


Constituição Brasileira : Reconhece os direitos das crianças dentro do princípio da 
proteção integral.

A constituição proíbe o trabalho de crianças menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:

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.

https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_565212/lang--pt/index.htm

ECA:

“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. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade.”

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;

6. A pele da criança é mais sensível aos
agentes físicos, químicos e biológicos;

7. 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;

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.

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

para-as-criancas-nao-
trabalharem/



Adulto 1 : Nome: Emi, 52 anos. Concordou com as razões 123 567 9 e 10.

Adulto 2: Nome: Danilo, 48 anos. Concordou com as razões 124578 e 10.

Adulto 3: Nome: Keigo, 83 anos. concordou com tudo.

Eles concordaram com quase tudo, porque acham que as crianças ainda 
estão em fase de desenvolvimento, não tem a física e tem que estudar.



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
Não trabalha...
Fonte: Musixmatch



A letra da canção reforça os argumentos pelas quais uma criança 
não deve trabalhar, pois ela fala sobre a necessidade de cuidar da 
criança ("criança da trabalho") e também da necessidade da 
criança estudar.



Tabelas:

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-
agencia-de-noticias/noticias/18384-trabalho-infantil-mais-de-
20-milhoes-de-criancas-realizavam-tarefas-domesticas

https://g1.globo.com/economia/noticia/trabalho
-infantil-quase-1-milhao-de-menores-trabalham-
em-situacao-ilegal-no-brasil-aponta-ibge.ghtml



gráfico mapa quantitativo

https://emais.estadao.com.br/bl
ogs/bruna-ribeiro/mapa-do-
trabalho-infantil/

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/
09/01/no-de-fiscalizacoes-de-trabalho-
infantil-e-o-2o-menor-registrado-nos-ultimos-
10-anos.ghtml



Para coibir o trabalho infantil devemos denunciar, qualquer forma de trabalho é 
proibida até os 16 anos de idade. Para alguns o trabalho infantil é um meio aumentar o 
senso de responsabilidade e de criação de valores morais. Como identificar a 
exploração do trabalho infantil? é um ato de inverter os papeis na família, quando as 
crianças são responsáveis pelos parentes e irmãos, por limpeza, alimentação. Nas 
zonas rurais com o trabalho das plantações de cultivo, no cuidado de animais, nas 
feiras, os pais vão para a lavoura trabalhar para economizar com a contratação de mão-
de-obra. por exemplo. Ainda há casos mais vistos de exploração do trabalho infantil , 
como trabalho no trânsito e o tráfico de drogas. Para fazer uma denúncia, o cidadão 
pode acessar o site gov.br e prestar as informações de forma remota.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/trabalho/julho/saiba-como-denunciar-o-trabalho-
domestico-
infantil#:~:text=Lan%C3%A7ada%20no%20Dia%20Nacional%20de,as%20informa%C3%A7%C3%B5es%20de%20form
a%20remota.

https://www.childfundbrasil.org.br/blog/exploracao-do-trabalho-infantil/


