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7 ano A – Rafael Cunha, Rammon, Aline, Juan



LEGISLAÇÃO:

O Brasil possui vários leis no combate ao trabalho infantil.

Na Constituição Federal, a proteção ao menor aparece no artigo 7º, XXXIII,
quando proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos e de
qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo se aprendiz a partir de 14 anos.

Prevê, ainda, o artigo 227 que : "É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, 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”.

Dispõe o ECA que:

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade.”



CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO INFANTIL:
1- Crianças e adolescentes que trabalham tem a saúde física prejudicada 

2- Crianças e adolescentes que trabalham tem seu desenvolvimento intelectual prejudicado

3- Crianças e adolescentes que trabalham não tem tempo para brincar 

4- crianças e adolescentes que trabalham são expostos a riscos e perigos

5- Crianças e adolescentes que trabalham não tem tempo para participar de projetos sociais (no contra turno 
escolar, por exemplo), esportivos ou culturais que oferecem formação de qualidade

6- O trabalho infantil impede que crianças e adolescentes se tornem profissionais qualificados

7- O trabalho infantil mantém as famílias na pobreza

8- Crianças e adolescentes que trabalham ficam deprimidos

9- Crianças e adolescentes são explorados no trabalho infantil

10- Sendo proibido, o trabalho infantil não segue nenhuma regra de proteção



Entrevista:
1. Roberta: “eu acho que a pior parte do trabalho infantil é a ausência de educação escolar. Isso 
tira a possibilidade da criança em conseguir um bom emprego no futuro, mantendo-a sempre na 

pobreza.

2. . Marco Aurélio: “ A criança te que estudar para conseguir um futuro melhor e não trabalhar.

3. Edilene: Geralmente ela n ganha quase nada e alguém lucra em cima dela. Quando a criança 
trabalha ela não tem infância, não se desenvolve mentalmente e fisicamente. 

Eu considero uma exploração ou melhor ela tem a infância “roubada”.



MÚSICA “Criança não trabalha”

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



Essa música reforça que a criança tem que brincar, se divertir, curtir a
infância e não trabalhar.

Trabalho é para adulto!



Distribuição do trabalho infantil no Brasil



SOLUÇÕES PARA EVITAR O TRABALHO INFANTIL

-Não comprar produtos de criança em farol
-Investimento do governo na educação
-Vigiar o trabalho infantil
-Conscientização dos país
-Não dar esmolas para crianças. A ajuda deve ser feita a instituições que
cuidam de crianças.



CONCLUSÃO

O trabalho infantil é o realizado por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, a não
ser como aprendiz, quando a idade mínima é 14 anos.

Uma das formas mais comuns do trabalho infantil é o doméstico, onde as crianças fazem as
tarefas domésticas na casa de terceiros. Na grande maioria são crianças de famílias carentes. Há
crianças também trabalhando nas ruas, na agricultura e outros lugares, quase sempre com
péssimas condições.

Parece mentira, mas os estados da região sul e sudeste, os mais ricos do Brasil, são os que mais
tem exploração infantil.

As crianças que trabalham, quase sempre tem baixo rendimento na escola e abandonam seus
estudos. Assim, não terão chance de melhorar no futuro, estando condenadas a uma vida de
pobreza.

Em 2019, no Brasil, havia 1,8 milhões de crianças trabalhando.

Toda criança merece ter infância, brincar e estudar para ter um futuro bom.

A criança é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Essa lei protege o
direito da criança de brincar, estudar e praticar esportes.

Criança não deve trabalhar, mas se divertir e estudar!
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