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Segundo o ECA, “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.

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 em idade inferior a 16 anos, ressalvada a
condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independentemente da sua condição
ocupacional.

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. O ECA não incorporou a alteração, mas a Constituição Federal, que
está no topo da hierarquia da leis, é o que prevalece.

CONSTITUIÇÃO
BRASILEIRA E ECA



10 RAZÕES DE PORQUE O 
TRABALHO INFANTIL 

É ERRADO

1. Crianças ainda não têm seus ossos e
músculos completamente desenvolvidos.
Correm maior risco de sofrer deformações dos
ossos, cansaço muscular e prejuízos ao
crescimento e ao desenvolvimento,
dependendo do ambiente e condições de
trabalho a que forem submetidas.

2. Crianças têm maior frequência cardíaca que os adultos para o mesmo
esforço (o coração bate mais rápido para bombear o sangue para o
corpo) e, por isso, ficam mais cansadas do que eles, ainda que exercendo
a mesma atividade.

3. A ventilação pulmonar (entrada e saída de ar dos pulmões) é reduzida;
por isso, crianças têm maior frequência respiratória, o que provoca
maior absorção de substâncias tóxicas e maior desgaste do que nos
adultos, podendo, inclusive, levar à morte.

4. A exposição das crianças às pressões do mundo do trabalho pode
provocar diversos sintomas, como por exemplo, dores de cabeça,
insônias, tonteiras, irritabilidade, dificuldade de concentração e
memorização, taquicardia e, consequentemente, baixo rendimento
escolar. Isso ocorre mais facilmente nas crianças porque o seu sistema
nervoso não está totalmente desenvolvido. Além disso, essas pressões
podem causar diversos problemas psicológicos, tais como medo, tristeza
e insegurança.

5. Crianças têm fígado, baço, rins, estômago e intestinos em
desenvolvimento, o que provoca maior contaminação pela absorção de
substâncias tóxicas.



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

7. Crianças têm a pele menos
desenvolvida, sendo mais vulneráveis
que os adultos aos efeitos dos agentes
físicos, mecânicos, químicos e
biológicos.

8. Crianças possuem visão periférica
menor que a do adulto, tendo menos
percepção do que acontece ao seu
redor. Além disso, os instrumentos de
trabalho e os equipamentos de
proteção não foram feitos para o
tamanho de uma criança. Por tudo
isso, ficam 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. O trabalho infantil provoca uma
tríplice exclusão: na infância, quando
perde a oportunidade de brincar,
estudar e aprender; na idade adulta,
quando perde oportunidades de
trabalho por falta de qualificação
profissional; na velhice, pela
consequente falta de condições dignas
de sobrevivência.
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ENTREVISTA

adulto 1

Nome: Alanna Mara
Idade: 46 anos

Pergunta 1: qual das 10 razões você 
considera mais relevantes para proibir o 
trabalho infantil?

Opção 4. Eu concordo que o trabalho infantil 
causa danos físicos e psicológicos a saúde 
das crianças.

Pergunta 2: quais as consequências que o 
trabalho infantil pode ter no 
desenvolvimento da criança?

Pode atrapalhar no crescimento e no 
rendimento escolar.

adulto 2

Nome: Edmilson Martins
Idade: 47 anos

Pergunta 1: qual das 10 razões você considera 
mais relevantes para proibir o trabalho 
infantil?

A opção 10. Por que ao invés de aproveitar o 
tempo da infância e criança fica fazendo 
trabalho de adulto e isso só traz prejuízos 
psicológicos.

Pergunta 2: quais as consequências que o 
trabalho infantil pode ter no desenvolvimento 
da criança?

a criança pode perder a infância dela.



ENTREVISTA

adulto 3

Nome: Renata Elias
Idade: anos

Pergunta 1: qual das 10 razões você 
considera mais relevantes para 
proibir o trabalho infantil?

Pergunta 2: quais as consequências 
que o trabalho infantil pode ter no 
desenvolvimento da criança?



CRIANÇA NÃO TRABALHA – ARNALDO ANTUNES (FEAT. 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

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 reforça, pois ela fala os direitos das crianças de 
serem livres e terem uma vida leve





SOLUÇÕES:

Fiscalização em grande
quantidade principalmente
em aterros sanitário, lixões.

Criarem mais escolas
públicas com educação boa.

Existir mais opção de lazer.


