
Carandazais



• Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por
ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.

• É proibido qualquer trabalho a menores de
quatorze anos de idade.” Após a Emenda
Constitucional 98, ficou estabelecida a proibição
de trabalho noturno, perigoso ou que faça mal a
saúde a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.



• O trabalho infantil, segundo a legislação
brasileira, se refere às atividades econômicas
e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem
finalidade de lucro, remuneradas ou não,
realizadas por crianças ou adolescentes com
menos de 16 anos, sem contar a condição de
aprendiz a partir dos 14 anos,
independentemente da sua condição
ocupacional..



1. Crianças ainda não têm seus ossos e
músculos completamente desenvolvidos,
assim correm maior risco de sofrer
acidentes e se machucarem;
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, mais cansaço e
desidratação;

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
uma boa vida ou até mesmo de
sobrevivência.



• Debora (43 anos) - Mãe do Caio: a 10 é a mais
importante, porque as crianças precisam dedicar
todo o seu tempo ao estudo, ao aprendizado em
geral e às brincadeiras, pois isso tudo faz parte
de um desenvolvimento saudável, garantindo
um futuro melhor e mais promissor para essas
crianças.

• Valdir (46 anos)- Pai da Iolanda: a 10, porque
crianças têm que socializar com outras crianças
da sua idade, aprender a conviver com as
diferenças encontradas entre elas, estudar para
aprender e se desenvolver e ter bons trabalhos.

• Francine (48 anos) – Mãe da Rafaela: a 4,
porque o sistema nervoso é muito importante
para a criança se desenvolver e se tornar um
adulto saudável.
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Banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom

Tanque de areia, gnomo, sereia
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1, 2 feijão com arroz

3, 4 feijão no prato

5, 6 tudo outra vez

Lápis, caderno, chiclete, pião

Sol, bicicleta, skate, calção

Esconderijo, avião, correria, tambor

Gritaria, jardim, confusão

Bola, pelúcia, merenda, crayon

Banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom

Tanque de areia, gnomo, sereia

Pirata, baleia, manteiga no pão

Criança não trabalha, criança dá trabalho

Criança não trabalha, criança dá trabalho

Criança não trabalha, criança dá trabalho

Criança não trabalha, criança dá trabalho

Lápis

Banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom

Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão

Não trabalha...
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Criança não Trabalha – Arnaldo Antunes

http://www.youtube.com/watch?v=AbTbHiYKmuQ


A letra da canção 
reforça ou desmente os 
argumentos das 10 
razões pelas quais uma 
criança não deve 
trabalhar? Justifique.

• A letra da canção reforça os argumentos, 
pois diz que criança não trabalha, mas dá 
trabalho. Além disso, cita vários brinquedos  
e coisas que crianças fazem, ou ao menos 
deveriam poder fazer.





O trabalho infantil é um grande problema
no Brasil e em vários outros países, mas, muitas
pessoas não sabem como podem ajudar. Sabe
como? Mobilizando suas redes sociais, avisando e
orientando as pessoas de como você ajuda essa
causa; Denunciando, caso veja crianças
trabalhando ou algo parecido, porque muitas
vezes esse tipo de exploração não é detectado.

O Disque 100 é grátis, mas você também
pode acessar a página de denúncias do Ministério
Público do Trabalho. Podemos apoiar projetos
sociais e ser consumidores conscientes,
pesquisando antes de comprar, para saber se a
empresa explora crianças.

Afinal, crianças não devem trabalhar e
sim, brincar e estudar. Nosso papel como
sociedade é fazer com que isso aconteça.



10 razões pela qual uma 
criança não deve 
trabalhar:

ECA:

Constituição Brasileira:

Como podemos coibir o 
trabalho infantil:

https://plan.org.br/10-razoes-para-as-criancas-nao-
trabalharem/

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/report
agens/o-que-o-eca-diz-sobre-o-trabalho-infantil/

https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-
infantil/WCMS_565212/lang--pt/index.htm

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-
infantil/como-enfrentar/como-posso-
ajudar/#:~:text=Ao%20suspeitar%20que%20uma%20
crian%C3%A7a,do%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%B
Ablico%20do%20Trabalho.
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