?
"Gosto."
Voce vern aqui ajudar sua mae e vai na escola?
"Vou. "- Adilma - 88nos

"Mas e muito perigoso esse traba/ho. A gente bota as meninos pra traba/har
porque a gente tern que c%car, porque a gente sozinha trabalhando nao pode.
Precisa de urn chinelo nao tem. Essa daqui precisa de um chinelo ... Nao comprei
hoje porque 0 dinheiro nao dava. Mas espero Deus que seibado, se eu ganhar
dois reais eu compro 0 chinelo dela." - Tonhiza Bispo - mae de Adilma
Quem corta a palha sao as mulheres com a ajuda dos filhos.
Em um dia inteiro de trabalho uma mulher consegue cortar todas essas folhas.
E ganha com isso exatamente um real.
Normalmente uma mae com 2 filhos consegue cortar quase 1000kg de folhas por
semana e assim, todos juntos ganham 10, 12 reais par semana.
- Luzia, par que seus filhos trabalham aqui com voce?
"Pra me ajudar a comprar 0 que eles querem, porque eu sozinha nao dei. Eles
ajudam a trabalhar, sempre que eles veem os outros amiguinhos com
brinquedinho, eles falam: 'Mainha, eu quero esse brinquedo. Mainha, compra um
brinquedinho pra mim.' Eu nao tenho como comprar, porque 0 que a gente ganha
s6 dei pra comprar comida. " - Luzia de Jesus - mae de Flavia
Onde voce gosta mais de ir, na escola ou aqui?
- "Na escola. Porque na escola aprende ler e escrever. "

E aqui?
''Aqui 56 faz se furar e cortar palha pra ganhar dinheiro. "
E 0 que voce faz com esse dinheiro?
"Compro coisa pra botar dentro de casa, comida, brinquedo ..
Dei pra comprar brinquedo? Que brinquedo que voce comprou?

"Boneca, ursa e casinha. U - Flcivia - 8 anas" 79

79 INTERNET. Site: www.fundabrinq.org.br. Data: 25/10/2001.

http://www.fundabrinq.org.br.
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Com relayao a eficacia dos Tratados em nosso Pais, 70% das pessoas

acreditam que estes influenciam de modo positiv~ na criac;ao de novas leis de

amparo a crianc;a no Brasil. A maioria afirma que neste casa, existe uma maior

fiscalizayao das condiyoes e ocorr,mcias no trabalho infantil por 6rgaos voltados a
ProtefY6IO dos Direitos das Crianc;as. Entre as 30% que naD acham eficaz este

processo de tratados internacionais em nossa territoria, muitos acreditam que as

paises passu em realidades muito diferentes em relac;ao a cultura e problemas,

socia is e economicos, 0 que gera dificuldade de adequac;ao as normas genericas.

A falta de informac;ao e uma causa da opiniao quase unanime contra as

programas do governo. Neste casa, 95% das pessoas acham que no geral 0

governa deixa muito da desejar, tanto em educa9ao quanta no bem-estar social das

crian9as. Para os 5% restantes, 0 governo atual ja melhorou em compara98.0 aos

anteriores, mas ainda falta muito. A Bolsa-escola e muitos outros tern retirado muitas

crian9as de trabalho explorat6rios e insalubres, e deste modo, estas crian9as tem

retornado a escola, recebendo alguma forma de incentivo do governo.

~A vida de Flavia dificilmente vai mudar. Exislem alguns projelos na regiao para
diminuir 0 numero de criancas que trabalham.
o principal deles e a Bolsa Escola, um programa do Ministerio da Previdencia e
Assistencia Social, com apoio lecnico e financeiro dos governos estaduais e da
UNICEF.
Cada crian~ recebe 25 reais por mes com a condicao de frequentar a escota em
tempo integral.
Esse programa atende 150 mil criancas em todo Brasil. Na Bahia, na regi80 do sisal,
onde trabalhavam 60 mil criancas a bolsa atingiu a metade: 30 mil.
"Ela tern uma limita(}ao. Essa limita(}ao e dada pelo volume de recursos que cabe a
cada estado. Entao no caso da Bahia por exemplo, n6s temos hoje na regiao do sisal,
agora nesse momento, 30 mil crian~as atendidas. E/e nao pode ir a/em dessas 30 mil
porque M urn limite de recurso. ~ - Frederico de Souza - Pres. da Comissao de
Erradicacao do Trabalho Infantil- Bahia"e3

BlINTERNET. Site:W\vw.fundabrinq.org.br.Dala:25110/2001.



58

Sabemos tambem, que e dificil para estas familias mudar todos os seus

valores atuantes ate agora, mas deve-se priorizar 0 interesse da crianva, abaixo

mais um trecho de reportagem extraido de um estudo sobre 0 trabalho infantil

publicado no site da Funda9ao Abrinq pelos Direitos da Crian9a:

~A escola e urn retrato do sertao. Nao tern luz, nao tern 3gua. mas e antes de tudo urn
Forte, urn lugar de resistencia. A escola aqui e libertacao.
- Sua filha esla na esco'a?
-"Depois da bolsa eseDla que chegou, ela foi pm esco/a. Antes nao is. Ela ia para 0
motor. Ela chorava para if pra escola, mas nao tinha como dar, tinha muila
dificuldade. Ai, depois que chegou a boIsa escola eu bote; ela na asco/a." - Maria
Joselia dos Santos
- Quando voce ficava 103com a sua mae no sisal, voce queria ir pra escola? "Queria. 8
Eu dizia que eu quana if pra ascota. "
- E 0 que ela te respondia? "Ela dizia que nao. que eu ia a/har uma menina."
- E 0 que voce sonhava que era a escola?
- "Muitas coisas boas." - Tainara
- E 0 seu menine? Ele trabalha na raya?
- Trabalha na ro9a."
- Desde que idade?
- "Desde 3 anos, ele lrabalha na roqa mesmo. "
- E ele vai a escola?
- "Tem vezes que ele vai. "
- Voce nao faz forya para ele ir pra eseela?
"Tem hora que eu mando ele ir pra escola, mas tern hora que ele ajuda 0 pai a dar
uma trabalhadinha aqui na roqa. Adianta mais 0 traba/ho ... " - Maria Joselia dos
Santos,M

Com 0 tempo, as erian(:as que nao percebem 0 rnal que sofrern, fiearn

felizes por ter acesso a escola, onde a cada dia melhorarn as possibilidades de seu

futuro.

"Voce trabalhou no sisal?
- "Trabalhei desde os Banos."
- E voce nao ia na escola?
- "Nao. 56 traba/hava, das 5 da manha ate 5 da tarde. "
- E voce nao sabia escrever nessa epoca?
- "Nao."
- Com que idade voce foi aprender a eserever?
- "Com 11 anos, depois tamMm que veio a balsa eseo/a. Porque a gente passou de
ana na escola agora." - Josiane - 14 anas (... )85

84 INTERNET. Site: www.fundabrinq.org.br. Data: 2511012001.
B5INTERNET. Site: www.fundabrlnq.org.br. Dala: 2511012001.

http://www.fundabrinq.org.br.
http://www.fundabrlnq.org.br.
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Estas pessoas que depend em do trabalho dos filhos, geralmente sao pais

de familia, que pouco, ou quase nada pod em oferecer aos filhos, e para 0 pouco que

estes vao conseguir, seus filhos sao ajuda indispensavel. Sua vida e miseravel, e

neste casa, lange da nossa agitada vida urbana, percebemos que a upouco~ ofertado

pelo auxilio do governo faz para estas crianc;as e suas familia a diferenc;a:

." Par que e que tern tanta mosca aqui seu Hermes?
- "Ave Maria. aqui nao tern nao, mosca tern af dentro de casa, Aqui no sertaa da
gente e assim. S6 dtl e mosca. "- Hermes Cerqueira
Seu Hermes e pai de Josiane e de mais 6 filhos, e urn pequeno produtor de sisal.
- De toda essa plantayao, quanta 0 senhor tira por ano em qui los?
- "Tira 2 mil. 3 mil. .. "
- E quanta e que 0 Sf ganha com isso?
- "Oa, se tiver como esta agora, da pra gente fazer uns 280 reais por ano." Hermes..a6

Para estas familias humildes, onde os pais nao tiveram acesso aos estudos,

estes podem fazer um trabalho positiv~ no sentido de incentivar os seus tilhos a

continuarem seus estudos.

"A vida no sertao e feita de muitas reservas e muitos anuviamentos.
-0 sr sabe esc rever?
- "Nao, senhora."
- E a sua mulher, sabe?
- "Nao."
- Mas a sr gostaria de aprender? "Quem e que nao gosta de aprender? Ave Maria,
uma pessoa que nao sabe fer e uma pessoa quase apagada no mundo. " - Hermes
- "Eu sou uma pessoa muito feliz neste mundo e eu queria ser mais ainda. Eu sou
uma pessoa muito boa e eu gosto de ajudar as pessoas. A gente para ser afguma
coisa neste mundo, precisamos estudar muito. ,,87

88 INTERNET. Site: www.fundabrinq.org.br.Data:25/10/2001.
87 INTERNET. Site: www.fundabrinq.org.br.Data:25/10/2001.

http://www.fundabrinq.org.br.Data:25/10/2001.
http://www.fundabrinq.org.br.Data:25/10/2001.
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Sao muitas as raz5es, alem do incentivo das familias que afastam as

criancyas da escola, e as aproximam do trabalho, uma delas e a lon9a distancia a ser

percorrida ate a escola, muitas vezes em condi96es de risco:

"- Voce que escreveu?
- "Fa; eu que escrevi. " - Josiane
- Na escritura esta a salva{:ao. Na leitura tambem. Os meninos do sertao sabem
disso e 5e apertam pra caber onde nao cabem.
- E longe 0 cole-gio?
- "E em Coete. "
- E voces vao sempre nesse carro?
- "Sempre, cabe 18, 15... sao 17pessoas af dentro. Tern 17."
- 0 decimo oitavo se atrasou urn pOUCD. Nada que a querer nao alcance. E no carro
movido a gas la fcram as 18 a caminho da escola, num espa{:o feito pra cinco. ,,88

o ultimo fio de esperan9a para estas crian9as encontra-se no apoio dos

pais, principalmente, embora 0 auxHio que vem do governo seja 0 motor desta

mudanc;a de atitude com relac;ao iI necessidade de estudo das crianc;as. 0 Estatuto

da Crian~a e do Adolescente foi 0 inicio desta modifica~ao nas estruturas legais que

se referem as crian~as. Po is em muitos casos, como ja citado anteriormente, os pais

tern vontade de permitir e apoiar seus filhos para que estes estudem.

"Os sem terra vivem com dificuldades, mas estao no caminho de realizar a sonho de
no futuro, montar um laticinio para vender leite e queijo de cabra.
Nem tados tem a terra que queriam. Povoado de Gameleira. 0 ceu e de nuvens
macias e nao esta ao nosso alcance, a terra e de duras medidas e espera um
tratamento. Maria Ita sempre sou be, viveria da pedra aquela que tern pedra no nome.
o marido Elisvemdio segue a seu destino de quebrar durezas eleva pelo mesmo
caminho as filhos: Veronica e Eslai.
As pedras das crianyas sao pequenas, pequeno a barulho que se quebra, pequeno a
silemcio que se parte.
- Que horas voce acorda?
- "Madrugada, ta escuro ainda."
- Que horas voce vem pra ca quebrar brita?
- "Uma hara. "- Veronica
- Voces vem juntos? "Vern."
- Uma hora da tarde?
- "Sim, ate 6 horas. " - Eslai
-Par que a sr traz seus filhos pra Ihe ajudar?
-"Eu trago porque pe/o menos 0 que eles ganham, compra roupas pra e/es, ja ajuda."
- Quanta e que a sr paga pra eles?

sa INTERNET. Site: WINW.fundabrinq.org.br. Data: 25/10/2001.
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- "Tern mes que eles ganham 5 reais."
- Os seus filhos?
- "Sim. 5 reais pra cada urn. " - Efisviindio Santos
- Quando voce fica quebrando a brita 0 que voce fica pensando, a que voce gostaria
de estar fazendo?
- "Brinear de jipinho. S6 tenho urn jipe s6. "
- Aonde voce vai com seu jipinho?
- "No terreno em volta, ele naD vira curva naco "
- E voce, Veronica do que voce gasta de brinear? "De boneca, "
- "Mas ela nac tern boneca. S6 tern a beneea que Sidna ganhou na creche."
- Voce naa tern boneca?
- "Nao."
- Que brinquedo voce tern?
- "Nada. Nao tenho nada."
- Deixa ver sua maozinha. Nao machuca a mao trabalhar com issa?
- "NElD,s6 fez ca/a. Aqui, aqui Dutro e aqui. "
- "Mas a minha vontade era pagar urn estudo pra eles. A menina mesma, e muito
interessante, ela deseja ser uma cantora evangefica da igreja. 0 menino sempre
atrasadozinho, mas fala sempre em eoisas alias, que a gente nao sonha. 0 desejo do
pat era c%ear os filhos numa boa eslatura, mas eu nao posso. "- Elisvandio
Amanha Veronica e Eslai acordarao cede para ir pra escola. Durante a tarde dividirao
a mesma secura, 0 que nao se transforma, nae cresce, s6 se quebra. Depois
passearao na bicicleta do pai e chegarao contentes, como se voltassem de um
passeio de domingo".89

Esta reportagem ressalta em suas ultimas linhas, fato que ja havia sido

mencionado anteriormente, pois nao podemos esquecer que as crianc;as nao tem

noc;aodos perigos aos quais se submetem nessas atividades.

Na ultima questao que comentaremos com relac;ao ao trabalho infantil

mencionado em nosso questionario, perguntamos sobre a criac;ao de cursos

profissionalizantes ap6s a horario das aulas. Percebemos que 70%, acredita que

essas atividades podem trazer retorno positivo, desde que seu enfoque seja

adequado as reais necessidades no campo e na cidade.

Para Tatiane Pan, 28 anos, corretora de im6veis, ua crianc;a deveria ter

noc;6espraticas nos horarios de aula, como em escolas tecnicas, de preferencia algo

direcionado a atividade em que ela ja atua (como por exemplo no campo, cursos

relacianadas cam a agricultura, pecuaria, etc.)".

89 INTERNET. Site: www.fundabrinq.org.br. Data: 25/10/2001.

http://www.fundabrinq.org.br.
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Para a Professora Ines Astreia, de 51 anos, que nao concorda com a

criayc310 destes cursos para menores de 16 anos, ela acredita que ate esta idade "a

crianl'a deve voltar-se para 0 estudo (aprendizagem escolar), ap6s esta idade sim,

mas estas atividades devem estar em acordo com interesses das crianc;as e com 0

mercado de trabalho".

De acordo com 0 Censa (pesquisa realizada anualmente pelo IBGE) hoje,

"94,9% das criBm;as entre 7 e 14 anos est~o na esco/a", no entanto, devemos frisar

que isto naD quer dizer que estas crianyas naa estejam trabalhando, mas sim que 0

contingente de eva sao escolar diminuiu.90

go INTERNET. Site: www.globo.com/jornaldaglobo. Data: 08/0512002.

http://www.globo.com/jornaldaglobo.


7 - CONCLUsAo

Com este trabalho pudemos perceber a real situa~ao em que se en contra 0

problema do trabalho infantil no Brasil, e atraves dele faremos uma breve analise

dos resultados obtidos atraves desta pesquisa monografica.

Com rela~ao a Conven~ao das Na~6es Unidas sobre os Direitos da Crian~a,

podemos afirmar que, relativamente, seus objetivos vern sendo alcanc;ados em

nossa Pais, gra9as ao Estatuto da Crian9a e do Adolescente, como uma norma

infraconstitucional de adequa~ao as normas internacionais. 0 ECA pode ser

considerado urn grande avam;o nesta questao, pais da! originam-se grande parte

das novas diretrizes do governo federal, como programas Bolsa-Escola, PETI, entre

outros.

As perspectivas das crianc;as, no entanto, continuam restritas a estas a«oes

que, de certa forma, podem ser consideradas isoladas, mesmo porque existem

muitos lugares onde estes projetos nem chegam a ser conhecidos. Ainda, 0 numero

de crianc;as trabalhando tern diminuido nos ultimos anOSt de maneira mais lenta, e

devemos considerar este avan90.
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Este avan90, contudo, poderia 5er ainda maior, 5e em nossa pais nao

houvesse a tao conhecido "desvio de verbas': ande politicos direcionam verbas para

comunidades de seu interesse, deixando de fora muitas outras tao carentes ou mais

que estas. Sem falar que, muitas vezes, 0 destino destas verbas sao contas

fantasmas no exterior.

Muitos problemas, entaD devem 5er sanados, como a distancia ate a escola,

a fome, a miseria, as barreiras culturais e, principalmente, as desigualdades socia is.

Estas sim farao a diferenya nesta luta que diz respeito a todos os cidadaos, pois

como falamos no initio do trabalho, e irracional esperar que parta das proprias

crian9as a iniciativa pela [utapor seus direitos.



8 - GLOSSARIO

Consuetudinario: "[Do la/. Consueludimlrio] Adj. 1. Fundado nos costumes:direifo

consueludin{w'o; 'Triste naufragio 0 do critico que, fora dessas leis consuetudinarias

ou contra elas, pretende erguer 0 castelo de seus dogmas e reforma~oes'. (Joao

Ribeiro, paginas de estetica, p. 54) 2. Costumado Habitual: 'na vida de meu Pe. S.

Filipe Neri se Ie que imp6s a urn lascivo consuetudinario esla 56 penit{mcia: que em

recaindo se tornasse a confessar: e deste modo veio a sarar do seu mal antigo'. (Pe.

Manuel Bernardes, Varios Tratados, II, p. 346) -v. Oireifo -."

Discrepancia: "[Do La/. Oiscrepantia] s. f. V. Oiscordilncia (1 e 2)."

Erradical'ao: "[Do Lat. Erradicatione] s. f. Ato de erradicar; desarraigamento."

Insalubre: "[Do Lat. Insalubre] Adj. 2 g. 1. Nao salubre. 2. Que origina doem;a;

doenlio. [Sin. Gr .'. insalutifero. Siperf. Abs. Sint .: insaluberrimo, insalubrissimo.]"
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Precoce: "[Do Lat. Praecoce] Adj. 2 g. 1. Prematuro, antecipado, temporao. 2. Oiz-se

das pessoas com determinadas faculdades prematuramente desenvolvidas: crianqa

precoce. -V. Demencia _," fH

111 Glossario realizado com base no "Novo Dicionario de lingua Portuguesa. FEREIRA, Aurelio Buarque de
Holanda. Novo Dicionario da lingua Ponuguesa.



9 -ANEXOS

9.1 - Quadro Descritivo dos Locais e Servic;os Considerados Perigosos au Insalubres

para Menores de 18 (dezoito) anos

1. trabalhos de afia9ao de ferramentas e instrumentos metalicos em afiadora,

rebato ou esmeril, sem protec;ao coletiva contra partkulas volantes

2. trabalhos de dire9ao de veiculos automotores e dire9ao, opera9ao,

manutenc;ao au limpeza de maquinas au equipamentos, quando motorizados e em

movimento, a saber: tratores e maquinas agricotas, maquinas de laminac;ao, forja e

de corte de metais, maquinas de padaria como misturadores e cilindros de massa,

maquinas de fatiar, maquinas em trabalhos com madeira, serras circulares, serras

de fita e guilhotinas, esmeris, moinhos, cortadores e misturadores, equipamentos em

fabricas de papel, guindastes ou outros similares, sendo permitido 0 trabalho em

veiculos, maquinas ou equipamentos parados, quando possuirem sistema que

impec;a 0 seu acionamento acidental

3. trabalhos na constru9ao civil ou pesada
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4. trabalhos em cantarias ou no preparo de cascalho

5. trabalhos na lixa nas fabricas de chap"u ou feltro

6. trabalhos de jateamento em geral, exceto em processos enclausurados

7. trabalhos de doura~ao, pratea~ao, niquela~ao, galvanoplastia , anodiza~ao

de aluminio, banhos metalicos au com desprendimento de fumos metalicos

8. trabalhos na opera~ao industrial de reciclagem de papel, plastico ou metal

9. trabalhos no preparo de plumas ou crinas

10. trabalhos com utiliza9ao de instrumentos ou ferramentas de usc industrial

au agricola com riseas de perfura90es e cortes, sem protec;:aocapaz de eliminar a

risco

11. trabalhos no plantio, com exce~ao da limpeza, nivelamento de solo e

desbrote; na colheita, beneficiamento ou industrializac;ao do fumo

12. trabalhos em fundi~6es em geral

13. trabalhos no plantio, colheita, beneficiamento ou industrializa~ao do sisal

14. trabalhos em tecelagem

15. trabalhos na coleta, sele~ao ou beneficiamento de lixo

16. trabalhos no manuseio ou aplica9ao de produtos quimicos de uso agricola

ou veterinario, incluindo limpeza de equipamentos, descontamina9ao, disposic;:aoou

retorno de recipientes vazies

17. trabalhos na extra9ao ou beneficiamento de marmores, granitos, pedras

preciosas, semi-preciosas ou Qutros bens minerais

18. trabalhos de lavagem au lubrificac;:ao de veicuios automotores em que se

utilizem solventes orgamicos ou inorganicos, 61eo diesel, desengraxantes acidos ou

basicos ou outros produtos derivados de 61eos minerais
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19. trabalhos com exposir;;ao a fulda continuo ou intermitente, superiores a 80

db (a) ou a ruido de impacto

20. trabalhos com exposir;;ao a radiac;6es ionizantes

21. trabalhos que exijam mergulho

22. trabalhos em condi90es hiperbaricas

23. trabalhos em atividades industriais com exposiyao a radiac;oes nao-

ionizantes (microondas, ultravioleta ou laser)

24. trabalhos com exposic;ao ou manuseio de arsenico e seus compostos,

asbestos, benzeno, carvao mineral, f6sforo e seus compostos, hidrocarbonetos ou

Qutros compostos de carbona, metais pesados (cadmio, chumbo, crama e mercurio)

e seus compostos, silicatos, ou substancias cancerigenas con forme classificac;ao da

Organizac;ao Mundial de Saude

25. trabalhos com exposic;ao ou manuseio de acido Dxalico, nitrico, sulfurico,

bromidrico, fosf6rico e picrico

26. trabalhos com exposic;ao au manuseio de alcalis causticos

27. trabalhos com retirada, raspagem a seco ou queima de pinturas

28. trabalhos em contato com residuos de animais deteriorados ou com

glandulas, visceras, sangue, ossos, couros, pelos ou dejeyoes de animais

29. trabalhos com anima is portadores de doenc;as infecto-contagiosas

30. trabalhos na produ9ao, transporte, processamento, armazenamento,

manuseio ou carregamento de explosivos, inflamaveis liquidos, gasosos ou

liquefeitos

31. trabalhos na labrica9ao de logos de artilicios

32. trabalhos de dire9ao e opera9ao de maquinas ou equipamentos eletricos de

grande porte, de usa industrial
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33. trabalhos de manuten,ao e reparo de maquinas e equipamentos eletricos,

quando energizados

34. trabalhos em sistemas de gera9ao, transmissao au distribuic;ao de energia

el<,trica

35. trabalhos em escava90es, subterraneos, pedreiras garimpos au minas em

subsolo ou a ceu aberto

36. trabalhos em curtumes au industrializac;ao do couro

37. trabalhos em matadouros ou abatedouros em geral

38. trabalhos de processamento QU empacotamento mecanizado de carnes

39. trabalhos em locais em que haja livre desprendimento de poeiras minerais

40. trabalhos em locais em que haja livre desprendimento de poeiras de

cereais (arroz, milho, trigo, sorgo, centeio, aveia, cevada, feijao ou soja) e de

vegetais (cana, linho, algodao ou madeira)

41. trabalhos em casas de farinha de mandioca

42. trabalhos em industrias ceramicas

43. trabalhos em olarias nas areas de fornos ou com exposi,ao a umidade

excess iva

44. trabalhos na fabrica980 de batoes au Qutros artefatos de nacar, chifre au

osso

45. trabalhos em fabricas de cimento ou cal

46. trabalhos em colchoarias

47. trabalhos na fabrica,ao de corti,as, cristais, esmaltes, estopas, gesso,

IOU9as,vidros au vernizes

48. trabalhos em peleterias

49. trabalhos na fabrica,ao de porcelanas ou produtos quimicos
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50. trabalhos na fabrica~ao de artefatos de borracha

51. trabalhos em destilarias ou depositos de alcool

52. trabalhos na fabrica~ao de bebidas alcoolicas

53. trabalhos em oficinas mecanicas em que haja risco de contata com

solventes organicos au inorganicos, 61eo diesel, desengraxantes acidos ou basicos

DU Qutros produtos derivados de 61eos minerais

54. trabalhos em camaras frigorificas

55. trabalhos no interior de resfriadores, casas de maquinas, au junto de

aquecedores, fornos au alto-fornes

56. trabalhos em lavanderias industriais

57. trabalhos em serralherias

58. trabalhos em industria de m6veis

59. trabalhos em madeireiras, serrarias ou corte de madeira

60. trabalhos em tinturarias ou estamparias

61. trabalhos em salinas

62. trabalhos em carvoarias

63. trabalhos em esgotos

64. trabalhos em hospitais, selVi~os de emergemcias, enfermarias,

ambulatorios, postas de vacinac;ao ou Qutros estabelecimentos destinados aD

cuidado da saude humana em que se tenha contato direto com os pacientes ou se

manuseie objetos de uso destes pacientes nao previamente esterilizados

65. trabalhos em hospitais, ambulatorios ou postos de vacina~ao de animais,

quando em contato direto com os animais

66. trabalhos em laboratorios destinados ao preparo de soro, de vacinas ou de

outros produtos simi lares, quando em cantata com animais
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67. trabalhos em cemiterios

68. trabalhos em borracharias ou locais cnde sejam feitos recapeamento ou

recauchutagem de pneus

69. trabalhos em estabulos, cavalari~as, currais, estrebarias ou pocilgas

70. trabalhos com levantamento, transporte ou descarga manual de pesos

superiores a 20 quilos para 0 genera masculine e superiores a 15 quilos para 0

genera feminin~, quando realizado raramente, ou superiores a 11 quilos para 0

genera masculino e 5uperiores a 7 quilos para 0 genera feminin~, quando realizado

freqUentemente

71. trabalhos em espa90s confinados

72. trabalhos no interior ou junto a silos de estocagem de forragem ou graos

com atmosferas t6xicas, explosivas ou com deficiemcia de Qxigenio

73. trabalhos em alturas superiores a 2,0 (dois) metros

74. trabalhos com exposi9ao a vibra90es localizadas ou de corpo inteiro

75. trabalhos como sinalizador na aplicat;:ao aerea de produtos ou defensivos

agricolas

76. trabalhos de desmonte ou demoli9ao de navios e embarca90es em geral

77. trabalhas em parao au conves de navio

78. trabalhos no beneficiamento da cas tanh a de caju

79. trabalhos na colheita de citricos

80. trabalhos em manguezais DU lamat;:ais

81. trabalhos no plantio, colheita, beneficiamento ou industrializa9ao da cana-

de·at;:ucar

(Of. EI. n' 2/2001)
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9.2 - Pesquisa de Opiniao

Perten,o a turma de formandos do curso de Rela,oes Internacionais da

Universidade Tuiuti do Parana - ana 2002, e gostaria de saber a sua opiniao sabre 0

tema "Direito das Crian,as".

Nome: ,ldade: Profissao: _

Questionario:

"A Conven,ao da ONU sobre os Direitos da Crian,a estipula uma idade minima de

18 para 0 trabalho infantil; A Conven,ao n° 138 sobre a Idade Minima de Admissao

ao Emprego, estipula uma idade de 18 anos; Constitui,ao do Brasil, bem como 0

Estatuto da Crian,a e do Adolescente, definem que e proibido 0 trabalho a menores

de 14 anos, salvo na condi,ao de aprendiz;"

1) De acordo com essas informa,oes, voce acredita que a idade minima ideal para

admissao ao emprego deve ser:

) 12 anos

) 16anos

) 14 anos

) 18 anos

Por que?

2) Para as familias do interior (no campo) onde grande parte das pessoas trabalham

em casa para 0 seu sustento, voce acha que deve ser estipulada uma idade minima

de:

( ) 12 anos ( ) 14 anos
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( ) 16 anos

Por que?

( )18anos

3) Voce acredita que as Conven<;6es e os Tratados Internacionais venham a

influenciar de maneira positiva na criatrao de novas leis para 0 amparo a crianc;:a no

Brasil?

( )Sim

Por que?

( ) Nan

4) Voce acha que 0 trabalho realizado antes dos 14 anos pode prejudicar 0

desenvolvimento fisico, psicol6gico, moral, social e estudantil da crianc;:a?

( )Sim

Per que?

( ) Nilo

5) Voce acha que os programas do governo do Brasil como a Bolsa-Escola, que

fornecem de R$ 10,00 a 20,00 por crianc;a, faz diferenc;a para 0 sustento da familia?

( )Sim

Por que?

( ) Nilo
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6) Voce sabia que grande parte das crianl'as que trabalham em regime penoso de

semi-escravidao (muito comum no interior do Brasil, em plantayoes de cana, furno,

eng en has e pedreiras, dentre Qutros), sao geralmente menores de 12 anos e

ganham ate 3 reais par semana?

( )Sim

Qual a sua opiniao?

) Nao

7) Para voce, 0 investimento do Governo do Brasil em educal'ao e desenvolvimento

social do cidadao desde a infancia, pade ser considerado satisfatorio?

( )Sim

Por que?

( ) Nao

8) Voce acha que devem ser criados cursos profissionalizantes para as crianryas,

apes 0 horiuio de aula?

( )Sim ( ) Nao

Por que?
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9.3 - Canven,aa das Na,oes Unidas sabre as Direitas da Crian,a

Adatada pela Assembleia Geral das Na~oes Unidas

Resalu,ao 44125de 20 de novembro de 1989

Preambulo

Os Estados Partes da Presente Conven,ao

Considerando que, de acordo com as principias proclamados na Carta das

Na,oes Unidas, a liberdade, a justi,a e a paz no mundo fundamentam-se no

reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienaveis de todos

as membros da familia humana:

Tendo em conta que as pavos das Nal;oes Unidas reafirmaram na Carta

sua fe nos direitos fundamentais do homem e na dignidade e no valor da pessoa

humana, e que decidiram promover 0 progresso social e a elev8\=ao do nivel de vida

com mais liberdade;

Reconhecendo que as Na<;:oes Unidas proclamaram e acordaram na

Declara9ao Universal dos Oireit05 humanos enos pactos Internacionais de Oireito$

Humanos que toda pessoa possui todos as direitos e liberdades neles enunciados,

sem distim;:ao de qualquer espekie, seja de ra~a,cor, sexo, idioma, cren~a,opiniao

politica ou de outra natureza, seja de origem nadonal ou social, posic;ao economica,

nascimento ou qualquer outra condic;ao;

Recordando que na Declarac;ao Universal dos Direitos Humanos as Nat;:6es

Unidas proclamaram que a infimcia tem direito a cuidados e assistencia especiais;

Convencidos de que a familia, como grupa fundamental da sociedade e

ambiente natural para 0 crescimento e 0 bem-estar de todos os seus membros, e em
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particular das crianc;:as,deve reeeber a protec;ao e assistencia necessarias a fim de

poder assumir plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade;

Reconhecendo que a crianc;:a,para 0 pleno e harmonioso desenvolvimento

de sua personalidade, deve creseer no seia da familia, em urn ambiente de

felicidade, arnor e compreensao;

Considerando que a crianc;a deve estar plenamente preparada para uma

vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo com as idea is

proclamados na Carta das Nac;:oesUnidas, especialmente com espirito de paz,

dignidade, tolerancia, liberdade, igualdade e solidariedade;

Tendo em conta que a necessidade de proporcionar a crianc;:auma protec;ao

especial foi enunciada na Declara,ao de Genebra de 1924 sobre os Direitos da

Crian,a e na Declara,ao dos Direitos da Crian,a adotada pela Assembleia Geral em

20 de novembro de 1959, e reconhecida na Declara,ao Universal dos Direitos

Humanos, no Pacto Internacional de direitos Civis e Politicos (em particular nos

Artigos 23 e 24), no Pacto Internacional de Direitos Economicos, Sociais e Culturais

(em particular no Artigo 10) enos estatutos e instrumentos pertinentes da s Agencias

Especializadas e das organizac;6es internacionais que se interessam pelo bem-estar

da crianrya;

Tendo em conta que, conforme assinalado na Declararyao dos Direitos da

Crianrya, "a crianrya, em virtude de sua falta maturidade fisica e mental, necessita

prote,ao e cuidados especiais, inclusive a devida prote,ao legal, tanto antes quanto

apos seu nascimento";

Lembrando 0 estabelecimento da Declararyao sobre os Principios Sociais e

Juridicos Relativos a Proteryaoe ao Bem-Estar das Crianryas, especialmente com

Referencia a Ado,ao e a Coloca,ao em Lares de Ado,ao, nos Pianos Nacional e



78

Internacional; as Regras Minimas das Nac;oes Unidas para a Administracyao da

Justil'a e da Juventude (Regras de Beijing); e a Deciaral'ao sobre a Protel'ao da

Mulher e da Crianl'a em Situal'ao de EmergE,"ciaou do Conflito Armado;

Reconhecendo que em todos as paises do mundo existem crianc;as vivendo

sob condic;6es excepcionalmente diffceis e que essas crianc;as necessitam

considera.yao especial;

Tomando em devida conta a importancia das tradic;:6es e as valores culturais

de cada pavo para a prote'1~l0 e 0 desenvolvimento harmonioso da crianc;a;

Reconhecendo a importancia da cooperac;ao internacional para a melhoria

das condic;oesde vida das crianc;asem todos as paises em desenvolvimento;

Acordam 0 seguinte:

Parte I

Art.1

Para efeitos da presente convenc;ao considera-se como crianc;a todo ser

humano com menDS de dezoito anos de idade, a naD ser que, em conformidade com

a lei aplicclvel a crianc;a, a maioridade seja alcan9ada antes.

Art.2

1- as Estados Partes respeitarao os direitos enunciados na Presente

Convenc;:ao e assegurarao sua aplicac;:ao a cad a crianc;:a sujeita a sua jurisdi<;:ao, sem

distinc;:ao alguma, independentemente de sexo, idioma, crenc;a, opiniao politica ou de

outra natureza, origem nacional, etnica ou social, posic;:ao economica, defici€mcias

fisicas, nascimento ou qualquer outra condic;ao da crian<;:a, de seus pais ou de seus

representantes legais.

2- Os Estados Partes tomarao todas as medidas apropriadas para

assegurar a protel'ao da crianl'a contra toda forma de discriminal'ao ou castigo por
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causa da condi98o, das ativldades, das opiniOes manifestadas au das crenc;as de

seus pais, representantes legais au familia res.

Art.3

1- Todcp, as 9C6es relativas as crianc;as, levadas a etelta par instituic;:6es

publicas au privadas de bern estar social, tribunais, autoridades administrativas au

6rgaos legislativos, devem considerar, primordialmente. 0 maior interesse da

crianc;a.

2- Os Estados Partes comprometem-se a assegurar a crian9a a prote9ao e

o cuidado que sejam necessarios ao seu bern estar, levando em considerac;ao as

direitos e deveres de seus pais, tutores au outras pessoas responsaveis par ela

perante a lei e, com essa finalidade, tamarao todas as medidas legislativas e

administrativas adequadas.

3- Os Estados Partes certificar-se-ao de que as institui90es, os servi90s e os

estabelecimentos encarregados do cuidado ou da prote~ao das crian~as cumpram

os padroes estabelecidos pelas autoridades competentes, especial mente no que diz

respeito a seguran~a e a saude das crian~as, ao numero e a competencia de seu

pessoal e a existencia de supervisao adequada.

ArtA

Os Estados Partes adotarao todas as medidas administrativas, legislativas e

de outra natureza, com vistas a jmplanta~ao dos direitos reconhecidos nesta

Conven~ao. Com rela~ao aos direitos econOmicos, socia is e culturais, os Estados

Partes adotarao essas medidas utilizando ao maximo os recursos disponiveis e,

quando necessario, dentro de urn quadro de cooperacta.o internacionaL
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Art.S

Os Estados Partes respeitarao as responsabilidades, as direitos e as

deveres dos pais QU, quando for 0 casa, dos membros da familia ampliada au da

comunidade, conforme determinem as costumes locais dos tutores au de outras

pessoas legalmente responsaveis par proporcionar a crian~a instru~ao e orientac;ao

adequadas e acordes com a evolu~ao de sua capacidade, no exercicio dos direitos

reconhecidos na presente Convent;8.o.

Art.6

1- Os Estados Partes reconhecem que toda crian,a tern 0 direito inerente a
vida.

2- Os Estados Partes assegurarao ao maximo a sobrevivencia e 0

desenvolvimento da crianc;a.

Art.7

1- A crianc;a sera registrada imediatamente ap6s seu nascimento e tera

direito, desde 0 momento em que nasee, a urn nome, a uma nacionalidade e, na

medida do passivel, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles.

2- Os Estados Partes zelarao pela aplica9ao desses direitos de acordo com

a legisla9ao nacional e com as obriga90es que tenham assumido em virtude dos

instrumentos internaeionais pertinentes, sobretudo se, de outro modo, a crian9a

tornar-se-ia apcHrida.

Art. 8

1- Os Estados Partes eomprometem-se a respeitar a direito a erian9a de

preservar sua identidade, inclusive a nacionalidade, 0 nome e as rela90es familiares,

de aeordo com a lei, sem interfereneia ilieitas.
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2- Quando uma crianc;a vir-se privada ilegalmente de algum ou de todos as

elementos que configuram sua identidade, as Estados Partes deverao prestar

assistimcia e prote9ao adequadas com vistas a restabelecer rapidamente sua

identidade.

Art.9

1- Os Estados Partes deverao zelar para que a erian9a nao seja separada

dos pais contra a vontade dos mesmas, exceto quando, sujeita a revisao judicial, as

autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e as

procedimentos legais cabiveis, que tal separalY6Io e necessaria ao interesse maior da

crianc;a. Tal determinac;ao pade ser necessaria em cases especificos, par exemplo,

se a crianc;a safre maus trat05 ou descuido par parte dos pais, ou quando estes

vivem separados e uma decisao deve ser tomada a respeito do local da resid€mcia

da erian9a.

2- Caso seja adotado qualquer proeedimento em eonformidade com 0

estipulado no pan;grafo 1 do presente Artigo, todas as Partes interessadas terao a

oportunidade de participar e de manifestar suas opinioes.

3- Os Estados Partes respeitarao 0 direito da erian9a separada de um ou de

ambos os pais de manter regularmente reta~oes pessoais e contato com ambos, a

menos que isso seja contriuio ao interesse maior da crian~a.

4- Quando essa separa9ao oeorrer em virtude de uma medida adotada por

urn Estado parte, tal como deten~ao, prisao, exilio, deporta~ao ou morte (inclusive

falecimento decorrente de qualquer causa enquanto a pessoa estiver sob custodia

do Estado) de um dos pais da erian9a, ou de ambos, ou da propria erian9a, 0 Estado

Parte, quando solicitado, proporcionara aos pais, a crianlfa au, se for a casa, a outro

familiar, informac;oes basicas a respeito do paradeiro do familiar ou familia res
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ausentes, a nao ser que tal procedimento seja prejudicial ao bern estar da crianc;a.

Os Estados Partes certificar-se-ao, atem disso, de que a apresentac;ao de tal petityao

naD acarrete, par si 56, consequencias adversas para a pessoa ou pessoas

interessadas.

Art 10

1- De acordo com obriga~iio dos Estados Partes estipulada no paragrafo 1

do Artigo 9, toda solicita9ao apresentada por uma crian9a, ou por seus pais, para

ingressar ou sair de urn Estado Parte com vistas it reuniao de familia, devera ser

atendida pelos Estados Partes de forma positiva, humanitaria e rapida. Os Estados

Partes assegurarao, ainda, que a apresentac;ao de tal solicitar;;ao nao acarrete

consequencias adversas para as solicilantes ou para seus familiares.

2- A crianc;a cujos pais residam em Estados diferentes tera 0 direito de

manter, periodicamente, relac;6es pessoais e com contato direto com ambos, exceto

em circunstancias especiais. Para tanto, e de acordo com a obriga\=ao assumida

pel os Estados Partes em virtude do paragrafo 2 do Artigo 9, os Estados Partes

respeitarao 0 direito da crian\=ae de seus pais de sair do pais, inclusive do proprio, e

de ingressar no seu proprio pais. 0 direito de sair de qualquer pais estara sujeito,

apenas, as restri\=6esdeterminadas pela lei que sejam necessarias para proteger a

seguran\=a nacional, a ordem publica, a saude au a moral publicas au as direitos e

as liberdades de outras pessoas, e que estejam de acordo com os de rna is direitos

reconhecidos pel a presente Conven\=8.o.

Art.11

1- Os Estados Partes adotariio medidas a fim de lutar contra a transferencia

ilegal de crian~as para 0 exterior e a reten9ao ilicita das mesmas fora do pais.
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2- Para tanto, as Estados Partes promoverao a conclusao de acardos

bilaterais au multilaterais au a adesao de acardos ja existentes.

Art.12

1- Os Estados Partes assegurara.o a crianc;a que estiver capacitada a

formular seus proprios juizos a direito de expressar suas opini6es livremente sabre

todos as assuntos relacionados com a crianc;a, levando-se em considerayao essas

opinioes, em fun9ao da idade e da maturidade da crian9a.

2- Com tal proposito, proporcionar-se-a a crianc;a, em particular, a

oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que afete a

mesma, quer diretamente quer par intermedio de urn representante au 6rgao

apropriado, em conformidade com as regras processuais de legislac;c3o naciona!.

Art.13

1- A crian9a tera direito a liberdade de expressao. Esse direito incluira a

liberdade de procurar, reeeber e divulgar informac;6es e ideias de todo tipo,

independentemente de franteiras, de forma oral, escrita au impressa, par meio das

artes ou de qualquer outro meio escolhido pela crian9a.

2- 0 exercicio de tal direito podera estar sujeito a determinadas restri90es,

que seraa unicamente as previstas pela lei e consideradas necessiuias:

a) para a respeito dos direitas au da reputac;:aa dos demais, ou

b) para a protec;:ao da seguranc;:a nadonal au da ordem publica, ou para

proteger a saude e a moral publicas.

Art.14

1- Os Estados Partes reconhecem os direitos da crian9a a liberdade de

associac;:ao e a liberdade de pensamento, de consciencia e descrenc;:a.
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2- Os Estados Partes respeitarao as direitos e deveres dos pais 8, S8 for

case, dos representantes legais, de orientar a crian/fa com relar;ao ao exercicio de

seus direitos de maneira aearde com a evoluC;Elo de sua capacidade.

3- A liberdade de professar a pr6pria religiao ou as pr6prias cren~as estara

sujeita, unicamente, as limitac;oes prescritas pela lei e necessiuias para proteger a

seguran~a, a ordem, a moral, a saude publica ou os direitos e liberdades

fundamentais dos demais.

Art.15

1- Os Estados Partes reconhecem as direitos da crianc;a a Iiberdade de

associac;ao e a liberdade de realizar reunioes pacificas.

2- Nao serao impostas restric;6es ao exercicio desses direitos, a nao ser as

estabelecidas em conformidade com a lei e que sejam necessiuias numa sociedade

democratica, no interesse da seguranc;a nacional ou publica, da ordem publica, da

protec;ao a saude e a moral publicas ou da prote9ao dos direitos dos demais.

Art.16

1- Nenhuma crian9a sera objeto de interferencia arbitrarias ou ilegais em

sua vida particular, sua familia, seu domicilio, ou sua correspondencia, nem de

atentados ilegais a sua honra e a sua reputa921o.

2- A crianc;a tern direito a protec;ao da lei contra essas interferencia ou

atentados.

Art.17

1- Os Estados Partes reconhecem a fun~ao importante desempenhada

pelos meios de comunicac;ao e zelarao para que a crianc;a tenha aces so a

informac;6es e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e internacionais,
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especial mente informat;:6es e materiais que visem promover seu bem-estar social,

espiritual e moral e sua saude fisica e mental. Para tanto, Os Estados Partes:

a) incentivarao as meiDs de comunica~ao a difundir informar;oes e materiais

de interesse social e cultural para a crianya, de acordo com 0 espirito do

Artigo 19;

b) promoverao a cooperaC;8o internacional na produc;ao, no intercambio e na

dlvulgar;ao dessas informac;oes procedentes de diversas fantes culturais, nacionais e

internacionals;

c) incentivarao a prodUl;ao e a difusao de livros para crianr;as;

d) incentivarao as meiDS de comunical(ao no sentido de, particularmente,

considerar as necessidades lingOisticas da crianr;a que perten9a a urn grupo

minoritario au que seja indigena;

e) promoverao a elabora9ao de diretrizes apropriadas a fim de proteger a

crian~a contra toda informaf1aoe material prejudiciais ao seu bem estar, tendo em

conta as disposi90es dos Artigos 13 e 18.

Art.18

1- as Estados Partes envidarao as seus melhores esfor~os a tim de

assegurar a reconhecimento do principia de que ambos os pais tem obriga~oes

comuns com rela~ao a educa~ao e pelo desenvolvimento da crian~a. Cabera aos

pais ou, quando for 0 caso, aos representantes legais para 0 desempenho de suas

fun~6es no que tange a educa~ao da crian~a, e assegurarao a criary2l0 de

institui~oes e serviryospara a cuidado das crian~as.

2- A tim de garantir e promover as direitos enunciados na presente

Convenf1ao, os Estados Partes prestarilo assistencia adequada aos pais e aos

representantes legais para 0 desempenho de suas fun90es no que tange a
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educac;ao da crianc;a, e assegurarao a cria'rc3o de instituic;6es e servic;os para 0

cuidado das crianyas.

3- Os Estados Partes adotarao todas as medidas apropriadas a lim de que

as crianc;as cujos pais trabalhem tenham direito a beneficiar-se dos servic;os de

assistencia social e creches a que fazem jus.

Art.19

1- Os Estados Partes adotarao todas as medidas legislativas,

administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a crianc;a contra

todas as formas de violemcia fisica au mental, abuso au tratamento ne91igente,

maus-tratos au explorac;ao, inclusive abuso sexual, enquanto a crianc;a estiver sob a

custodia dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsavel

par ela.

2- Essas medidas de proteC;30 deveriam incluir, conforme apropriado,

procedimentos eficazes para a elaborac;ao de programas sociais capazes de

proporcionar uma assistencia adequada a crianc;a e as pessoas encarregadas de

seu cuidado, bem como para outras formas de preven9ao, para a identifica9ao,

notificarrao, transferemcia a uma instituir;ao, investiga9ao, tratamento e

acompanhamento posterior dos casos acima mencionados a maus-tratos a crianr;a

e, conforme 0 caso, para a intervenrrao judicia ria.

Art.20

1- As crian9as privadas temporaria ou permanentemente do seu seio

familiar, ou cujo interesse maior exija que nao permaner;am nesse meio, terao direito

a prote9ao e a assistencia especiais do Estado.

2- Os Estados Partes garantirao. de acordo com suas leis nacionais,

cuidados alternativos para essas crian9as
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3- Esses cuidados poderiam incluir, inter alia, a colocac;ao ern lares de

adoc;ao, a Kafalah do direito islamico, a adoC;8Ioau, case necessaria, a colocac;ao em

instituic;5es adequadas de protec;ao para as crianc;as. Ao serem consideradas as

soluc;6es, deve-se dar especial atenc;ao a origem etnica, religiosa, cultural e

linguistica da crianc;a, bern como a conveniemcia da continuidade de sua educac;ao.

Art. 21

Os Estados Partes que reconhecem ou permitem 0 sistema de ado,ao

atentarao para 0 fato de que a considera,ao primordial seja 0 interesse maior da

crianc;a. Dessa forma, atentarao para que:

a) a adoc;ao da crianc;a seja autorizada pelas autoridades competentes, as

quais determinanlo, consoante as leis e as procedimentos cabiveis e com base ern

todas as informac;oes pertinentes e fidedignas, que a adoc;ao e admissivel em vista

da situac;ao juridica da crian9a com rela9ao a seus pais, parentes e representantes

legais e que, caso solicitado, as pessoas interessadas ten ham dado, com

conhecimento de causa, seu consentimento a ad09ao, com base no

assessoramento que possa ser necessario;

b) a ado,ao efetuada em outr~ pais possa ser considerada como meio de

cuidar da crianIYa, no caso em que a mesma nao possa ser colocada em urn lar sob

guarda ou entregue a uma familia adotiva ou nao logre atendimento adequado em

seu pais de origem;

c) a crian,a adotada em outr~ pais goze de salvaguardas e normas

equivalentes as existentes em seu pais de origem com relalYao a adolYao;

d) todas as medidas apropriadas sejam adotadas, a fim de garantir que, em

caso de adoryao em outro pais, a coloca980 nao permita beneficios financeiros

indevidos aos que dela participarem;
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e) quando necessario, promovam os objetivos do presente Artigo mediante

ajustes au acordos bilaterais au multilaterais, e envidem esforc;os, nesse contexto,

com vistas a assegurar que a coloca~ao da crianc;:a em Qutro pais seja levada a cabo

por intermedio das autoridades ou organismos competentes.

Art. 22

1- Os Estados Partes adotarao medidas pertinentes para assegurar que a

crianc;:a que tente obter a condic;:ao de refugiada, au que seja considerada como

refugiada de acordo com 0 direito e as procedimentos internacionais ou internos

aplic8veis, receba, tanto no case de estar sozinha como acompanhada por seus pais

au qualquer Dutra pessoa, a protec;:ao e a assistencia humanilaria adequada a tim de

que possa usufruir dos direitos enunciados na presente Convenc;:ao e em outros

instrumentos internacionais de direilos humanos au de carater humanitario dos quais

os citados Estados sejam parte.

2-Para tanto, os Estados Partes cooperarao, da maneira como julgarem

apropriada, com todos os esfor90s das Na90es Unidas e demais organiza90es

intergovernamentais competentes, ou organizac;5es nao-governamentais que

cooperem com as Nac;5es Unidas, no sentido de proteger e ajudar a crianc;a

refugiada, e de localizar seus pais ou outros membros de sua familia a fim de obter

infarmac;5es necessarias que permitam sua reuniaa com a familia. Quando nao for

passivel localizar nenhum dos pais ou membros da familia, sera concedida a crianc;a

a mesma protec;ao outorgada a qualquer outra crianc;a privada permanente ou

temporariamente de seu ambiente familiar, seja qual for 0 motiv~, conforme 0

estabelecido na presente Convenc;aa.
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Art. 23

1- Os Estados Partes reconhecem que a crianc;a portadora de deficiencias

fisicas ou mentais devera desfrutar de uma vida plena e decente em condic;6es que

garantam sua dignidade, favorec;am sua autonomia e facilitem sua participac;ao ativa

na comunidade.

2- Os Estadas Partes recanhecem a direita da crian~a deficiente receber

cuidados especiais e, de acordo com as recursos disponiveis e sempre que a

crianc;a ou seus responsaveis reunam as condic;6es requeridas, estimularao e

assegurarao a prestaC;6Io da assistencla solicitada que seja adequada ao estado da

crianc;a e as circunstancias de seus pais ou das pessoas encarregadas de seus

cuidados.

3- Atendendo as necessidades especiais da crianc;a deficiente, a assistencia

prestada, canfarme dispasta no pan'grafa 2 do presente Artiga, sera gratuita sempre

que passivel, levando-se em considera'Yao a situa'Yao economica dos pais ou das

pessoas que cuidam da crian'Ya, e visara a assegurar a crian'Ya deficiente 0 acesso

efetivo a educac;:ao, a capacitac;:ao, aos servir;os de reabilitac;:ao, a preparar;:30 para a

emprego e as oportunidades de lazer, de maneira que a crian'Ya atinja a mais

completa integraC;::3o social possivel e a maior desenvolvimento cultural e espiritual.

4- Os Estadas Partes promaveraa, com espirita de caapera9aa

internacional, um intercambio adequado de informac;:oes nos campos da assist€mcia

medica preventiva e do tratamento medico, psicol6gico e funcional das crian9as

deficientes, inclusive a divulgar;ao de informayoes a respeito dos metodos de

reabilitac;:ao e dos servi'Yos de ensino e formac;:ao profissional, bern como a acesso a

essa infarma~aa a fim de que as Estadas Partes passam aprimarar sua capacidade

e seus conhecimentos e ampliar sua experi€mcia nesses campos. Nesse sentido,
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serao levadas especial mente em conta as necessidades dos paises em

desenvolvimento.

Art. 24

1- Os Estados Partes reconhecem 0 direito da crianca de gozar do melhor

padrao passivel de saude e dos servi<;:osdestinados ao tratamento das doen<;:ase a

recuperacao da saude. Os Estados Partes envidarao esforcos no sentido de

assegurar que nenhuma crianc;a veja-se privada de seu direito de usufruir desses

servic;ossanitarios.

2- Os Estados Partes garantirao a plena aplicacao desse direito e, em

especial, adotarao as medidas apropriadas com vistas a:

a) reduzir a mortalidade infantil

b) assegurar a prestac;ao de assistencia medica e cuidados sanitarios

necessarios a todas as crianyas, dando enfase aDs cuidados de saude;

c) com bater as doenc;as e a destruic;ao dentro do contexte dos cuidados

basicos de saude mediante, inter alia, a aplicacao de tecnologia disponivel e 0

fornecimento de alimentos nutritivos e de agua potavel, tendo em vista as perigos e

riscos da poluic;ao ambiental;

d) assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais e as

crianyas, conheyam os principios basicos de saude e nutriyclo das crianyas, as

vantagens da amamentayclo, da higiene e do saneamento ambiental e das medidas

de prevenyclo de acidentes, tenham acesso a educayclo pertinente e recebam apoio

para a aplicayclo desses conhecimentos;

e) desenvolver a assistEmcia medica preventiva, a orientac;:clo aos pais e a

educacao e servicos de planejamento familiar.
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3- Os Estados Partes adotarao todas as medidas eficazes e adequadas

para abolir praticas tradicionais que sejam prejudiciais a saude da crianc;:a.

4- Os Estados Partes comprometem-se a promover e incentivar a

cooperac;:c3o internacional com vistas a 109rar, progressivamente, a plena efetivac;:ao

do direito reconhecido no presente Artigo. Nesse sentido, sera dada atenc;:ao

especial as necessidades dos paises em desenvolvimento.

Art. 25

Os Estados Partes reconhecem 0 direito de uma crianga que tenha sido

internada em urn estabelecimento pelas autoridades competentes para fins de

atendimento, protec;:aoau tratamento de saude fisica au mental a urn exame

peri6dico de avaliagao do tratamento ao qual esta sendo submetida e de todos os

demais aspectos relativDs a sua internac;:ao.

Art. 26

1- Os Estados Partes reconhecerao a tadas as crianc;:as0 direito de usufruir

da previdencia social, inclusive do segura social, e adotarao as medidas necessarias

para lograr a plena consecu~ao desse direito, em conformidade com sua legislalYao

nacionaL

2- Os beneficios deverao ser concedidos, quando pertinentes, levando-se

em considerac;ao os recursos e a situalYaoda crianlYae das pessoas responsaveis

pelo seu sustento, bern como qualquer outra consideralYaocabivel no caso de uma

solicitalYaode beneflcios feita pela crianlYaou em seu nome.

Art. 27

1- Os Estados Partes reconhecem a direito de toda crian~a a urn nivel de

vida adequado ao seu desenvolvimento fisico, mental, espiritual, moral e social.
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2- Cabe aos pais, au a outras pessoas encarregadas, a responsabilidade

primordial de propiciar, de acordo com as possibilidades e meios financeiros, as

condi90es de vida necessaria ao desenvolvimento da crianc;a.

3- Os Estados Partes, de acordo com as condic;6es nacionais e dentro de

suas possibilidades, adotarao medidas apropriadas a tim de ajudar as pais e Dutras

pessoas respons8veis pela crianc;a a tamar efetivo esse direito e, casa necessaria,

proporcionarao assistencia material e programas de apoio, especial mente no que diz

respeito a nutric;ao, ao vestuario e a habitac;ao.

4- Os Estados Partes tomarao todas as medidas adequadas para assegurar

o pagamento da pen sao alimenticia por parte dos pais ou de outras pessoas

financeiramente responsaveis pela crianc;a, quer residam no Estado Parte, quer no

exterior. Nesse sentido, quando a pessoa que detem responsabilidade financeira

pela crianrya, os Estados Partes promoverao a adesao a acordos, bem como a

adoryc3ode outras medidas apropriadas.

Art. 28

1- Os Estados Partes reconhecem 0 direito da crian,a a educa,ao e, a fim

de que ela possa exercer progressivamente e em igualdade de condic;6es esse

direito, deverao especialmente:

a) tomar a ensino primario obrigatorio e disponivel gratuitamente para todos;

b) estimular a desenvolvimento do ensino secunda rio em suas diferentes

formas, inclusive a ensino geral e profissionalizante, tornandoMo disponivel e

acessivel a todas as crianc;as, e adotar medidas apropriadas tais como a

implantac;c3o do ensino gratuito e a concessao de assislemcia financeira em caso de

necessidade;



93

c) tornar 0 ensina superior acessivel a todos com base na capacidade e par

todos as meios adequados;

d) tamar a informac;ao e a orienta<;ao educacionais e profissionais

disponiveis e acessiveis a todas as crian<;as;

e) adotar medidas para estimular a freqOencia regular as escolas e a

redu9ao do indice de evasao escolar.

2- Os Estados Partes adotarao todas as medidas necessarias para

assegurar que a disciplina escolar seja ministrada de maneira compativel com a

dignidade humana e em conformidade com a presente Convenyao.

3- Os Estados Partes promoverao e estimularao a cooperac;ao internacional

em quest6es relativas a educac;ao, especialmente visando contribuir para a

eliminac;ao da ignorancia e do analfabetismo no mundo e facilitar 0 acesso aos

conhecimentos cientificos e tecnicos e aos metod os modern os de ensina. A esse

respeito, sera dada atenc;ao especial as necessidades dos paises em

desenvolvimento.

Art. 29

1- Os Estados Partes reconhecem que a eduCa9aOda crian9a devera estar

orientada no sentido de:

a) desenvolver a personalidade, as aptidoes e a capacidade mental e fisica

da crianva em todo seu potencial;

b) imbuir na crianva 0 respeito aos direitos humanos e as liberdades

fundamentais, bem como aos principios consagrados na Carta das Navoes Unidas;

c) imbuir na crianc;:a0 respeito aos seus pais, a sua pr6pria identidade

cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do pais que reside, aos

do eventual pais de origem, e aos das civiliza90es diferentes da sua;
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d) preparar a crianc;a para assumir uma vida responsavel numa sociedade

livre, com espirito de compreensao, paz, tolenincia, igualdade de sexos e amizade

entre todos as pavos, grupos etnicos, nacionais e religiosos, e pessoas de origem

indigena;

e) imbuir na crianc;a 0 respeito aD meio ambiente.

2- Nada do disposto no presente Artigo au no Artigo 28 sera interpretado de

modo a restringir a liberdade dos individuos au das entidades de criar e dirigir

instituic;6es de ensine, desde que sejam respeitados as principios enunciados no

paragrafo 1 do presente Artigo e que a educa9ao ministrada em tais institui90es

esteja acorde com as padroes minimos estabelecidos pelo Estado.

Art. 30

1- Nos Estados Partes onde existam minorias etnicas, reli9i05a5 au

lingliisticas, au pessoas de origem indigena, nao sera neg ado a uma crianc;a que

pertenc;a a tais minorias au que seja de origem indigena 0 direito de, em

comunidade com os demais membros de seu grupo, ter sua propria cultura,

professar ou praticar sua propria religiao ou utllizar seu proprio idioma.

Art. 31

1- Os Estados Partes reconhecem 0 direito da criam;a ao descanso e ao

lazer, ao divertimento e as atividades recreativas proprias da idade, bern como a

livre participa9ao na vida cultural e artistica.

2- Os Estados Partes promoverao oportunidades adequadas para que a

crian9a, em condi9oes de igualdade, participe plenamente da vida cultural, artistica,

recreativa e de lazer.
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Art.32

1- Os Estados Partes reconhecem 0 direito da crian,a de estar protegida

contra a explorac;ao econ6mica e contra 0 desempenho de qualquer trabalho que

possa ser perigoso ou interferif em sua educagElo, ou que seja naeivo para sua

saude 0 para seu desenvolvimento fisico, mental, espiritual, moral au social.

2- Os Estados Partes adotarao medidas legislativas, sociais e educacionais

com vistas a assegurar a aplicac;ao do presente Artigo. Com tal proposito, e levan do

em considerac;ao as disposic;6es pertinentes de Qutros instrumentos internacionais,

as Estados Partes deverao, em particular:

a) estabelecer uma idade minima au idades minimas para a admissao em

emprego;

b) estabelecer regulamenta,iio apropriada relativa a hon'rios e condi,oes

de emprego;

c) estabelecer penalidades ou outras san,oes apropriadas a lim de

assegurar a cumprimento efetivo do presente Artigo.

Art.33

Os Estados Partes adotarao todas as medidas apropriadas, inclusive

medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais, para proteger a crianya

contra a usa ilicito de drogas e substancias psicotropicas descritas nos tratados

internacionais pertinentes e para impedir que as crianyas sejam utilizadas na

produc;:aoe no trafico ilicitodessas substancias.

Art. 34

Os Estados Partes comprometem-se a proteger a crianc;:a contra todas as

formas de explorac;:ao e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarao,
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em especial, todas as medidas de carater nacional, bilateral e multilateral que sejam

necessiuias para impedir:

a) 0 incentivo ou a coa~ao para que uma crianc;a dedique-se a qualquer

atividade sexual ilegal;

b) a explora9ao da crian9a na prostitui,ao au outras pniticas sexuais ilegais;

c) a explorac;ao da crianc;a em espetaculos ou materiais pornograficos.

Art. 35

Os Estados Partes tamaraa todas as medidas de caniter nacional, bilateral

e multilateral que sejam necessarias para impedir 0 sequestra, a venda au a trafico

de crian(fas para qualquer tim au sob qualquer forma.

Art.36

Os Estados Partes protegerao a crian,a contra todas as formas de

explora9ao que sejam prejudiciais para qualquer aspecto de seu bem-estar.

Art. 37

Os Estados Partes zelarao para que:

a) nenhuma crian,a seja submetida a tortura nem a outros tratamentos au

penas crueis, desumanos au degradantes. Nao sera imposta a pen a de morte nem a

prisao perpetua sem possibilidade de livramento par delitos come tid as par menores

de 18 anos de idade;

b) nenhuma crian,a seja privada de sua liberdade de forma ilegal au

arbitraria. A detenc;ao, a reclusao ou a prisao de uma crianga serao efetuadas em

conformidade com a lei e apenas com ultimo recurso, e durante a mais breve

periodo de tempo que for apropriado;

c) toda crian~a privada da liberdade seja tratada com a humanidade e a

respeito que merece a dignidade inerente a pessoa humana, e levando-se em
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considera~ao as necessidades de uma pessoa de sua idade. Em especial, toda

crian,a privada de sua liberdade ficara separada dos adultos, a nao ser que tal fato

seja considerado contrario aos melhores interesses da crian9a, e tera direito de

manter cantata com sua familia par meio de correspondencia au de visitas, salvo em

circunstancias excepcionais;

d) toda crian,a privada de sua liberdade tenha direito a rapido acesso a
assistencia juridica e a qualquer outra assistencia adequada, bern como direito a

impugnar a legalidade da privaryao de sua liberdade perante urn tribunal au outra

autoridade competente, independente e imparcial e a uma fapida decisao a respeite

de tal ayao.

Art 38

1- Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e a fazer com que sejam

respeitadas as normas do direito humanitario internacional aplicaveis em cases de

conflito armada no que digam respeito as crianc;:as.

2- Os Estados Partes adotarao todas as medidas possiveis a fim de

assegurar que todas as pessoas que ainda nao tenham completado 15 anos de

idade nao participem diretamente de hostilidades.

3- Os Estados Partes abster-se-ao de recrutar pessoas que nao tenham

completado 15 anos de idade para servir em sua forc;:as armadas. Caso recrutem

pesscas que tenham completado 15 anos de mas que tenham menos de 18 anos,

deverao procurar dar prioridade para os de mais idade.

4- Em conformidade com suas obrigac;:oes de acordo com a direito

humanitiuio internacional para protec;:ao da populac;:ao civil durante as conflitos

armadas, as Estados Partes adotarao todas as medidas necessarias a fim de

assegurar a prote9ao e a cuidado das crian~as afetadas par um conflito armada.
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Art. 39

Os Estados Partes adotarao todas as medidas apropriadas para estimular a

recuperac;ao fisica e psicol6gica e a reintegrac;ao social de toda crianc;a vitima de:

qualquer forma de abandono, explorac;ao au abuso; tortura eu outros tratamentos au

penas crueis, desumanos au degradantes; au conflitos armadas. Essa recuperac;ao

e reintegrac;ao serao efetuadas em ambiente que estimule a saude, 0 respeito

proprio e a dignidade da crian9a.

Art. 40

1- Os Estados Partes reconhecem 0 direito de toda crianc;a, a quem se

alegue ter infringido as leis penais au a quem se acuse au declare culpada de ter

infringido as leis penais, de ser tratada de modo a promover e estimular seu sentido

de dignidade e valor, e fortalecerao 0 respeito da crianc;a pelos direitos humanos e

pelas liberdades fundamentais de terceiros, levando em considera9ao a idade da

criam;a e a importancia de se estimular sua reintegra,):ao e seu desempenho

construtivo na sociedade.

2- Nesse sentido, e de acordo com as disposi'):oes pertinentes dos

instrumentos internacionais, os Estados Partes assegurarao, em particular;

a. que nao se alegue que nenhuma crian((a tenha infringido as leis penais,

nem se acuse ou declare culpada nenhuma crian,):a de ter infringido essas leis, per

atos au omiss6es que nao eram proibidos pel a legisla'):ao nacional ou pelo direito

internacional no momenta em que feram detidos;

b. que toda crian((a de quem se alegue ter infringido as leis penais ou a

quem se acuse de ter infringido essas leis goze, pelo menos, das seguintes

garantias:
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i) ser considerada inocente enquanto nao for comprovada sua culpabilidade

conforme a lei;

ii) ser informada sem demora e diretamente OU, quando for 0 caso, par

intermedio de seus pais QU seus de representantes legals, das acusa90es que

pesam contra ele, e dispor de assistencia juridica OU Dutro tipo de assistencia

apropriada para a preparayao e a apresentayao de sua defesa;

iii) ter a causa decidida sem demora por autoridade ou orgao judicial

competente, independente e imparcial, em audi€mcia justa conforme a lei, com

assistencia juridica ou Dutra assistencia e, a naD ser que seja considerado contrario

aos melhores interesses da crianya, levar em considera98o especialmente sua idade

ou a situaryaode seus pais ou representantes legais;

IV) naD ser obrigada a testemunhar au S8 declarar culpada, e poder

interrogar as testemunhas de acusayao, bem como poder obter a participayao e 0

interrogatorio de testemunhas em sua defesa, em igualdade de condiyOes;

v) se for decidido que infringiu as leis penais, ter essa decisao e qualquer

medlda imposta em decorrencia da mesma submetidas a revisao par autoridade ou

orgao judicial superior competente, independente e imparcial, de acordo com a lei;

vi) ter plenamente respeitada sua vida privada durante todas as fases do

processo.

3- Os Estados Partes buscarao promover 0 estabelecimento de leis,

procedimentos, autoridades e institui90es especificas para as crianctas de quem se

alegue ter infringido as leis penais ou que sejam acusadas ou declaradas culpadas

de te-Ias infringido, e em particular:

a) 0 estabelecimento de uma idade minima antes da qual se presumira que

a crianctanao tem capacidade para infringir as leis penais;
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b) a ado,ao, sempre que conveniente e desejavel, de medidas para tratar

dessas crianc;:as sem recorrer a procedimentos judiciais, contanto que sejam

respeitados plenamente as direitos humanos e as garantias legais.

4- Diversas medidas, tais como ordens de guarda, orientary8o e supervisao,

aconselhamento, liberdade vigiada, coloca,ao em lares de ado,ao, programas de

educac;ao e formaryao profissional, bern como outras alternativas a internac;ao em

instituic;6es,deverao estar disponiveis para garantir que as crianc;assejam tratadas

de modo apropriado ao seu bem-estar e de forma proporcional as circunstancias e

ao tipo de delito.

Art. 41

Nada do estipulado na presente Conven,ao aletara disposi,oes que sejam

mais convenientes para a realizac;ao dos direitos da crianc;ae que podem constar:

a) das leis de um Estado Parte;

b) das normas de direito internacional vigentes para esse Estado

Parte II

Art. 42

Os Estados Partes comprometem-se a dar aos adullos e as criant;as amplo

conhecimento dos principlas e disposic;6es da Convenc;ao, mediante a utitizac;ao de

me iDs apropriados e eficazes.

Art. 43

1- A fim de examinar os progressos realizados no cumprimento das

obrigac;oes contraidas pelos Estados Partes na presente Convenc;3.0, devera ser

estabelecido um Comit;; para os Direitos da Criant;a que desempenhara as lunt;oes

a seguir determinadas.
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2- 0 Comite estara integrado por dez especialistas de reconhecida

integridade moral e competencia nas areas cobertas pela presente Convenyclo. Os

membros do Comite seraa eleitos pelos Estados Partes dentre seus nacionais e

exercerao suas funyoes a titulo pessoal, tamando-se em devida conta a distribuiyclO

geografica eqOitativa, bern como as principais sistemas juridicos.

3- Os membros do Comit" serao escolhidos, em votayao secreta, de uma

lista de pessoas indicadas pelos Estados Partes. Cada Estado Parte podera indicar

uma pessoa dentre as cidadaos de seu pais.

4- A elei9ao inicial para 0 Comite sera realizada, no mais tardar, seis meses

ap6s a entrada em vigor da presente Convenc;ao e, posteriormente, a cada dais

anos. No minima quatro meses antes da data marcada para cada elei980, 0

Secretario-Geral das Nay6es Unidas enviara uma carta aos Estados Partes

convidando-os a apresentar suas candidaturas nurn prazo de dais meses. 0

Secretario-Geral elaborara posteriormente uma lista da qual faraD parte, em ordem

alfabetica, todos os candidatos indicados e os Estados Partes que designarao, e

submetera a mesma aos Estados Partes presentes a Convenl):ao.

5- As eleil):oes serao realizadas em reunioes dos Estados Partes

convocadas pela Secretaria-Geral na Sede das Na'!(oes Unidas. Nessas reunioes,

para as quais a quorum sera de dais terl):os dos Estados Partes, os candidatos

eleitas para a Camite seraa aqueles que obtiverem 0 maior numero de votes e a

maioria absaluta de votas des representantes dos Estados Partes presentes e

vatantes.

6- as membros do Comite serao eleitas para urn mandate de quatro anas.

Paderae ser reeleitos casa sejam apresentadas navamente suas candidaturas. 0

mandato de cinco dos membras eleitos na primeira eleiyao expirara ao termino de
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dais anos; imediatamente apes ter side realizada a primeira eleiyao, 0 Presidente da

reuniao na qual a mesma se efeluou escolhera por sorteio as names desses cinco

membros.

7- Casa urn membra do comite venha a taleeer au renuncie au declare que

par qualquer Dutro motivQ naD podera continuar desempenhando suas fun~6es, a

Estado Parte que indicou esse membra designara outro especialista, entre seus

cidadaos, para que exen;a a mandata ate seu termine, sujeito a aprovac;ao do

Comit;;.

8- 0 Comite estabelecera suas proprias regras de procedimento.

9- 0 Comite elegen; a Mesa para um periodo de dois anos.

10- As reunices do Comite serao celebradas normalmente na Sede das

Na,ces Unidas ou em qualquer outro lugar que 0 Comit;; julgar conveniente. 0

Comite reunir-se-a normalmente todos as anos. A durayao das reuniees do Comite

sera determinada e revista, se for 0 casa, em uma reuniao dcs Estados Partes na

presente Conven,ao, sujeita a aprova,ao da Assembleia Geral.

11- 0 Secretario-Geral das Na,ces Unidas fornecer. 0 pessoal e os

servi~os necessarios para a desempenho eficaz das fun~6es do Comite de acordo

com a presente Convenryao.

12- Com previa aprova,ao da Assembleia Geral, os membros do Comit;;

estabelecido de acordo com a presente Convenryao receberao emolumentos

provenientes dos recursos das Nac;oes Unidas, segundo as termos e condic;oes

determinados pela Assembleia.

Art. 44

1- Os Estados Partes se comprometem a apresenta,ao ao Comite, por

intermedio do Secretario-Geral das Na,ces Unidas, relat6rios sobre as medidas que
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tenham adotado com vistas a tornar efetivos as direitos reconhecidos na Convenryao

e sobre os progressos alcan,ados no desempenho desses direitos:

a) num prazo de dois anos a partir da data em que entrou em vigor para

cada Estado Parte a presente Conven,ao:

b) a partir de entao, a cada cinco anos.

2- Os relatorios preparados em fun,ao do presente Artigo deverao indicar as

circunstancias e as dificuldades, casa existam, que afetam a grau de cumprimento

das obriga90es derivadas da presente Conven9ao. Deverao, tambem, conter

informac;oes suficientes para que 0 Comite compreenda, com exatidilo, a

implementaryao da Convenryao no pais em questao.

3-Um Estado Parte que tenha apresentado urn relatorio inicial ao Comite

nao precisara repetir, nos relat6rios posteriores a serem apresentados conforme a

estipulado no sub-item (b) do paragrafo 1 do presente Artigo, a informa,ao basica

fornecida anteriormente.

4- 0 Comite podera solicitar aos Estados Partes maiores informa,oes sobre

a implementa,ao da Conven9ao.

5- A cada dois anos , 0 Comite submetera relat6rios sobre suas atividades a
Assembleia Geral das Naryoes Unidas, por intermedio do Canselha Econ6mico e

Social.

6- Os Estados Partes tornarao seus relat6rios amplamente disponiveis ao

publico em seus respectivos paises.

Art. 45

A fim de incentivar a efetiva implementaryao da Convenc;ao e estimular a

cooperaC;21ointernacional nas esferas regulamentadas pel a ConvenC;21o:
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a) as organismos especializados, a Fundo das Nac;6es Unidas para a

Inffmcia e outros 6rga05 das Nac;6es Unidas terao 0 direito de estar representados

quando for analisada a implementa~ao das disposi~oes da Presente Conven~ao que

estejam compreendidas no ambito de seus mandatas. 0 Comite podera convidar as

agencias especializadas, 0 Fundo das Na~oes Unidas para a Infancia e outros

6rga05 competentes que considere apropriados a fornecer assessoramento

especializado sabre a implementaC;80da ConvenC;8o em materias correspondentes a

seus respectivos mandatas. 0 Comite pod era convidar as agencias especializadas,

o Fundo das Na~oes Unidas a apresentarem relat6rios sobre a implementa~ao das

disposi~oes da presente Conven~ao compreendidas no ambito de suas atividades;

b) conforme julgar conveniente, a Comite transmitira as agencias

especializadas, ao Fundo das Nac;6es Unidas para a Infancia e a Qutros 6rg80s

competentes quaisquer relat6rios dos Estados Partes que contenham um pedido de

assessoramento au de assistencia tecnica, nos quais S8 indique essa necessidade,

juntamente com as observa~oes e sugestoes do Comite, se houver, sobre esses

pedidos ou indica~oes;

c) 0 Comite podera recomendar II Assembleia Geral que solicite ao

Secretario-Geral que efetue, em seu nome, estudos sobre questoes concretas

relativas aos direitos da crian~a;

d) 0 Comite podera formular sugestoes e recomenda~oes gerais com base

nas informa90es recebidas nos termos dos Artigos 44 e 45 da presente Conven~ao.

Essas sugestoes e recomenda~oes gerais deverao ser transmitidas aos Estados

Partes e encaminhadas a Assembleia Geral. juntamente com os comentarios

eventualmente apresentados pelos Estados Partes.
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PARTE III

Art. 46

A presente Conven,ao esta aberta a assinatura de todos as Estados.

Art. 47

A presente Conven,ao esta sujeita a ratifica,ao. Os instrumentos de

ratifica,ao serao depositados junto ao Secretario-Geral das Na,oes Unidas.

Art. 48

A presente Conven,ao permanecera aberta a adesao de qualquer Estado.

Os instrumentos de adesao serao depositados junto ao Secretario-Geral das Na,oes

Unidas.

Art. 49

1- A presente Conven,ao entrara em vigor no trigesimo dia apes a data em

que tenha side depositado 0 vigesimo instrumento de ratificacrao au adesao junto ao

Secretario-Geral das Na,oes Unidas.

2- Para cad a Estado que venha a ratificar a Convencrao au aderir a ela apos

ter side deposita do 0 vigesimo instrumento de ratificacrao au de adesao, a

Convencrao entrara em vigor no trigesimo dia apes 0 deposito, por parte do Estado,

de seu instrumento de ratificac;:ao au de adesao.

Art. 50

1- Qualquer Estado Parte podera propor uma emenda e registra-Ia com a

Secretario-Geral das Nac;:oes Unidas. 0 Secretario-Geral comunicara a emenda

proposta aos Estados Partes, com a solicita,ao de que estes a notifiquem caso

apeiem a convoca,ao de uma Conferencia de Estados Partes com a propesito de

analisar as propostas e submete-las a votac;:ao. Se, nurn prazo de quatro meses a

partir da data dessa notifica,ao, pelo menas um ler,o dos Eslados Partes declarar-
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se favoravel a tal Conferemcia, a Secretario-Geral convocara a Conferencia, sob as

auspicios das Na,oes Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria dos Estados

Partes presentes e votantes na

Conferencia sera submetida pelo Secretario-Geral a Assembleia Geral para

sua aprovac;:ao.

2- Uma emenda adotada em conformidade com a paragrafo 1 do presente

Artigo entrar. em vigor quando aprovada pela Assembleia Geral das Na,oes Unidas

e ace ita par uma maioria de dais ter905 dos Estados Partes.

3- Quando uma emend a entrar em vigor, ela sera obrigatoria para as

Estados Partes que as tenham aceito, enquanto as demais Estados Partes

permanecerao regidos pelas disposic;6es da presente Convenc;:ao e pelas emendas

anteriormente aceitas par eles.

Art. 51

1- 0 Secretario-Geral das Nac;:6es Unidas recebera e comunicara a todos as

Estados Partes a texto das reservas feitas no momenta da ratifica,ao au da adesao.

2- Nao sera permitida nenhuma reserva incompativel com 0 objetivo e 0

proposito da presente Conven,ao.

3- Quaisquer reservas poderao ser retiradas a qualquer momento mediante

uma notifica,ao nesse sentido dirigida ao Secretario-Geral das Na,oes Unidas, que

informara a todos as Estados. Essa notifica,ao entrara em vigor a partir da data de

recebimento da mesma pelo Secretario-Geral.

Art. 52

Um Estado Parte poder. denuncias a presente Conven,ao mediante

notificac;:ao feita por escrito ao
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Secretario-Geral das Na~6es Unidas. A denuncia entrara em vigor urn ana

apos a data que a notilica,ao tenha sido recebida pelo Secretario-Geral.

Art. 53

Oesigna-se para depositiuio da presente Convenr;ao 0 Secretiuio-Geral das

Na,oes Unidas.

Art. 54

o original da presente Conven~ao, cujos textos em arabe, chines, espanhol,

frances, ingles e russo sao igualmente autemticos, sera depositado em poder do

Secretario-Geral das Na,oes Unidas. Em Ie do que, os Plenipotenciarios abaixo

assinados, devidamente autorizados por seus respectivQs Governos, assinaram, a

presente Conven,ao.
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