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Esta cartilha educativa tem como objetivo abordar um 
assunto muito importante: Trabalho Infantil.
Como sabemos, o trabalho infantil aumenta o estado de 
vulnerabilidade social de crianças e adolescentes, expon-
do-as a inúmeras situações de risco e a violações graves 
de direitos humanos, com impactos muitas vezes irrever-
síveis, sobre seu desenvolvimento físico, intelectual, social, 
psicológico e moral. 
"O trabalho infantil rouba os sonhos, tira a vontade de es-
tudar e faz com que a criança pare de brincar."

"O trabalho infantil rouba os sonhos, 
tira a vontade de estudar e faz com 

que a criança pare de brincar."



“É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos de idade.” 
“Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é re-
gulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto 
nesta Lei.”10 de jul. de 2020

O que o ECA fala sobre o trabalho infantil?

Diga não ao 
trabalho infantil!

Denuncie!
Disque 100



Gostaríamos de agradecer a todos em especial ao públi-
co da AMMA* onde, nós educadores, temos a honra de 
acolher e sermos acolhidos, abraçar e sermos abraçados. 
Somos gratos a Deus pela vida de todos vocês.
A elaboração deste trabalho não seria possível sem o es-
tímulo e empenho de diversas pessoas, por este motivo, 
gostaríamos de expressar nosso apreço e gratidão a to-
dos os envolvidos.
A direção e coordenação têm sido expoente máximo, 
abrindo novos horizontes, proporcionando novas experi-
ências e solidificando saberes. 
Por tudo isso, deixamos aqui, nossos sinceros agradeci-
mentos.

*ammapirassununga.org.br/
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O que é

Entende-se por trabalho infantil todo e qualquer tipo de 
emprego praticado por crianças e adolescentes que este-
jam abaixo da idade mínima permitida.
Tendo em vista que qualquer trabalho que prive sua infân-
cia, interfere na capacidade de frequentar escola regular-
mente e considerado perigoso fisicamente, socialmente ou 
mentalmente, é considerado, trabalho infantil. 
Hoje, a Constituição proíbe o trabalho perigoso ou insalubre 
a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores 

de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos. 

A Consolidação das Leis do Tra-
balho prevê multa, para quem 
não cumprir seus deveres em 
relação aos menores.
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do trabalho infantil
De acordo com dados do IBGE, foi feita uma pesquisa nacional 
por amostra em domicílios (PNAD), divulgada em 17 de dezem-
bro de 2020. Houve uma redução 16,8% no trabalho infantil, re-
ferente ao ano de 2016. 
Ainda, de acordo com o IBGE, em 2019 havia 1,8 milhão de 
crianças em situação de trabalho infantil no país.
Pesquisas apontam que as regiões Nordeste e Sudeste regis-
tram as maiores taxas de ocupação em relação a outras re-
giões, sendo respectivamente 33% e 28,8% dos 2,4 milhões de 
meninas e meninos estão trabalhando.
Os estados de São Paulo (314 mil), Minas Gerais (298 mil), Bahia 
(252 mil) e Maranhão (147 mil) ocupam os primeiros lugares no 
ranking. Nas outras regiões, ganham destaque os estados do 
Pará (193 mil), Paraná (144 mil) e Rio Grande do Sul (151 mil).
Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Noti-
ficação (Sinan) do Ministério da Saúde, o Brasil registrou entre 
2007 e 2018 43.777 acidentes de trabalho com crianças e ado-
lescentes entre 5 e 17 anos. No mesmo período, 261 meninas e 
meninos perderam a vida trabalhando.
O governo brasileiro lançou o 3° Plano Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil com ações de 2019 a 2022. 
O plano é um instrumento para atender ao compromisso assu-
mido pelo Brasil de eliminar todas as formas de trabalho 
infantil até 2025. 6



Quais as

do trabalho infantil?
Algumas das causas do trabalho infantil são:

 Pobreza e baixa renda.

 Baixa escolaridade dos pais.

 Grande quantidade de filhos.

 Má qualidade da educação.

 Busca de mão-de-obra barata.

Frente às dificuldades financeiras das fa-
mílias, algumas crianças e adolescentes 
saem a procura de trabalho para aju-
dar na renda e sustento de casa. 
O cansaço e sobrecarga de responsa-
bilidades fazem com que as crianças 
fiquem desestimuladas a estudarem, 
podendo até mesmo abandonar a 
escola. 
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do trabalho infantil
Algumas consequências do trabalho infantil:

 Afeta o desenvolvimento da criança e/ou adolescente.

 O indivíduo perde a infância.

 Gera diversos problemas sociais.

 Provoca doenças e problemas psicológicos.

 Induz ao baixo rendimento e abandono escolar.

 Causa despreparo para o mercado de trabalho.

As crianças e os adolescentes que começam a trabalhar 
cedo, na maioria das vezes tem seus sonhos pausados, além 
de carregarem graves consequências para a vida adulta.
Eles perdem seu momento de brincar, sonhar e ter uma boa 
educação. 

Lugar de criança é na escola!
Brincando, aprendendo e sonhando para alcançar 

um futuro mais digno!
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Como

o trabalho infantil?

Devemos combater o trabalho infantil não ofertando dinheiro 
e nem comprando nada de crianças, porque se fizermos essa 
compra estaremos contribuindo para prática de trabalho in-
fantil.
Existem campanhas em todo o mundo informando a impor-
tância de não ofertar dinheiro para menores, para que se evi-
te a evasão escolar, exploração sexual e violência.
Ao presenciar ou suspeitar de algum caso de trabalho infantil 
denuncie pelo disque 100 - é gratuito. 
Esse número, encaminha o caso para rede de proteção (CRAS, 
CREAS, Conselho Tutelar).
Outra forma de denunciar é acessando a página de denún-
cias do ministério público do trabalho.
De acordo a constituição, em seu Art. 
227 é dever da família, da sociedade 
e do Estado, assegurar a criança e 
o adolescente, com absoluta prio-
ridade o direito á vida, saú-
de, alimentação, educação, 
lazer, profissionalização, 
cultura, dignidade, respeito, 
liberdade, convivência familiar 
e comunitária.
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Por que a

não deve trabahar?
Os ossos e os músculos da criança ainda não estão com-
pletamente desenvolvidos e podem sofrer deformações 
pelo trabalho infantil.

A criança tem a entrada e saída de ar dos pulmões re-
duzidas, sendo mais afetada por substâncias tóxicas que 
podem levar a morte.

A frequência cardíaca da criança é mais alta que a do 
adulto, por isso ela se cansa mais rapidamente.

A exposição da criança à pressão do trabalho pode pro-
vocar dores de cabeça, insônia, irritabilidade, dificuldade 
de concentração, memorização, taquicardia, medo, tris-
teza e insegurança, com prejuízo ao rendimento escolar.

A criança tem fígado, baço, rins, estômago e intestino 
ainda em desenvolvimento, o que facilita a intoxicação 
por substâncias químicas.

O corpo da criança produz mais calor que a do 
adulto, o que pode causar desidratação e maior 
cansaço.
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A pele da criança é menos desenvolvida e mais fina. Por 
isso, é mais sensível a queimaduras e cortes.

A criança possui visão periférica menor que a do adulto, 
estando mais sujeita a sofrer acidentes de trabalho.

A criança é mais sensível a ruídos, o que pode provocar 
perdas auditivas mais intensas e rápidas.

O trabalho precoce prejudica a vida toda: 

Diga não ao 
trabalho infantil!

Denuncie!
Disque 100

A infância, pela falta de oportunidade de brincar, es-
tudar e aprender.

A fase adulta, pela baixa qualificação profissional 
para obter um bom trabalho. 

A velhice, por falta de condições dignas de sobrevi-
vência.
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Resolva as palavras cruzadas 
e saiba um pouco mais sobre o 
trabalho infantil.
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Ajude o 
Dudu a 
chegar à 
escola.
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noti-
cia/2019-06/trabalho-infantil-ainda-e-preocupante-no-brasil-
-diz-secretaria#:~:text=As%20regi%C3%B5es%20Nordeste%20
e%20Sudeste,os%20primeiros%20lugares%20no%20ranking

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noti-
cia/2020-12/ibge-brasil-tem-46-das-criancas-e-adolescen-
tes-em-trabalho-infantil#:~:text=Em%202019%2C%20o%20
pa%C3%ADs%20tinha,milh%C3%B5es%20de%20crian%C3%A7a-
s%20nessa%20situa%C3%A7%C3%A3o

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/
2013-agencia-de-noticias/releases/29737-em-2019-havia-1-8-mi-
lhao-de-criancas-em-situacao-de-trabalho-infantil-no-pais-
-com-queda-de-16-8-frente-a-2016#:~:text=No%20Brasil%2C%20
em%202019%2C%20havia,1%20milh%C3%B5es%20de%20
crian%C3%A7as%20trabalhando

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/como-en-
frentar/como-posso-ajudar/

https://l ivredetrabalhoinfantil .org.br/wp-content/uplo-
ads/2016/12/cartilha-trabalho.pdf

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

https://www.todamateria.com.br/trabalho-infantil/ 14


