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● 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.

10 RAZÕES PELAS QUAIS CRIANÇAS NÃO PODEM 
TRABALHAR:



—Presidente do TST

"Os problemas futuros dos nossos filhos 

são nossos erros de hoje"



1,800,000
Mais de 1,8 Milhões de crianças em situação de trabalho 

infantil.



Entre as pessoas em situação de 
trabalho infantil, 53,7% estavam no 

grupo de 16 e 17 anos de idade; 25,0% 
no grupo de 14 e 15 anos e 21,3% no de 
5 a 13 anos de idade. ... Do 1,8 milhão 

de crianças e adolescentes em trabalho 
infantil, 1,3 milhão estavam em 

atividades econômicas e 463 mil em 
atividades para consumo próprio.

Fonte: agenciadenoticias.ibge.gov.br

Estatísticas

A maior 
concentração de 

trabalho infantil está 
na faixa etária entre 

14 e 17 anos, 
representando 78,7% 
do total. Já a faixa de 

cinco a 13 anos 
representa 21,3% das 
crianças exploradas 

pelo trabalho infantil. 

Fonte: livredetrabalhoinfantil.org.br



1891

Idade mínima para 
o trabalho no 

Brasil.

1919

OIT proíbe 
o trabalho realizado 

por pessoas com 
menos de 14 anos.

Criação do Primeiro 
Juizado de Menores.

1923 1930

Criação do 
Ministério da 

Educação

Evolução

Fonte: https://fundacaotelefonicavivo.org.br/promenino/trabalhoinfantil/historico/



Trabalho Infantil em gráficos e mapas

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/estatisticas/



Constituição brasileira sobre o trabalho infantil

A Constituição ainda proíbe o trabalho de 
pessoas menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos: 
... XXXIII - 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.
Fonte: ilo.org



A letra da musica desmente ou reforça a ideia 
das 10 razões pelas quais devemos dizer não ao 

trabalho infantil? Justifique sua resposta.

Letra da 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

R: A letra da musica reforça a ideia das 10 razões 
pelas quais o trabalho infantil é considerado errado 

pois na letra da musica o autor fala sobre coisas 
que remetem à uma infância saudável.



ECA sobre o trabalho infantil

Art. 53.

Art. 60.

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

É proibido qualquer 
trabalho a menores de 

quatorze anos de idade.

Entre muitos outros artigos e termos.* Fonte: livredetrabalhoinfantil.org.br



Entrevista

Liege, 55 anos

Achei a razão 10 a mais 
interessante para explicar o  

motivo pelas quais a s 
crianças não podem 

trabalhar. As consequências? 
São muitas! Além de afetar o 

físico da criança, afeta a 
mente. Enquanto ela está 

trabalhando, ela poderia estar 
estudando para, no futuro, 

ser uma boa profissional com 
um salário bom, e brincando, 
pois criança tem que brincar.

Etiene, 49 anos

Acho que todos, né. Mas, 
talvez o 10. Acho que criança 

é criança, adulto é adulto. 
Criança não tem que 

trabalhar, tem que se divertir 
e estudar. Não faz sentido 

nenhum colocar uma 
criaturinha em crescimento 
pra trabalhar duro como um 

homem de 30 anos.

Ricardo, 52 anos

Ao meu ver os motivos 1 e 10 
parecem os mais interessantes, 

mas todos se completam. As 
consequências? Criança tem 

que estudar e se divertir, pra se 
tornar alguém na vida quando 

crescer. O que uma pessoa que 
passou a infância toda 

trabalhando por uma migalha 
de pão, sem estudo nenhum vai 
fazer da vida? Vai virar gari. Não 
me entenda mal, ser gari é uma 

profissão honesta e muito 
bonita, mas não paga nada. O 

mundo é injusto.

“Qual das 10 razões você acha mais relevante para proibir o trabalho infantil?”

“Quais as consequências que o trabalho infantil pode causar no 
desenvolvimento da criança, na sua opinião?”


