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Contextualizando... 

   Trabalho Infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e 
adolescentes abaixo da idade mínima permitida.  

 

No Brasil,    

   a) até 14 anos – proibição total; 
b) entre 14 a 16 anos – proibição geral. Exceto: na condição de aprendiz; 
c) entre 16 e 18 anos – permissão parcial. São proibidas as atividades 
noturnas, insalubres, perigosas e penosas.  
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Quais são as causas do trabalho infantil? 

 Pobreza e baixa renda; 

Baixa escolaridade; 

Grande quantidade de filhos; 

Má qualidade da educação; 

Busca de mão de obra barata; 

 Falta de mão de obra e de fiscalização. 

 



Quais os impactos  que o trabalho infantil pode causar 
em relação do desenvolvimento psicológico da criança? 
 



Impactos físicos   

 Fadiga excessiva; 

 Distúrbios do sono;  

 Irritabilidade;  

 Alergias;  

 Problemas respiratórios; 

 Lesões / Mutilações. 



Impactos Psicológicos  

  Dependendo do tipo e do contexto social do trabalho, os 
impactos psicológicos na criança e no adolescente são muito 
variáveis, especialmente na capacidade de aprendizagem e de 
relacionar.  

 

  Os abusos físicos, sexual e emocional são grandes fatores para o 
desenvolvimento não só de doenças físicas, mas inclusive 
psicológicas. 

 



Impactos Psicológicos 

  Ex.: Tráfico e exploração sexual ( lista TIP ) carga negativa  muito 
grande  no psicológico e na autoestima.  

 

 

 Outro impacto importantíssimo diz respeito à inversão na dinâmica 
familiar. Quando a criança é responsável pelo ingresso de uma parte 
significativa da renda familiar, há uma inversão de papéis, o que pode 
dificultar a inserção dela em outros grupos sociais da mesma faixa 
etária, porque os assuntos e responsabilidades vão além da idade 
adequada.  



Impactos na Educação 

   Crianças e adolescentes que trabalham, em geral, apresentam  
dificuldades no desempenho escolar, o que leva muitas vezes ao 
abandono dos estudos.  Ou seja, quanto mais tempo eles trabalham 
mais baixas serão suas notas. 

 

 

  O trabalho afeta a capacidade da criança de aprender, tirando 
dela a oportunidade de realizar plenamente seus direitos à educação, 
lazer e desenvolvimento. 



Impactos Econômicos 

 O Plano  Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, aponta que quanto 
mais precoce é a entrada no mercado de trabalho, menor é a renda 
obtida ao longo da vida adulta. Esse sistema mantém os altos graus 
de desigualdade.  

 



Ciclo da Pobreza  

  Com poucas oportunidades de estudar, os jovens que trabalham 
geralmente reproduz o perfil de outras gerações da família, que 
também trabalharam na infância.  Sem a conscientização e direito a 
novas oportunidades que deveria ser garantido por meio de políticas 
públicas, dificilmente crianças e adolescentes com este perfil 
conseguem romper o ciclo da pobreza e miséria de suas famílias.  

 

Tríplice exclusão. 



O desenvolvimento de uma criança ou adolescente 
que trabalha pode ser comprometido também de 
acordo com a sua faixa etária? 

 

  Os efeitos vão depender da faixa etária e do tipo de trabalho que 
está sendo desenvolvido pela criança, mas eles vão ocorrer.   
Especialmente em relação a capacidade de aprendizagem e  às 
formas  de se relacionar.  Nessa fase, o cérebro humano está em 
desenvolvimento, então qualquer coisa que afete esse processo gera 
impactos para o resto da vida.   

 



O que uma criança ou adolescente perde ao 
trabalhar precocemente? 
  A vivência plena da infância é essencial para o  desenvolvimento 

físico, cognitivo, emocional e social da criança, impactando 
diretamente na construção de uma vida adulta saudável. O que 
acontece nessa etapa do desenvolvimento pode gerar traumas 
irreversíveis.  

 

  Perdem a possibilidade de acompanhar as etapas naturais de 
desenvolvimento biológico, e perdem etapas de seu crescimento 
social.  



Há algum benefício no trabalho precoce? 
 
 “Trabalho dignifica o homem”  

“Trabalho enobrece”  

“Melhor trabalhar do que roubar” 

 “Trabalhar ganha mais responsabilidade”  

 

 

    A criança e o adolescente está fazendo algo para o qual não estão 
preparados. Ao trabalhar,  provoca irregularidades e agravos no 
processo do desenvolvimento  infanto-juvenil.  Não podemos afirmar 
que há benefícios devido aos impactos permanente no 
desenvolvimento. 



O brincar tem o mesmo significado para uma 
criança em situação de trabalho?  

 Brincar é um direito. 

 

 Falta de espaço, temporal e físico, para as crianças brincarem. 

  

 O brincar tem um papel muito importante, social e cognitivo, no 
desenvolvimento, mas não pode ter início, meio e fim mensurados.  

 



  A brincadeira é uma maneira acessível  das crianças lerem o mundo. 
Valores como companheirismo, autonomia, liderança e solidariedade 
estão embutidos em diversas formas do brincar.  

 



DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL! 

A luta contra o T.I é de todos! 



Obrigada!  
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