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HELOISA, ENZO, PEDRO E EDUARDO.



O que a 
Constituição 
Brasileira e o ECA
determinam 
sobre o trabalho 
infantil:

• Lançado em 13 de julho de 1990, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) A lei nº 8.069 é 
um marco para os pequenos brasileiros, que 
passaram a ter seus direitos fortalecidos e 
ganharam proteção integral do Estado. O 
Estatuto tornou claras as normas, por exemplo, 
do que é considerado trabalho infantil e 
marcou o início de campanhas de 
conscientização.

• No setor rural, um dos desafios foi desfazer a 
crença estabelecida de que os filhos de 
produtores precisavam aprender a trabalhar 
trabalhando. Nesse sentido, o setor do tabaco 
vem atuando junto aos produtores integrados 
para difundira a conscientização de que lugar 
de crianças e adolescentes é na escola. Por isso, 
os produtores precisam apresentar os atestados 
de frequência escolar às empresas de tabaco 
com as quais mantêm negócios.

• Fonte: www.educamaisbrasil.com.br

http://www.educamaisbrasil.com.br/


Pesquise as 10 razões pelas quais uma criança não deve trabalhar:

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

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

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

•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; 

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



Pesquise as 10 razões pelas quais uma criança não deve trabalhar:

•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; 

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

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

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

•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.

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

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


Entrevista com adultos:
• Juliana Salgado – mãe Catherine - 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; Porque a criança esta em fase de 
desenvolvimento e de aprendizado então ocupando o tempo dela com o trabalho, ela tem perdas e prejuízos no 
seu desenvolvimento e na sua aprendizagem.

• Adriana de Mattia Aguiar – mãe Heloisa – 50 anos – 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. Considero a razão mais 
relevante a de uma criança trabalhar e não poder brincar, estudar e aprender. Porque se a criança trabalhar, o seu 
desenvolvimento físico e mental será prejudicado e seu aprendizado também, pois sofrerá estresse ao invés de 
aproveitar sua infância, será um adulto menos qualificado no mercado de trabalho e poderá ter sua saúde
afetada.

• Raíra Ferreira – mãe Pedro – 33 anos - 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. De todos os problemas que as crianças sofrerão o 
problema mais exaltante é o emocional pois na época que essas crianças deveriam receber afeto e carinho elas receberam 
ordens de trabalho.



Letra da 
música de 
Arnaldo 
Antunes -
Criança não 
trabalha:

• 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
Giz, mertiolate, 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
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
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
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...



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

Reforça, porque tem um verso na 
música em que fala “criança não 
trabalha, criança dá trabalho”, e os 
brinquedos, roupas, comidas, 
objetos e entre outros que citam, é o 
que a criança e o adolescente 
realmente deveriam ter.



Gráfico:



Soluções 
para acabar  
com o 
trabalho 
infantil no 
Brasil:

Ao menor de 16 anos de idade é proibida 
qualquer trabalho. Se o adolescente for salvo 
como aprendiz é a partir de 14 anos. Quando o 
adolescente crescer pode sofrer fisicamente, 
ficar sem emprego pela falta de aprendizado, e 
quando criança, não ter aproveitado da maneira 
que deveria acontecer, poderia ter um tempo 
livre para lazer e estudos.

Para acabar com o trabalho infantil, poderíamos 
colocar cartazes avisando que uma ONG esta 
por toda a cidade supervisionando se não há 
criança trabalhando, se caso verem qualquer 
tipo semelhante a situação o adulto responsável 
pelo trabalho dela receberá uma multa.



Curiosidades:
Exploração do 
trabalho 
infantil no 
Brasil, suas 
consequências 
e as leis:

• Muitas vezes uma família pode ter 
dificuldades financeiramente, o trabalho 
infantil prejudica a aprendizagem da criança, 
a saúde, a sofrer violência, desgaste físico, 
acidentes com máquinas e animais no 
meio...

• Ao suspeitar que uma criança esteja 
trabalhando, denuncie. Nem sempre o 
trabalho infantil é reconhecido facilmente. O 
canal encaminha o caso para a rede de 
proteção. Outra alternativa é acessar a 
página de denúncias do Ministério Público 
do Trabalho.

• Fonte:https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/como-combate-lo/como-posso-ajudar/

