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Resumo 

 A presente pesquisa pretendeu analisar como é a atuação do Conselho Tutelar 

de três cidades localizadas na região da Zona da Mata Mineira, desvelando a 

situação do trabalho infantil e as ações de enfrentamento. Entendendo que o 

Conselho Tutelar tem o dever de intervir em situações em que haja suspeita ou 

confirmação de violações de direitos de crianças e adolescentes, o que inclui a 

exploração do trabalho infantojuvenil. Buscou-se investigar como são realizadas 

e recebidas as denúncias de exploração do trabalho infantil; as apurações da 

veracidade dos fatos nesta situação; quais os procedimentos adotados; as 

medidas aplicadas para proteção dos direitos da criança e adolescente e quais 

são os desafios desse órgão para a realização efetiva do trabalho. O 

procedimento de coleta de dados ocorreu através de entrevistas com 

conselheiras tutelares pertencentes aos municípios de Cajuri, Coimbra e Viçosa. 

Também se utilizou a revisão bibliográfica, através de livros, artigos e teses 

voltados para o tema em questão. Pode -se verificar que o Conselho Tutelar tem 

atuado no combate ao trabalho infantil, mas os limites culturais da sociedade e 

a fragilização da rede de proteção colocam-se como entraves para uma efetiva 

contribuição dos conselheiros tutelares para a eliminação da exploração do 

trabalho infantil. 

 

Palavra Chaves: Conselho Tutelar, Trabalho Infantil, Região da Zona da Mata 

Mineira/MG. 
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1. Introdução  

Os direitos da criança e do adolescente no Brasil são assegurados pela 

Constituição Federal de 1988 e especificados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). A legislação brasileira passa assegurar os direitos das 

crianças e adolescente, com absoluta prioridade, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e a garantia de proteção integral. 

Priorizando o direito da criança e adolescente e sua proteção, trataremos 

no nosso estudo de uma das principais violações de direitos, a exploração do 

trabalho infantil, visto que milhares de crianças e jovens brasileiros enfrentam 

atualmente a dura realidade do trabalho precoce. 

É de grande relevância as estratégias de prevenção e erradicação do 

trabalho infantil. Nesse cenário o Conselho Tutelar tem o papel estratégico na 

composição e funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 

Adolescentes. Entendendo que o Conselho Tutelar tem o dever de intervir em 

situações em que haja suspeita ou confirmação de violações de direitos de 

crianças e adolescentes, o que inclui a exploração do trabalho infanto-juvenil. 

Assim, partimos do seguinte questionamento: Qual o papel do Conselho 

Tutelar diante dessa violação de direito? Inferindo-se que o Conselho Tutelar 

atua no contexto social de desigualdades, de conflitos, de perda de direitos 

sociais, de ausência ou precariedade dos serviços públicos. 

O presente estudo de abordagem bibliográfica, busca compreender como 

o trabalho infantil e o direito à infância ocorrem em conexão com as legislações 

nacionais e internacionais dos direitos da criança e adolescente, bem como 

analisar as atribuições do Conselho Tutelar diante do trabalho infantil. 

Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar como é a atuação do 

Conselho Tutelar de algumas cidades localizadas na região da Zona da Mata 

Mineira, desvelando a situação do trabalho infantil e as ações de enfrentamento. 

Como objetivos específicos buscam-se investigar como são realizadas e 

recebidas as denúncias de exploração do trabalho infantil; as apurações da 
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veracidade dos fatos nesta situação; quais os procedimentos adotados; as 

medidas aplicadas para proteção dos direitos da criança e adolescente e quais 

são os desafios desse órgão para a realização efetiva do trabalho. 
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2. Metodologia 

O trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória, visto que foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica sobre o assunto e também a pesquisa de campo. A 

metodologia utilizada foi a qualitativa, de modo que a coleta de dados foi 

realizada através de entrevista, observação e análise de dados. 

Segundo Appolinário (2011, p.75) a pesquisa ou estudo exploratório tem 

por objetivo “aumentar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido, 

ou de um problema de pesquisa ainda não perfeitamente delineado”. 

A pesquisa bibliográfica, para Fonseca (2002), é realizada 

 [...] a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se 
com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer 
o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 
qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

A revisão bibliográfica foi realizada através de livros, artigos, periódicos e 

teses sobre o trabalho infantil e o papel do Conselho Tutelar. O referencial teórico 

fundamentou este trabalho com os conceitos e legislações nacionais sobre o 

trabalho infantil, as normas de proteção à criança e adolescente, as formas de 

trabalho infantil no Brasil, as políticas sociais de atendimento a crianças e 

adolescentes, as atribuições do Conselho Tutelar e sua importância no combate 

as questões sociais e garantias de direitos infantojuvenil. 

A pesquisa qualitativa, buscou coletar as informações através de 

entrevistas com membros dos Conselhos Tutelares de cidades pertencentes a 

região da Zona da Mata Mineira. Participaram desta pesquisa três conselheiros 

tutelares, cada um pertencente a um município, sendo estes Cajuri, Coimbra e 

Viçosa. 

Entendendo que a pesquisa qualitativa se preocupa com aspectos da 

realidade, que não podem ser quantificados, centrando-se nas relações sociais. 

Por isso também a utilização da pesquisa de campo, que caracteriza as 
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investigações que vão além da pesquisa bibliográfica ou documental, onde se 

coletam dados junto as pessoas, utilizando diversos tipos de pesquisa 

(FONSECA,2002) 

A proposta é investigar as ações ou competências deste órgão no 

combate ao trabalho infantil nos municípios. E também análise de documentos 

como: os registros das notificações, os protocolos de atendimentos e 

encaminhamentos. Estes procedimentos buscaram produzir conhecimentos 

sobre o tema e dar respostas a problemática da pesquisa. 

Na análise dos dados qualitativos proveniente da pesquisa de campo 

junto aos membros dos três Conselhos Tutelares, aponta-se a caracterização 

dos entrevistados e o desvelamento das suas atribuições e responsabilidades 

diante exploração do trabalho infantil. E também disposição das conclusões 

finais com os apontamentos sobre a complexidade do tema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

3. Levantamento, Análise e Resultado 

 

3.1 Conceitos de Criança e Adolescente no Brasil 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado em 1990 preconiza 

que crianças e adolescentes como sujeitos em condição peculiar de 

desenvolvimento e que possuem direitos e a estes devem ser ofertados pelo 

Estado de forma prioritária por meio de formulação de serviços e políticas 

públicas, conforme definido em seu Art. 4º: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 
1990). 

 

Esse artigo reproduz uma parte do artigo 227 da Constituição Federal de 

1988, que estabeleceu o princípio da proteção integral da criança e adolescente, 

este ainda os resguarda de forma a negligência, discriminação, exploração, 

violência crueldade e opressão. 

O ECA dispõe sobre todos os indivíduos de 0 a 18 anos de idade 

incompletos, distinguindo entre crianças (0 a 12 anos incompletos) e 

adolescentes (12 a 18 anos incompletos). 

Assim, utilizamos essa legislação como conceito de criança e adolescente 

no Brasil, definindo sua faixa etária e suas peculiaridades conforme a idade. 

Nesse sentido, a seguir, apresentamos uma abordagem sobre o conceito de 

trabalho infantil. 
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3.2 Trabalho infantil 

Segundo o III Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil 2019-

2022, define trabalho infantil “atividades econômicas e/ou atividades de 

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

por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição 

de aprendiz a partir dos 14 anos” 

O trabalho infantil é qualquer forma de trabalho que priva as crianças de 

sua infância, de seus potenciais e dignidade, e prejudica seu desenvolvimento 

físico e mental (GARCIA, 2021). 

Atualmente, a legislação brasileira, por meio da Emenda Constitucional 

20/98, determina que a idade mínima para a entrada no mercado de trabalho é 

de 16 anos. O trabalho noturno, perigoso ou insalubre é permitido apenas a 

maiores de 18 anos. E apenas na condição de aprendiz o adolescente pode 

exercer trabalho remunerado, dos 14 aos 16 anos, com direitos trabalhistas 

garantidos, em jornada e regime especificados na lei. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos 60 a 69, trata 

da proibição do trabalho infantil e da proteção do trabalhador adolescente, em 

consonância com os dispositivos constitucionais. Traz duas restrições ao 

trabalho da criança e do adolescente: não pode ser realizado em locais 

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

e também quando for incompatível com os horários escolares ou em local que 

não permita a frequência à escola. 

Podemos assim definir, em resumo: 

- De 0 a 13 anos – proibição de qualquer forma de trabalho infantil. 

- Entre 14 e 16 anos - Proibição de qualquer forma de trabalho infantil, 

salvo na condição de aprendiz. 

- Entre 16 e 18 anos - permissão restrita, sendo proibidas as atividades 

consideradas noturnas, perigosas, insalubres e descritas na lista das piores 

formas de trabalho infantil (Lista TIP, aprovada pelo Decreto nº 6.481/2008). 
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A Lei da Aprendizagem, Lei 10.097 de 2000, estabelece que as empresas 

de médio e grande porte devem contratar um número de adolescentes e jovens 

entre 14 e 24 anos, na condição de aprendizes, em percentuais que 

correspondam a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do quadro de 

empregados, cujas funções demandem formação profissional. De acordo com a 

lei, o jovem aprendiz receberá formação profissional ao mesmo tempo que 

trabalha. Para tanto o jovem deve cursar a escola regular, se ainda não houver 

concluído o Ensino Fundamental, e estar matriculado e frequentando instituição 

de ensino técnico profissional que tenha convênio com a empresa (CUSTÓDIO; 

REIS, 2017) 

No Brasil, o decreto nº 6.841 de 2008, aprova e regulamenta a Lista das 

Piores formas de Trabalho Infantil, especificando uma lista com 89 itens de 

trabalhos prejudiciais à saúde e a segurança. 

A Convenção nº138 de 1973 e a Convenção nº 188 de 1999, da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), os Estados signatários se 

comprometeram em eliminar o trabalho infantil do mundo. 

De acordo com a OIT (1999), as piores formas de trabalho infantil são: 

Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, 
como: venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, 
trabalho forçado ou compulsório -inclusive recrutamento forçado ou 
obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados. 
Utilização demanda e oferta de crianças para fins de prostituição, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas. 
Utilização, recrutamento e oferta de crianças para atividades ilícitas, 
particularmente para produção e tráfico de entorpecentes, conforme 
definidos nos tratados internacionais pertinentes. 
Trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstancias em       que 
são executados, podem prejudicar a saúde, a segurança e a moral da 

criança. 
 

No entanto, apesar dos agravos a saúde serem o principal argumento 

utilizado para a proibição das formas de trabalho, o tema ainda não recebe a 

devida atenção da sociedade, do governo e Estado, sendo abordada 

prioritariamente como uma pauta da pasta de trabalho e emprego (AGUIAR; 

VASCONCELLOS, 2017). 
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A análise histórica do Brasil, remonta aos tempos coloniais, uma 

sociedade escravocrata, inclusive a escravidão de crianças, seguida do trabalho 

infantil em grandes propriedades de terra, início da industrialização e nas 

unidades domésticas de produção artesanal e agrícola, nas casas de família e 

nas ruas.  E assim, se manteve uma herança cultural de incentivo ao trabalho, 

através de uma mistificação do trabalho infantil. 

Segundo o Guia para Educadores Combatendo o Trabalho Infantil há 

várias alegações usuais para justificar o trabalho infantil e que essa mentalidade 

vigente, segundo o qual o trabalho de crianças e adolescente pobres é 

disciplinador, como uma solução contra a desordem moral e social. Sendo o 

trabalho visto muitas vezes como um substituo para educação. 

O trabalho também é visto pela sociedade como um substituto para 

educação, como algo pedagógico, um meio de ensinar valores e afastar crianças 

e adolescentes do uso de drogas, do crime e de outras situações de risco. Essa 

pedagogia do trabalho foi reforçada pelos Código de Menores “ menores em 

situação irregular” e pela Política de Bem-Estar do Menor na década de 60, que 

mesmos sendo extinta com o advento do ECA, deixou a herança de que o 

trabalho ensino e é solução para marginalidade (SILVEIRA, 2019). 

A partir da década de 90, a situação do trabalho infantil no Brasil, passou 

a ganhar importância na agenda nacional, o que gerou uma reflexão histórica e 

teórica, passando a ser pauta de políticas públicas. 

Contudo, após anos de lutas e mobilização, ainda está presente 

elementos do velho paradigma, de aceitação cultural. Entretanto é necessário 

vislumbrar as várias lacunas existentes quanto ao direito de acessar políticas e 

serviços públicos no Brasil. 

De acordo com o diagnóstico apresentado no Plano Municipal de 

Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Jovem Trabalhador da cidade de 

São Paulo, aprovado em 2016, o contexto social de baixa inserção em políticas 

e serviços leva crianças e adolescentes à falta de perspectiva de melhoria de 

vida, o que, por sua vez, os conduz ao trabalho precoce.  



 

15 
 

Apesar da proibição do trabalho infantil no Brasil e de programas sociais 

que tentam erradicar o problema, como o PETI e o Bolsa Família, cerca de 1,8 

milhão (5% da população na faixa etária) de crianças e adolescentes trabalham 

no País (FÓRUM NACIONAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL NO BRASIL, 2016) 

O avanço da crise econômica e política no País, bem como com as 

reduções de investimentos e recursos destinados para a área social, desde 2015 

os dados sobre o trabalho infantil voltaram a subir, e os recentes cortes de 

recursos destinados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não têm 

possibilitado novas pesquisas sobre a temática (CONDE, SILVA, 2020). 

Os últimos dados da PNAD evidenciam que a maioria das crianças que 

trabalham no Brasil estão nos setores da agricultura, pecuária, silvicultura, pesca 

e aquicultura: 30,8%. E que crianças e adolescentes ocupados no Brasil em 

2014, 65,5% são do sexo masculino e 34,5% do sexo feminino. ” (FÓRUM 

NACIONAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO 

BRASIL, 2016, P.22) 

Segundo a OIT (1999), vale ressaltar o trabalho doméstico, que 

geralmente não é visível:  

 

O envolvimento no trabalho infantil é, em termos globais, muito mais 
elevado entre os meninos do que entre as meninas no grupo etário dos 
5 a 17 anos (99,8 milhões de meninos e 68,2 milhões de meninas). 
Porém esse dado deve ser avaliado com atenção, pois as meninas 
podem estar mais presentes em formas menos visíveis de trabalho 
infantil, como o trabalho doméstico em residências privadas (OTI, 
1999apud, BRASIL, 2020, p 8). 

 

Para Custodio (2009) o trabalho doméstico caracteriza-se quando a 

criança ou o adolescente assume as responsabilidades típicas de adultos, como, 

por exemplo, cuidar dos irmãos para que os pais trabalhem, preparar a 

alimentação da família, ficar responsável por toda a organização da casa 

(CUSTODIO apud Costa et. al, 2014, p.73). 
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As consequências do trabalho infantil na vida de crianças e adolescentes 

são inúmeras, em que podemos citar sobre os impactos na sua saúde destes. 

Visto que, “as características físicas e psíquicas de crianças e adolescentes são 

incompatíveis com as atividades exigidas pelo trabalho o que as tornam mais 

vulneráveis aos riscos e desgastes decorrentes dos processos de trabalho”. 

Segundo Silva, a sobrecarga de atividades impostas às crianças e 

adolescentes envolvidos em trabalhos, resulta em uma diminuição da 

capacidade de aprendizado e em prejuízos escolares, não apenas pelo cansaço 

físico e fadiga, mas também pelo cansaço mental, que diminuem a capacidade 

de concentração (SILVA, 2014). 

Entre as consequências para a saúde das crianças e adolescentes, em 

situação de trabalho, estão os acidentes. Postos que são mais vulneráveis a 

doenças e acidentes de trabalho devido não possuir experiência, menor 

coordenação motora, maior sensibilidade a exposição de ambientes de trabalho 

insalubres, distração, baixa habilidade e conhecimento para desempenhar certas 

atividades laborais, uso de instrumentos cortantes e contato com materiais 

químicos ou tóxicos (BRASIL/MTE, 2002). 

 

3.3 Conselho Tutelar 

Como definido no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), 

o Conselho Tutelar é “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 

e do adolescente” (art. 131). 

Para compreender o Conselho Tutelar, é fundamental analisar seus 

conceitos e características, principalmente aquelas fundamentadas na Teoria da 

Proteção Integral, da Organização das Nações Unidas, que traduzem a essência 

do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil. (SANTOS, 2018). 

O ECA, em seu art. 132, estabelece que em cada município deverá haver 

pelo menos um conselho tutelar, composto por cinco membros escolhidos pela 
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população local para mandato de quatro anos, permitida recondução, mediante 

novo processo de escolha. O art. 134 estabelece que as regras de 

funcionamento do Conselho Tutelar (local, dia e horário), bem como a eventual 

remuneração dos conselheiros devem ser regulados por lei municipal. No que 

se refere à escolha dos membros, o processo será estabelecido por lei municipal 

e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público.  

Para ser conselheiro tutelar, a pessoa precisa ter reconhecida idoneidade 

moral, idade superior a 21 anos e residir no município em que está instalado o 

conselho. Geralmente as leis municipais possuem outros requisitos para que a 

pessoa seja Conselheiro Tutelar, como ser aprovado em prova de conhecimento. 

O Conselho Tutelar é um órgão municipal, autônomo, permanente, que 

não faz parte do Poder Judiciário. É uma autoridade administrativa do município 

em matéria de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

Faz parte da estrutura administrativa do município, que tem a obrigação 

legal de manter o funcionamento do Conselho Tutelar, fornecendo-lhe a 

estrutura física, mobiliária e de funcionários (art. 134 do ECA). 

É permanente por ser criado por Lei Municipal e desenvolve uma ação 

continua e ininterrupta, uma vez criado e implantado, não pode ser extinto, 

apenas renovado seus membros (CARTILHA CMDCA E CT, 3ª EDIÇÃO, 2020). 

Outra característica é autonomia, pode-se dizer que se trata de uma 

autonomia técnica, ou seja, ao atender um caso envolvendo criança e/ou 

adolescente, o Conselho Tutelar tem a possibilidade de adotar a medida ou 

encaminhamento que entender melhor para o caso, ou seja é para exercer as 

suas funções do melhor modo possível e sempre de acordo com a lei (MANUAL 

DE ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MPPI). 

E por se tratar de um órgão não jurisdicional, significa que o Conselho 

Tutelar não pertence ao Poder Judiciário e não exerce as funções dele, não 

podendo fazer cumprir determinações legais, ou punir quem as infrinja, não 
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determina guarda, pensão ou visita e nem faz habilitação para adoção (GUIA 

PRÁTICO DO CONSELHO TUTELAR, 2016). 

O Conselho Tutelar, quando criado, removeu da Justiça os casos 

chamados de “sociais”, ou seja, os casos que não exigem, a princípio, uma 

decisão judicial e que podem ser resolvidos no âmbito das relações comunitárias 

e administrativas (NASCIMENTO, 2009). 

Contudo, ao ser requisitado pela autoridade judiciária por meio de 

determinações de medidas de proteção, conforme o artigo 101, I a IV, do ECA 

aplicadas ao adolescente em casos de procedimento para apuração de ato 

infracional, deverá apenas providenciar sua execução, tendo em vista que não 

se trata de “órgão de atendimento direto e deve restringir-se ao encaminhamento 

e requisição dos serviços nesses casos” (SOUZA, SOUZA, 2010, p. 108). 

Assim, o Conselho Tutelar exerce um importante papel, visto que rompeu 

com padrões que se faziam existentes antes. Ele não presta atendimento técnico 

assistenciais, tão pouco executa programas, porque sua função é requisitar 

serviços das políticas Públicas, ou seja, é fazer com quem tem o dever de 

cumprir, que o cumpra (VICENTE, 2021). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, também o reconheceu como um 

serviço público relevante, tendo em vista que se trata de uma tarefa considerada 

de grande valor e conveniência (BRASIL, 1990). 

LIBERATI e CYRINO (1993), explicam que o Conselho Tutelar é uma 

ferramenta e um instrumento de trabalho à disposição da comunidade, que 

fiscalizará e tomará as providências cabíveis no intuito de impedir a ocorrência 

de ocasiões de riscos aos menores (Apud SANTOS, 2018) 

Para cumprir a função, o qual foi designado, este possui atribuições 

específicas para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, 

consoante artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 
 I – Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos 
arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 



 

19 
 

 II – Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as 
medidas previstas no art. 129, I a VII;  
III – Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: a) 
requisitar serviços públicos, nas áreas de saúde, educação, serviço 
social, previdência, trabalho e segurança; b) representar junto à 
autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de 
suas deliberações;  
IV – Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 
infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do 
adolescente;  
V – Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;  
VI – Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, 
dentre as previstas no art. 101, de I a VII, para o adolescente autor de 
ato infracional;  
VII – Expedir notificações; 
 VIII – Requisitar certidões de nascimento e óbito de criança ou 
adolescente quando necessário;  
IX – Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente; 
 X – Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação 
dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição 
Federal; XI – representar ao Ministério Público, para efeito das ações 
de perda ou suspensão do pátrio poder (BRASIL, 1990). 

 

Embora não esteja dentre as atribuições do Conselho Tutelar previsto no 

artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vale lembrar que o artigo 95 

da referida lei delegou poderes ao Judiciário, ao Ministério Público e ao Conselho 

Tutelar para fiscalizar as entidades de atendimento governamentais e não 

governamentais. 

 

3.4 Análise e Resultado 

Passamos agora à análise das entrevistas. Para a pesquisa de campo 

foram contatados três conselheiros tutelares das respectivas cidades: Cajuri, 

Coimbra e Viçosa.  São municípios pertencentes a região da Zona da Mata 

Mineira, localizada no sudeste do Estado de Minas Gerais. 

O município de Cajuri, tem uma população de 3.961 habitantes, o 

município de Coimbra 7. 631 habitantes e o município de Viçosa tem população 

79.910 habitantes. Essas informações foram retiradas do site do IBGE, 

divulgadas em 1º de julho de 2021, são populações estimadas para o ano de 

2021. Os municípios pertencem a mesma Comarca, ou seja, esses municípios 

são vinculados pelo Tribunal de Justiça da Comarca de Viçosa.  
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O material disponibilizado para os conselheiros constitui de um termo de 

consentimento livre e esclarecido do participante e um resumo com o objetivo da 

pesquisa. 

 O contato com os conselheiros e as entrevistas foram realizadas por meio 

eletrônicos: telefone, WhatsApp e e-mail. Apenas com o conselho de Cajuri foi 

realizado presencialmente na sua sede. 

Os conselheiros entrevistados são do sexo feminino, com a faixa etária de 

30 a 50 anos, o grau de escolaridade são ensino médio, superior incompleto e 

superior. Todas atuam como conselheiras há 6 anos, ou seja, são o segundo 

mandato. 

As denúncias de trabalho infantil, geralmente ocorrem através de 

telefonema no disque 100, no telefone do próprio conselho, e-mail do conselho, 

encaminhado por outros setores e também ocorre de forma presencial.  Com 

menos frequência, são requisitados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) 

para inspeção de estabelecimentos e de empresas, para averiguar a situação de 

trabalho infantil. 

O disque 100 ou disque Direitos Humanos é um serviço de denúncias 

contra violações de direitos humanos, que funciona 24 horas, todos os dias da 

semana. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem 

direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel. 

O MPT está apto a receber denúncias relativas à exploração do trabalho 

infantil ou a qualquer irregularidade quanto ao trabalho do adolescente. Com 

efeito, a Constituição respalda e a lei garante, para o exercício de suas 

atribuições, a possibilidade do Procurador do Trabalho requisitar documentos ou 

serviços de órgãos públicos, como inspeções (art. 8º, III e §5º, da LC nº 75/1993). 

(MANUAL DO TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR- MPT). 

Segundo as três conselheiras, participantes da pesquisa, os 

procedimentos adotados para a verificação da denúncia são através de visita ao 

local indicado pela denúncia para averiguar a veracidade dos fatos e 
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convocações dos responsáveis na sede do Conselho para prestar 

esclarecimentos. 

Constatadas a situação de trabalho infantil, as medidas aplicadas são: 

advertência dos pais ou responsáveis, o encaminhamento das famílias para 

inclusão nos programas de proteção a família como o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), ou outros serviços que o município ofereça. 

Havendo reincidência, a denúncia é   encaminhamento para o Ministério Público 

ou Ministério do Trabalho para tomar as providências necessárias. 

É importante ressaltarmos que os programas citados acimas pelas 

conselheiras, o CRAS e o CREAS, compõem a rede de proteção social, e são 

as principais unidades de Política de Assistência Social (PNAS), cada um possui 

suas competências e especificidades. Eles realizam o acompanhamento familiar 

nos territórios.  O CRAS é responsável pela prevenção de situações de 

vulnerabilidade social e risco nos territórios. Já o CREAS trata das 

consequências e acompanha as famílias e indivíduos que já tiveram seus 

direitos violados (MDS, 2009). 

O artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 1990) 

trata das atribuições do Conselho Tutelar e no inciso III, alínea a, diz que para 

promover a execução de suas decisões, o Conselho Tutelar pode requisitar 

serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança. 

O Conselho Tutelar não é um órgão de execução, para cumprir suas 

decisões e garantir a eficácia das medidas que aplica, utiliza-se de várias 

entidades que prestam serviços de atendimento à criança, ao adolescente e as 

famílias (GUIA PRÁTICO DO CONSELHO TUTELAR 2016).  

As conselheiras informam que para o registro de informações sobre a 

violações de direitos não utilizam o Sistema de Informação para a Infância e 

Adolescência (SIPIA). O SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento 

de informações no campo da promoção e defesa dos direitos de crianças e 
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adolescentes, e serve para que os Municípios, Estados e União tenham um 

panorama da realidade brasileira.  

Assim, a conselheira do município de Viçosa afirma que os registro de 

violações de direitos são informados para o Conselho Municipal do Direito da 

Criança e Adolescente. As outras conselheiras do município de Coimbra e do de 

município de Cajuri informam que fazem um relatório de atendimentos e de 

procedimentos adotados, que são arquivados no Conselho, não sendo 

repassados nenhuma informação ou notificação a outro órgão. 

Apesar de não possuírem acesso ou não utilizarem um sistema de 

informação ou notificação das violações, entendem a necessidade desses 

dados. Principalmente para análise de diagnóstico dos municípios, ou como 

instrumento para a formulação de políticas públicas. 

Conforme as conselheiras as dificuldades enfrentadas para a realização 

do trabalho são sempre as mesmas, em todos os casos atendidos. Apontaram a 

fragilidade do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), e a precariedade da 

articulação da rede, com baixa interação.  

O SGD é composto por diferentes profissionais, cada um com um papel 

específico a cumprir, com ações articuladas e em complementaridade com o 

papel dos demais profissionais. A ação do conselheiro deve provocar os 

profissionais a articularem suas ações, acompanhando o fato até que o direito 

violado ou ameaçado seja ressarcido (NASCIMENTO; ASSIS, 2009). 

A rede de proteção opera em ação integrada e entrelaçada com sujeitos 

e órgãos comprometidos com a finalidade última de proteger, em suas múltiplas 

esferas de cuidados, crianças e adolescentes em situação de risco ou já 

vitimados (PRANDI, 2020). 

Também expõe dificuldades em relação ao desconhecimento da 

sociedade, das famílias atendidas e internamente junto a rede de serviços, sobre 

o ECA e as reais atribuições do Conselho Tutelar. 
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A conselheira de Viçosa também reclama sobre a sobrecarga de trabalho, 

visto que o município tem uma população numerosa e conta apenas com um 

conselho. 

Ao serem indagadas sobre o quantitativo de denúncias de trabalho infantil 

recebidas pelo Conselho Tutelar, as três conselheiras entrevistadas informaram 

que recebem muito poucas denúncias. A conselheira de Viçosa informa que no 

período da pandemia, as alegações dos responsáveis nesse período, foram que 

as aulas estavam sendo remotas e que os adolescentes estavam ociosos.  As 

outras conselheiras, do município de Cajuri e Coimbra disseram que a pandemia 

não alterou a quantidade de denúncias sobre a exploração infantil. 

Quanto à eficácia dos procedimentos adotados pelos conselhos informam 

que raramente recebem as denúncias por reincidências. Contudo, todas alegam 

a indignação dos responsáveis por receberem advertência sobre essa situação.  

A conselheira tutelar do município de Coimbra relata algumas das falas 

dos pais ou responsáveis que são abordados pelo órgão em relação ao trabalho 

infantil.  Frases como: “Prefiro ver o meu filho trabalhando a está no meio das 

drogas, ou roubando”, ou “sempre trabalhei desde criança e nunca me 

prejudicou, por que meu filho não pode trabalhar?  

Segundo Custódio e Veronese (2008, p.134), o fortalecimento do trabalho 

infantil está nos mitos que este apresenta, pois, “o trabalho de crianças e 

adolescentes está arraigado nas tradições, nos comportamentos de diversos 

locais, como um vestígio do passado, com uma forte resistência à mudança” 

(CUSTODIO: VERONESE apud Souza, 2008, p.134). 

Pode -se verificar que o Conselho Tutelar tem atuado no combate ao 

trabalho infantil, mas os limites culturais da sociedade e a fragilização da rede 

de proteção à infância e juventude colocam-se como entraves para uma efetiva 

contribuição dos conselheiros tutelares para a eliminação da exploração do 

trabalho infantil. 
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4. Considerações Finais 

As convenções e tratados internacionais, especialmente a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a Convenção dos Direitos da Criança e as 

Convenções 138 e 132 da OIT, bem como a Constituição Federal e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, vedam, expressamente, o trabalho às crianças e 

adolescentes. 

Segundos dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) 

- IBGE, o quantitativo de crianças e adolescentes identificados como trabalho 

infantil reduziu nos últimos 23 anos, no entanto a temática ainda é um desafio 

para políticas públicas no Brasil (III PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO E 

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE 

TRABALHADOR 2019-2022). 

Verificamos através da pesquisa de campo que o Conselho Tutelar vem 

agindo apenas naqueles poucos casos em que as denunciam chegam. Não 

exercem nenhum trabalho de prevenção, nem em conjunto com a rede.  

Quando as conselheiras relatam as poucas denúncias realizadas sobre 

esse tema, não afirmam a diminuição do trabalho infantil. Visto que elas 

confirmam que as famílias atendidas e até parte da sociedade naturalizam o 

trabalho infantil, com justificativa ou defesa do trabalho precoce. 

É notório, que em nossa cultura encontram-se ainda arraigados falsos 

dogmas, que são utilizados hipocritamente para se defender e tolerar o trabalho 

infantil, não obstante as evidências da gravidade dos seus prejuízos e riscos à 

vida e à saúde de crianças e adolescentes, assim como os efeitos sociais e 

econômicos da sua existência (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 

REGIÃO 21). 

Todos os autores estudados evidenciam que a pobreza é um dos 

principais fatores que impulsionam o precoce ingresso no mundo do trabalho. No 

entanto esse aspecto é mais evidente, mas não exclusivo. 

          Segundo Costa e Cassol (2008) no trabalho infantil, faz-se necessário 

analisar inúmeros aspectos, pois é um problema social complexo, interligado a 
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outros. Como principal causa do trabalho infantil destaca-se a pobreza. Entre os 

demais estão o alto índice de desemprego, a precariedade educacional no país, 

a baixa escolaridade dos país, reprodução cultural e ausência de políticas 

públicas capazes de efetivar direitos garantidos (apud COSTA et.al, 2014, p.69). 

Diante das competências e das atribuições que foram conferidas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar desempenha um 

papel importante na erradicação do trabalho infantil. 

Assim, sempre que o Conselho Tutelar constatar a situação de exploração 

do trabalho infantil, poderá agir, pois Estado, sociedade e família têm o dever de 

assegurar a proteção e a efetivação dos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes. 

A falta de precisão em relação aos dados que indicam o número de 

crianças e adolescentes que trabalham importa na dificuldade de elaboração de 

estratégias de ação e de políticas públicas para o seu enfrentamento 

Evidencia-se que há vários desafios enfrentados pelo Conselho Tutelar 

para sua efetiva atuação, e que a conscientização e capacitação de todos os 

atores que fazem parte da rede de proteção devem ser priorizadas, visando 

superar as dificuldades de integração. 
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