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Direitos Fundamentais 

Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 



Direito à profissionalização e à proteção no trabalho 

- Parte do processo de formação do adolescente, mas não pode 

prejudicar a educação formal. 

- Art. 7º, XXXIII, CF/88: 

 

“a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

 

 

 



Direito à profissionalização e à proteção no trabalho 

- Trabalho do adolescente:  

 

Limitação etária 

Limitação horária 

Limitação funcional  

 

(é proibido o exercício de trabalho insalubre, perigoso, penoso ou 
realizado em locais prejudiciais à sua formação). 

 

 

 



Direito à profissionalização e à proteção no trabalho 

- Direito à profissionalização e à proteção no trabalho: a partir do art. 

60 do ECA. 

- A formação técnico-profissional do adolescente obedecerá aos 

seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao 

ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do 

adolescente e horário especial para o exercício das atividades. 

 

 

 

 



Direito à profissionalização e à proteção no trabalho 

- Observação: nos termos do Decreto n. 5.598/05, aprendiz é o maior de 

14 anos e o menor de 24 anos que celebra contrato de aprendizagem. 

- É vedado ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 

trabalho, aluno de escola técnica ou assistido em entidade 

governamental ou não-governamental, o trabalho noturno (22:00 – 

05:00), perigoso, insalubre, penoso, realizado em locais prejudiciais à 

sua formação e desenvolvimento ou realizado em horários que não 

permitam a frequência à escola.  

 

 

 

 



Direito à profissionalização e à proteção no trabalho 

- Trabalho educativo (art. 68, ECA): atividade laboral em que as 

exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social 

do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 

- O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob 

responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental 

sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele 

participe condições de capacitação para o exercício de atividade 

regular remunerada. 

 

 

 



Direito à profissionalização e à proteção no trabalho 

- A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a 

participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o 

caráter educativo. 

- O adolescente tem direito à profissionalização e proteção no trabalho, 

respeitada a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e 

a sua capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.  

 

 

 



Direito à profissionalização e à proteção no trabalho 

- Observação: O art. 149 do Estatuto prevê que compete à autoridade 

judiciária disciplinar, mediante portaria, ou autorizar, mediante 

alvará, a participação de criança e adolescentes em espetáculos 

públicos e seus ensaios e em certames de beleza.  

- Devem ser considerados os princípios do Estatuto, as peculiaridades 

locais, a existência de instalações adequadas, o tipo de frequência 

habitual, a adequação do ambiente e a natureza do espetáculo.  

 

 

 



 


