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SIMPÓSIO ONLINE 126 

 
Simpósio: 

 
REDUÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E INSERÇÃO DO TRABALHO APRENDIZ 

 
Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Ivani Contini Bramante 
Vinculação Institucional: Professora Titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo. 
Resumo Curricular: Desembargadora Federal do Trabalho e Professora Doutora na área do 
Direito. Professora Titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Mestre e 
Doutora pela Pontifícia Universidade Católica. Especialista pela OIT/Turim/Itália em Relações 
Coletivas Comparada, com defesa da tese “Entraves a plena liberdade sindical no Brasil”, 
depositada no Centro de Estudos e Documentação da OIT/Turim/Itália. Membro da Academia 
Brasileira de Direito da Seguridade Social – ADSS. Membro da CIELO LABORAL-
Comunidade para Estudo e Investigação Laboral e Ocupacional. Autora de livros, participação 
em obras coletivas, e artigos jurídicos. Áreas de atuação profissional: Direito Constitucional. 
Direitos Humanos. Direitos da Personalidade. Direito do Trabalho. Direito Sindical e Coletivo 
do Trabalho. Segurança e Saúde no Trabalho. Direito Previdenciário. Ética empresarial e 
Compliance Informacional Trabalhista e Previdenciário. Métodos alternativos de solução de 
conflitos: Conciliação Mediação e Arbitragem. Direito Processual do Trabalho. Pesquisadora 
no Núcleo Trabalho Além do Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo. 
 
Nome da Coordenadora 2: Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro 
Vinculação institucional: Professora Titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo. 
Resumo Curricular: Juíza titular da 2 VT de SCS. Professora titular de direito processual do 
trabalho, Prática Jurídica Trabalhista e de compliance trabalhista e previdenciário da Faculdade 
de Direito de São Bernardo do Campo. Mestre e Doutora em Direito do Trabalho pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Membro da Academia Brasileira de Direito 
da Seguridade Social ocupando a cadeira de número 7. Pesquisadora no Núcleo Trabalho Além 
do Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

É cediço que o trabalho infantil constitui problema desde priscas eras e remonta aos 
períodos pré-cristão, tendo sofrido grande aumento na Idade Média, nas corporações de ofício, 
quando as crianças ingressavam no mercado de trabalho como aprendizes para que logo 
pudessem ser companheiros e aprender o ofício do mestre e, assim, habilitar-se ao trabalho 
remunerado.  

Com a Revolução Industrial, o trabalho das crianças ganhou relevo por ser considerada 
mais fácil de lidar e convencer, sendo denominadas de “meia-força” para justificar a prática de 
atos discriminatórios e sujeitando-as a trabalhos árduos de 14 a 16 horas diárias desde os 5 anos 
de idade.  

A OIT, através das Convenções 5, 6, 138 e 182 tutela o trabalho na infância e, do mesmo, 
na Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, de 1998, tem-
se como objetivo “a abolição efetiva do trabalho infantil” 
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Afigura-se fundamental, a tutela dos interesses das crianças e adolescentes, seja no 
tocante à proteção no ambiente no trabalho e contra as explorações. 

Não obstante seja historicamente recente a proteção dos direitos dos menores, tal fato 
não significa a ausência de importância da tutela dos interesses dos menores, sendo certo que a 
proteção não pode mais se limitar à proibição contra a exploração mas, no mundo 4.0 em que 
vivemos, deve se preocupar com a inserção do jovens no mercado, em razão das novas 
tecnologias e alteração do panorama profissional, cujas mudanças ocorrem de forma célere e 
afetam a vida de todos, principalmente do futuro das crianças.  

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 

Espanhol (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 126 

 
Symposium: 

 
REDUCTION OF CHILD LABOR AND INSERTION OF APPRENTICE WORK 

 
Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Ivani Contini Bramante 
Institution: Professor at the Law School of São Bernardo do Campo. 
Curricular Summary: Desembargadora Federal do Trabalho e Professora Doutora na área do 
Direito. Professor at the Law School of São Bernardo do Campo. Master and PhD from the 
Pontifical Catholic University. Specialist by the ILO /Turin/Italy in Comparative Collective 
Relations, defending the thesis “Barriers to full union freedom in Brazil”, deposited at the 
Center for Studies and Documentation of the ILO / Turin / Italy. Member of the Brazilian 
Academy of Social Security Law - ADSS. Member of CIELO LABORAL-Community for 
Study and Labor and Occupational Research. Author of books, participation in collective 
works, and legal articles. Professional practice areas: Constitutional Law. Human rights. 
Personality Rights. Labor Law. Union and Collective Labor Law. Safety and Health at Work. 
Social Security Law. Business ethics and Labor and Social Security Information Compliance. 
Alternative methods of conflict resolution: Conciliation, Mediation and Arbitration. Procedural 
Labor Law. Researcher at the Núcleo Trabalho Além do Direito do Trabalho at the University 
of São Paulo. 
 
Name of Coordinator 2: Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro 
Institution: Professor at the Law School of São Bernardo do Campo. 
Curricular Summary: Judge of the 2nd SCS VT. Professor of procedural labor law, Labor 
Legal Practice and labor and social security compliance at the Law School of São Bernardo do 
Campo. Master and PhD in Labor Law from the Faculty of Law of the University of São Paulo. 
Member of the Brazilian Academy of Social Security Law. Researcher at the Núcleo Trabalho 
Além do Direito do Trabalho at the University of São Paulo. 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

Child labor has been a problem since ancient times and dates back to pre-Christian 
periods, having suffered a great increase in the Middle Ages, in craft corporations, when 
children entered the labor market as apprentices so that they could soon be companions and 
learn the craft of the master and thus qualify for paid work. 

With the Industrial Revolution, children's work gained prominence as it was 
considered easier to deal with and convincing, being called “half-strength” to justify the practice 
of discriminatory acts and subjecting them to hard work from 14 to 16 hours a day since the 5 
years old. 

The ILO, through Conventions 5, 6, 138 and 182, protects child labor and, in the ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, of 1998, the objective is “the 
effective abolition of work childish ” 

It is essential to protect the interests of children and adolescents, both in terms of 
protecting the environment at work and against exploitation. 

Although the protection of the rights of minors is historically recent, this fact does not 
mean the lack of importance of protecting the interests of minors, being certain that protection 
can no longer be limited to the prohibition against exploitation but, in the 4.0 world in which 
we live , should be concerned with the insertion of young people in the market, due to new 
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technologies and changes in the professional landscape, whose changes occur quickly and affect 
everyone's life, especially the children's future. 
 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
Portuguese (X) 

English (X) 
Spanish (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA 126 

 
Simposio: 

 
REDUCCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL E INSERCIÓN DEL TRABAJO DE 

APRENDIZ 
 

Coordinadores: 
Nombre del Coordinador 1: Ivani Contini Bramante 
Vinculación Institucional: Profesor Titular de la Facultad de Derecho São Bernardo do 
Campo. 
Resumen curricular: Desembargadora Federal do Trabalho. Profesor de la Facultad de 
Derecho de São Bernardo do Campo. Magíster y Doctorado por la Pontificia Universidad 
Católica. Especialista de la OIT / Turín / Italia en Relaciones Colectivas Comparadas, 
defendiendo la tesis “Barreras a la plena libertad sindical en Brasil”, depositada en el Centro de 
Estudios y Documentación de la OIT / Turín / Italia. Miembro de la Academia Brasileña de 
Derecho de la Seguridad Social - ADSS. Miembro de CIELO LABORAL-Comunidad de 
Estudios e Investigaciones Laborales y Ocupacionales. Autor de libros, participación en 
trabajos colectivos y artículos jurídicos. Áreas de práctica profesional: Derecho Constitucional. 
Derechos humanos. Derechos de personalidad. Derecho laboral. Derecho Laboral Sindical y 
Colectivo. Seguridad y salud en el trabajo. Ley de Seguridad Social. Ética empresarial y 
Cumplimiento de la información laboral y de la seguridad social Métodos alternativos de 
resolución de conflictos: Conciliación, Mediación y Arbitraje. Derecho Procesal Laboral. 
Investigador del Núcleo Trabalho Além do Direito do Trabalho de la Universidad de São Paulo.  
 
Nombre del Coordinador 2: Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro 
Vinculación Institucional: Profesor Titular de la Facultad de Derecho São Bernardo do 
Campo. 
Resumen curricular: Juez del 2º SCS VT. Catedrático de derecho procesal laboral, Práctica 
Jurídica Laboral y Cumplimiento Laboral y Previsional en la Facultad de Derecho de São 
Bernardo do Campo. Magíster y Doctorado en Derecho Laboral por la Facultad de Derecho de 
la Universidad de São Paulo. Miembro de la Academia Brasileña de Derecho de la Seguridad 
Social, ocupando el puesto número 7. Investigador del Núcleo Trabalho Além do Direito do 
Trabalho en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo. 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

Es cierto que el trabajo infantil ha sido un problema desde la antigüedad y se remonta 
a períodos precristianos, habiendo sufrido un gran aumento en la Edad Media, en las empresas 
artesanales, cuando los niños ingresaron al mercado laboral como aprendices para que pronto 
pudieran ser compañeros y aprender el oficio del maestro y así calificar para un trabajo 
remunerado. 

Con la Revolución Industrial, el trabajo infantil cobró protagonismo por considerarse 
más fácil de tratar y convincente, llamándose “media fuerza” para justificar la práctica de actos 
discriminatorios y sometiéndolos a un arduo trabajo de 14 a 16 horas diarias desde el 5. años. 

La OIT, a través de los Convenios 5, 6, 138 y 182, protege el trabajo infantil y, en la 
Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, de 1998, el 
objetivo es “la abolición efectiva del trabajo infantil”. 

Es fundamental proteger los intereses de los niños, niñas y adolescentes, tanto en 
términos de protección del medio ambiente en el trabajo como contra la explotación. 
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Si bien la protección de los derechos de los menores es históricamente reciente, este 
hecho no significa la falta de importancia de proteger los intereses de los menores, siendo cierto 
que la protección ya no puede limitarse a la prohibición contra la explotación sino, en el mundo 
4.0 en el que que vivimos, debemos preocuparnos por la inserción de los jóvenes en el mercado, 
debido a las nuevas tecnologías y los cambios en el panorama profesional, cuyos cambios 
ocurren rápidamente y afectan la vida de todos, especialmente el futuro de los niños. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Inglés (X) 

Español (X) 


