
O QUÃO 
ERRADO É O 
TRABALHO 
INFANTIL

E seus defeitos



É constituído pelo ECA e Pela Constituição do 
Brasileira determina que é proibido qualquer 
trabalho à menores de quatorze anos “após a 
Emenda Constitucional 98, ficou estabelecida 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.



• 1 Crianças ainda não têm seus ossos e músculos completamente desenvolvidos, assim correm maior risco 
de sofrer acidentes;

• 2 A entrada e a saída de ar dos pulmões da criança são reduzidas, sendo mais afetadas pelas substâncias 
tóxicas, podendo levar à morte;

• 3 O coração da criança bate mais rápido do que o do adulto, aumentando sua frequência cardíaca diante 
do esforço, comprometendo sua saúde;

• 4 O sistema nervoso da criança não está totalmente desenvolvido, provocando sintomas como: dores de 
cabeça, insônia, tontura, dificuldade de concentração e de memorização, prejudicando o rendimento 
escolar;

• 5 Crianças têm fígado, baço, rins, estômago e intestinos ainda em desenvolvimento, o que facilita a 
intoxicação;

• 6 O corpo das crianças produz mais calor que o dos adultos quando submetido a trabalhos pesados, o que 
pode causar, dentre outras coisas, desidratação e maior cansaço;

• 7 A pele da criança é mais sensível aos agentes físicos, químicos e biológicos;

• 8 Crianças possuem visão periférica menor que a do adulto, ficando mais sujeitas a sofrer acidentes de 
trabalho;

• 9 Crianças têm maior sensibilidade aos ruídos que os adultos, o que pode provocar perdas auditivas mais 
intensas e rápidas;

• 10 Quando uma criança trabalha, deixa de brincar, estudar e aprender. Quando adulta, perde 
oportunidades de trabalho por falta de qualificação profissional; quando a pessoa envelhece, ela não terá 
condições dignas de sobrevivência.



- Luciana (Mãe da Samira - 51 anos): " Eu considero o trabalho infantil inaceitável e repugnante. As razões 
elencadas nos itens de 1 a 9 são físicas e já estas já bastariam para definir o trabalho infantil como impróprio, 
com tudo como descrito no item 10 as consequências vão além, são também de cunho emocional e social. Na 
minha opinião não há como eleger apenas uma razão relevante, pois são todas negativas e danosas. O 
trabalho infantil é desumano compromete a saúde física e mental das crianças rouba sua infância, seus sonhos 
e o seu futuro, pois prejudica a educação, os estudos gerando pobreza e má qualidade de vida."

- Cristiane (Mãe do Theo - 48):Todas as razões são importantes, muitas razões além de importantes são 
perigosas, podendo prejudicar pra sempre o pessoa, porém a 10 na minha visão é a pior.As demais podem ou 
não acontecer mas a 10 irá acontecer com certeza, em todas as vezes que uma criança for submetida a 
trabalho infantil.As expetativas infantis se acabam no momento em que uma criança tem obrigação de trabalhar 
pra ajudar no sustento de sua família. Ela passa a ter preocupações e obrigações de um adulto, quando uma 
criança deveria apenas se preocupar em ser criança

- Viviane (Mãe da Beatriz – 45 anos) :"O sistema nervoso da criança não está totalmente desenvolvido, 
provocando sintomas como: dores de cabeça, insônia, tontura, dificuldade de concentração e de memorização, 
prejudicando o rendimento escolar". 
Na minha opinião esse item prejudica a saúde da criança afetando o aprendizado dentro da escola e como 
consequência seu futuro.



Lápis, caderno, chiclete, peão
Sol, bicicleta, skate, calção
Esconderijo, avião, correria,
Tambor, gritaria, jardim, confusão

Bola, pelúcia, merenda, crayon
Banho de rio, banho de mar,
Pula sela, bombom
Tanque de areia, gnomo, sereia,
Pirata, baleia, manteiga no pão

Giz, merthiolate, band aid, sabão
Tênis, cadarço, almofada, colchão
Quebra-cabeça, boneca, peteca,
Botão. pega-pega, papel papelão

Criança não trabalha
Criança dá trabalho
Criança não trabalha

1, 2 feijão com arroz
3, 4 feijão no prato
5, 6 tudo outra vez



A letra da canção reforça ou desmente os argumentos das

10 razões pelas quais uma criança não deve trabalhar?

Justifique.

A letra da canção de Paulo Tatit reforça os argumentos das 10 razões,
pois em uma parte da canção é citado que “A criança não trabalha, a
criança dá trabalho” além de citar as brincadeiras que são comuns
entre as crianças, que também um direito delas, justificando que
trabalhar não é um dever das crianças





Há vários motivos pelos quais as crianças não podem 
trabalhar, uma sugestão para acabar com esse tipo de ação 
é ajudar as pessoas que não tem condições de morar em 
uma casa muito boa, para a família não depender do 
trabalho infantil e também de que as crianças não peçam 
dinheiro na rua só para que as pessoas fiquem com dó e 
doem seu dinheiro.



https://plan.org.br/


