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Como é o trabalho infantil no Brasil



• O trabalho infantil no Brasil é um dos 
problemas sociais existentes no país. Cerca de 
2,7 milhões de jovens entre 5 e 17 anos
de idade trabalham no país, sendo 79 mil 
crianças de 5 a 9 anos.

• Cerca de 30% da mão de obra infantil está

concentrada no setor agrícola e 60 %

concentrada nas regiões Norte e Nordeste,

em um perfil que abrange 65% de crianças

negras e 70% de meninos.
• Segundo a Organização Internacional do

Trabalho (OIT), a pobreza é uma das
principais causas do trabalho infantil.
Crianças são forçadas a trabalhar a fim de
ajudar na geração de renda familiar deixando
de lado os estudos e a vida social.

Fontes:
1- https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_infantil_no_Brasil

2- https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-
humanos/noticia/2020-12/ibge-brasil-tem-46-das-criancas-e-
adolescentes-em-trabalho-
infantil#:~:text=Em%202019%2C%20o%20pa%C3%ADs%20tinha,e
m%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20trabalho%20infantil.&text
=Proporcionalmente%2C%20o%20Brasil%20tinha%205,4%2C6%25
%20em%202019.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_infantil_no_Brasil
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• O trabalho infantil prejudica a aprendizagem
da criança, incluindo a saúde, exposição a 
violência, assedio sexual, esforços
fisicos intensos, acidentes com 
maquinas, cansaço, distúrbios de sono, 
irritabilidade, problemas respiratórios, entre 
outros.

Fonte:
https://livredetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-
infantil/consequencias/#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20muitas
%20vezes%20reproduzir,m%C3%A1quinas%20e%20animais%2
0no%20meio

• Além de serem privadas de uma infância 

plena, com sonhos, brincadeiras e 

educação, as crianças que trabalham 

carregam graves consequências para a 

vida adulta, como impactos físicos, 

psicológicos e econômicos, além da 

perpetuação do ciclo da pobreza, repetido 
de geração a geração.
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• Art 60. É proibido qualquer trabalho a 

menores de 14 anos de idade.

• Art. 4º É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária.

• Art. 53. 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 …

• Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes 

é regulada por legislação especial, sem prejuízo 

do disposto nesta Lei.

Fonte:
https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens
/o-que-o-eca-diz-sobre-o-trabalho-
infantil/#:~:text=para%20o%20trabalho%20%E2%80%A6%
E2%80%9D-
,%E2%80%9CArt.,a%20partir%20de%20quatorze%20anos.
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https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/o-que-o-eca-diz-sobre-o-trabalho-infantil/


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;

10 razões pelas quais uma criança não deve trabalhar.



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 sobrevivência.

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

Fonte: https://plan.org.br/10-razoes-

para-as-criancas-nao-trabalharem/

6- 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 cansa

ço

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


Entrevistas com os adultos

ENTREVISTAS :

Elza ~43 anos: A 2 porque dependendo dos produtos químicos prejudica a 
saúde e o crescimento.

Raquel ~46 anos: a 10 porque eu acho que cada fase da vida tem que ser 

vivida no momento adequado pois nosso corpo vai sendo preparado para os
desafios que cada faixa etária nos trará

Cláudia ~45 anos : a 5 porque os pais devem, ao invés de colocar seus filhos

menores para trabalhar deveriam investir nos estudos de seus filhos, para que 

no futuro possam realmente trabalhar, adultos e com uma formação corporal, 
cerebral é capaz de agir por si mesmos



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 as 10 razões pelas quais uma
criança não deve trabalhar, pois na letra diz coisas
normalmente utilizadas por crianças e também cita os
versos "criança não trabalha, criança da trabalho", 
que está querendo dizer que crianças não devem
trabalhar, mas que elas dão trabalho para os pais.

Letra da musica



Mapa

Fonte:
https://livredetrabalhoinfa
ntil.org.br/conteudos-
formativos/mapa-do-
trabalho-infantil/



As atividades mais comuns no trabalho infantil

São: o trabalho doméstico, agricultura, 
construção civil, lixões e tráfico de drogas.

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

ho-infantil-no-

brasil/#:~:text=As%20atividades%20

mais%20comuns%20s%C3%A3o,lix

%C3%B5es%20e%20tr%C3%A1fico

%20de%20drogas

Fonte:

https://www.todamateria.com.br/trabalho-infantil-no-brasil/


O trabalho infantil caiu 16,8% entre 2016 

e 2019 no Brasil. ... Dos 38 milhões de 

crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

no país, cerca de 1,8 milhão se 

encontravam em situação de trabalho 

infantil. Desse número, 21,3% tinham de 

5 a 13 anos; 25%, de 14 e 15 anos; e 

53,7%, tinham de 16 e 17 anos de idade

Dados Estáticos

FONTE:https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-

social/2021/01/trabalho-infantil-apresenta-queda-de-17-nos-ultimos-anos-

no-

brasil#:~:text=O%20trabalho%20infantil%20caiu%2016,2016%20e%20201

9%20no%20Brasil.&text=%2C6%25.%E2%80%9D-

,Dos%2038%20milh%C3%B5es%20de%20crian%C3%A7as%20e%20adol
escentes%20de%205%20a,e%2017%20anos%20de%20idade.

https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2021/01/trabalho-infantil-apresenta-queda-de-17-nos-ultimos-anos-no-brasil


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
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 que o ECA diz sobre o trabalho infantil



Se você achar que uma criança está sofrendo com o trabalho infantil ligue 

para o número 100 a ligação é gratuita, o caso vai ser entregue a rede de 

proteção, ou se preferir acesse a página de denuncias do Ministerio Publico 

do Trabalho. Uma forma de combater o trabalho infantil no Brasil é incentivar 

as crianças a irem para a escola. Esse ato ilegal que tira o direto da criança de 

brincar, estudar, de ter voz, alimentação, assistência médica, amor…Para 

evitar o trabalho infantil entidades de todo o mundo instituíram a data de 12 

de junho como o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil. A data foi instituída 

pela Organização Internacional do Trabalho em 2002 com o intuito de 

conscientizar o mundo inteiro contra o trabalho infantil para elas terem direitos 

semelhentes que nem a grande maioria. Outros jeitos de tentar diminuir o 

trabalho infantil é colocando as crianças em orfanatos que não estejam 

lotados, inalgurando novas creches e escolas principalmente para essas 
crianças que trabalham.

Texto


