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Exploração Do Trabalho Infantil

● O trabalho infantil é ilegal e priva crianças e adolescentes de uma infância normal, impedindo-os não só de 

frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as 

suas capacidades e habilidades. Antes de tudo, o trabalho infantil é uma grave violação dos direitos 

humanos e dos direitos e princípios fundamentais no trabalho, representando uma das principais antíteses 

do trabalho decente

● 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. 

● Uma solução para diminuir o trabalho infantil é aumentar o salário mínimo para que os filhos não 

precisarem trabalhar.



Exploração Do Trabalho Infantil

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

Pergunta:

A letra da canção reforça ou desmente os argumentos das

10 razões pelas quais uma criança não deve trabalhar?

Justifique.

Resposta:

ela reforça, pois a letra fala sobre motivos da criança não poder 

trabalhar



Exploração Do trabalho infantil

● No Brasil, 4,6%(cerca de 1,8 milhões) das crianças trabalham

● Os principais trabalhos de mão de obra infantil são: mineradores, 

pescadores,marítimos e lenhadores pois essas profissões são as que não 

existe muita fiscalização para os trabalhadores

● uma das soluções possíveis é fiscalizar mais a entrada de trabalhadores



Exploração Do Trabalho Infantil

● Constituição Brasileira de 1988:”A Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as 

demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico.”

● Estatuto da Criança e do Adolescente(ECA):”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”



Exploração Do Trabalho Infantil

● 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, 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



Exploração Do Trabalho Infantil

● Quando uma criança trabalha, deixa de brincar, estudar e aprender. Criança precisa estudar 

e brincar. Ela precisa desenvolver suas habilidades físicas e emocionais e isso ocorre 

através das brincadeiras e do estudo.

● a facilidade de se intoxicar de uma criança pode contrair doenças permanentes e afetar seu 

futuro

● o trabalho pode causar falta de atenção e problemas de visão e audição, podendo prejudicar 

a criança na escola
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