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RESUMO: O trabalho humano ao longo dos milênios sofreu grandes 
transformações, principalmente a partir da denominada primeira revolução 
industrial, com a invenção da máquina a vapor. O trabalho deixa de ser 
predominantemente artesanal para se tornar produção em massa. Este 
movimento promove o deslocamento de imensas massas de homens, mulheres 
e crianças do campo para as cidades, permitindo o uso indiscriminado da mão 
de obra de todos, sem qualquer forma de proteção, explorado ao extremo pelo 
sistema produtivo. Atualmente, o trabalho humano continua a ser explorado 
fortemente, em especial em países considerados subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento, no caso específico: Bangladesh. Inúmeros órgãos de 
comunicação e defesa do trabalho infantil tem apresentado documentários e 
relatórios acerca do tema, contendo dados estatísticos estarrecedores. Neste 
trabalho investiga-se em que medida a comunidade internacional, em especial a 
Organização Internacional do Trabalho, pode contribuir para que ocorra a 
erradicação da exploração do trabalho infantil nesse país. Nele, o trabalho infantil 
permanece generalizado, retirando do indivíduo o acesso à educação e, por 
consequência, à formação profissional, instrumento que oportuniza a retirada 
deste da linha de pobreza. Como referencial teórico, a presente pesquisa utilizar-
se-á do documentário produzido pela televisão Portuguesa denominado “Toda a 
Verdade – Peles, Escravos da Moda”, em conjunto com o relatório elaborado 
pelo Overseas Developement Institute, sediado em Londres, onde foram 
pesquisados mais de 2.700 domicílios em Dhaka, capital de Bangladesh, 
concluindo que 15% das crianças entre os 6 e os 14 anos não frequentam a 
escola e trabalham em média de 42 a 64 horas semanais. Esse número é 
representativo, tendo em vista que sua população é de pouco mais de meio 
milhão de pessoas. O tema exige de todos, em especial da comunidade 
cientifica, o constante estudo e acompanhamento dos fatos, em razão de sua 
relevância, de modo a se exigir a adoção de condutas eficazes para coibir os 
danos dele oriundos, possibilitando à criança a oportunidade de se desenvolver 



individual e coletivamente, em todos os sentidos. O objetivo geral de pesquisa é 
investigar o papel da OIT no sentido de incentivar práticas que busquem elevar 
o nível de efetividade de proteção dos direitos humanos sociais dos 
trabalhadores nos países membros e, em especial, em Bangladesh, visando ao 
fortalecimento de um ambiente regulatório para a criança, concretizando os 
direitos da Convenção 138 da OIT. Os objetivos específicos serão no sentido de 
identificar quais as ocorrências e em que meio produtivo são mais costumeiros; 
identificar quais os motivos tem levado este País a permitir que crianças sejam 
submetidas a trabalho, principalmente de forma extenuante como anteriormente 
relatado; desvendar meios eficazes de cumprimento do que determinado por 
organismos internacionais, em especial os da Organização Internacional do 
Trabalho. Para a consecução desses objetivos, utilizar-se-á a pesquisa 
descritiva e bibliográfica/documental abarcada no método dedutivo qualitativo. 
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