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“O que é trabalho infantil?”

❑ Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e 
adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a 
legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem 
ainda não completou 16 anos, como regra geral.

▪ até 13 anos – proibição total;

▪ entre 14 a 16 anos – Admite-se uma exceção: trabalho na 
condição de aprendiz;

▪ entre 16 e 17 anos – permissão parcial. São proibidas as 
atividades noturnas, insalubres.

❑ Pela emenda da relatora, a punição para quem contratar trabalho 
infantil será pena de reclusão de dois a quatro anos, mais multa.

https://livredetrabalhoinfantil.org.br



Estatuto da Crianças e do Adolescente
[ECA]  

❑ O que é o ECA e qual o seu objetivo?

▪ O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), regulamentado pela Lei 
Federal nº 8.069/1990, é o principal marco legal e regulatório dos 
direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil;

▪ Já em seu artigo 1º, o ECA define-se como uma lei que dispõe sobre a 
proteção integral à criança e ao adolescente;

▪ Ele exclui qualquer possibilidade de discriminação dos brasileiros com 
menos de 18 anos, independentemente da condição de nascimento, da 
situação familiar, da idade, do gênero, da raça, etnia ou cor, da religião 
ou crença, de deficiência, da condição pessoal, social, econômica e 
ambiental.

https://livredetrabalhoinfantil.org.br



Estatuto da Crianças e do Adolescente
[ECA]  

❑ O que o ECA defende?

▪ Proteção integral às crianças e adolescentes brasileiras. Igualmente, 

estabelece os direitos e deveres do Estado e dos cidadãos 

responsáveis pelos mesmos;

▪ É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

https://www.todamateria.com.br & http://www.sinditabaco.com.br

https://www.todamateria.com.br/


Constituição Brasileira 

❑ O que é uma Constituição?

▪ Constituição é a lei maior, a lei fundamental e suprema de um Estado. 

Seu conteúdo atinge a estruturação do Estado, a formação dos poderes 

públicos, forma de governo, aquisição do poder, distribuição de 

competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos;

❑ Para que serve a Constituição Brasileira?

▪ A Constituição Brasileira, assim como a de qualquer outro país, tem como 

principal objetivo firmar direitos e deveres para os cidadãos e o próprio 

governo. Funciona, então, como uma garantia pétrea desses direitos e 

deveres para o povo.

https://www.stoodi.com.br



Constituição Brasileira 

❑O que a Constituição Brasileira determina sobre o trabalho 

infantil?

▪ A Constituição ainda proíbe o trabalho de pessoas menores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 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.

https://www.ilo.org



10 razões pelas quais uma criança não 
deve trabalhar

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;

https://plan.org.br



10 razões pelas quais uma criança não 
deve trabalhar

1. 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;

2. A pele da criança é mais sensível aos agentes físicos, químicos e biológicos;

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

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

5. 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.

https://plan.org.br



Entrevistas 

❑ “Entreviste três adultos e pergunte qual das 10 razões eles consideram 

mais relevantes para proibir o trabalho infantil e quais as 

consequências que o trabalho infantil pode ter no desenvolvimento da 

criança. Peça que justifiquem a resposta.”



1º entrevistado 

❑ “Na minha opinião a ultima razão, a decima, é a mais 

importante, porque quando você coloca uma criança para 

trabalhar alem da questão física do crescimento do corpo, o 

trabalho infantil afetara o emocional da criança ao priva-la 

de uma infância com brincadeiras, estudo e aprendizado, 

levará a um amadurecimento precoce.”

Marianne Mayumi Ueda - 36 anos



2º entrevistado 

❑ “Eu acho a última. Toda criança tem o direito de ser 

criança, de ir para a escola, ter uma casa, proteção, ter 

direito ao lazer, para poder se desenvolver 

integralmente é se tornar um adulto digno e 

socialmente saudável.”

Daniela Carla Miraglia Ragazzi - 48



3º entrevistado 

❑ “A ultima, porque as crianças estão em fase de 

desenvolvimento, então elas devem ter seu direito de 

brincar e estudar e se desenvolver resguardado. O trabalho 

infantil trás muitos danos físicos e mentais.”

Juliana de Carvalho - 45



“Criança não trabalha”
Arnaldo Antunes e Paulo Tatit 

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

https://www.letras.mus.br

Criança não trabalha

Criança dá trabalho

Criança não trabalha

1, 2 feijão com arroz

3, 4 feijão no prato

5, 6 tudo outra vez



“Criança não trabalha”
Arnaldo Antunes e Paulo Tatit 

❑ A letra da canção reforça ou desmente os argumentos das 

10 razões pelas quais uma criança não deve trabalhar? 

Justifique.

▪ Reforça, pois na canção diz que criança não deve trabalhar, 

“criança não trabalha, criança dá trabalho ...”, dando exemplo de 

varias coisa que fazem parte da infância, como brinquedos, 

brincadeiras, materiais escolares e etc.



Estatísticas do Trabalho Infantil 
no Brasil

❑ 1,768 milhão de crianças entre 5 a 17 anos trabalham no Brasil, 4,5% 

da população nesta faixa etária;

▪ 66,1% são negras ou pardas;

▪ 53,7% possuem 16 ou 17 anos;

▪ 25,0% possuem 14 ou 15 anos;

▪ 21,3% possuem entre 5 e 13 anos.

❑ As atividades mais comuns são o trabalho doméstico, agricultura, 

construção civil, lixões e tráfico de drogas.

https://livredetrabalhoinfantil.org.br & https://www.todamateria.com.br

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/


Estatísticas do Trabalho Infantil 
no Brasil
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https://livredetrabalhoinfantil.org.br



Estatísticas do Trabalho Infantil 
no Brasil
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Trabalho Infantil no Brasil
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https://livredetrabalhoinfantil.org.br



Estatísticas do Trabalho Infantil 
no Brasil
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https://livredetrabalhoinfantil.org.br



Elabore um texto apresentando soluções para coibir o trabalho infantil no Brasil:

O governo deveria providenciar boas escolas públicas; muitas famílias 
as vezes não tem condição de pagar uma boa escola particular. Com mais 
vagas; as vezes a criança pode até morar perto de uma escola, mas por falta de 
vaga acaba não indo para escola. Transporte para levar as crianças. Muitas 
vezes a criança mora longe da escola, acaba ficando em casa, pois o caminho 
é muito longo para ir e voltar a pé, e como não tem nada pra fazer em casa vai 
ajudar os pais trabalhando.

Os pais também deveriam conscientizar-se de que os filhos precisam 
estudar para ter uma vida diferente da deles, ao invés de colocá-los para 
trabalhar e ajudar na situação financeira da família, os pais deveriam coloca-los 
em uma escola para estudarem e terem um bom futuro.

O governo deveria oferecer mais oportunidade de trabalho para o povo 
e um salário mais alto para manter a família. O salario mínimo deve garantir 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 
previdência social e R$ 1.100 não garante tudo isso.


