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O que o ECA determina sobre o trabalho 
infantil

O ECA diz o que significa o direito ao respeito e a um
tratamento merecedor, direitos que são violados sempre que crianças e/ou adolescentes são
vítimas do trabalho infantil.

Sobre a lei 8069:

O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e
moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, do espaço e objetos
pessoais (Art. 17).
É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor (Art. 18).



O que a Constituição Brasileira 
determina sobre o trabalho infantil

De acordo com a legislação brasileira, o trabalho infantil é qualquer tipo de atividade econômica 
ou atividades de sobrevivência que gera ou não gera lucro, realizada por crianças ou adolescente 
com menos de 16 anos de idade. Um adolescente pode ser uma aprendiz com 14 anos de idade;

Inciso XXXIII do Art. 7º “...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.”

No artigo 227 da constituição de 1988, são registrados os direitos da criança. Muitos desses 
direitos são violadas como consequências do trabalho infantil;

Art. 227: “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 a forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.”



10 razões pela qual uma criança 
não deve trabalhar

1: A criança não terá a chance de fazer esportes, diminuindo sua saúde física

2: o trabalho infantil pode destruir sua saúde física, mental e social.

3: o coração de uma criança bate mais rápido doque o de um adulto, aumentando as possibilidades de problemas de saúde.

4: o cérebro sistema nervoso de uma criança ainda está se desenvolvendo, isso pode causar alguns problemas como: insônia, 
tontura, dores na cabeça, etc.

5: algumas partes do corpo das crianças ainda estão se desenvolvendo, assim pode causar alguma intoxicação.

6: o corpo da criança produz mais calor, sendo assim, elas se desidratam muito rápido.

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

8: Elas provavelmente não terão tempo para ia a escola, sendo assim, não terão uma boa educação

9: As crianças e adolescentes que trabalham acabam perdendo sua infância

10:Quando adulto, não terá qualificação profissional pois perdeu muitas coisas na escola e quando idoso não terá condições 
pra sobreviver.



Qual motivo listado é o 
mais importante na sua opinião?

• Juliana Herek- 44 (Mãe da Giovanna): "a oitava e a décima, pois acaba tendo um efeito 
dominó. Quando criança, trabalha e não consegue ir e aproveitar a escola. Sem a escola, 
não tem qualificação, então quando adulto não consegue se sustentar. Quando idoso, está cheio 
de doenças porque trabalhou na infância."

• Samantha Toledo- 46 (Mãe da Sofia): " Acho que o nono motivo foi o mais importante, porque 
sua infância não é algo que você pode recuperar, você não consegue voltar no tempo para 
revive-la e a infância é uma grande parte da vida pois é quando você pode brincar e você não 
precisa se preocupar com coisas sérias, se uma criança trabalha ela acaba perdendo esse 
privilégio."

• Marcos Cypriano- 50 (Pai da Giovanna): "A dois, porque a saúde de uma criança sendo física 
ou mental é muito importante, pois se não for tratada, ira lhe afetar pelo resto da vida."



Música "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, 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

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



A música concorda com as 10 
razões?

Sim pois listando coisas como lapis, caderno, crayon, merenda, e outros, é como dizer 
que crianças deveriam ir para a escola e receber uma boa educação já que essa são coisas 
que tem em uma escola; listando pião, bicicleta, skate, correria, confusão, bola, pelúcia, giz, 
sereia, pirata, gnomo, pula-cela, tênis, peteca, boneca, quebra-cabeça, etc. é como dizer que 
crianças deveriam brincar e se divertirem; mencionando as palavras calção, mertiolate, 
band-aid, sabão, banho de rio é como se eles estivessem falando que crianças necessitam de 
higiene e saúde; e por último, a música fala “criança não trabalha” claramente dizendo que 
uma criança não deveria trabalhar



Estatísticas



Soluções para o trabalho infantil

Denunciar é uma ótima maneira de combater o trabalho infantil. Se você suspeitar já denuncie, 
o trabalho infantil as vezes não é facilmente detectado pelas autoridades. Mas como podemos 
fazer que as pessoas denunciarem o trabalho infantil? Podemos educar e conscientizar 
os cidadãos brasileiros sobre o trabalho infantil e educar crianças também especialmente as 
crianças em escolas públicas sobre os perigos do trabalho infantil

Outra solução para o trabalho infantil seria contratar adultos que precisam ganhar dinheiro, 
diferente das crianças que, se tiverem responsáveis, não precisam disso, pois é obrigatório os 
responsáveis pagarem um lar, comida e educação. Se a criança não tiver um responsável, ela, 
no mínimo, deveria estar em um orfanato.

Outra coisa que podemos fazer é não comprar nada de criança pois isso só perpetua o ciclo do 
trabalho infantil. Às vezes, o trabalho infantil está disfarçado em coisas que nós vemos no dia a 
dia, um exemplo disso é uma criança vendendo algo no transito, não ligamos muito para isso 
mas isso é uma forma de trabalho infantil
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