
INFÂNCIA É TEMPO DE 
SONHAR, BRINCAR E ESTUDAR,

NÃO DE TRABALHAR!

SEJUS
MAIS PERTO DO CIDADÃO

NÃO AO 
TRABALHO 
INFANTIL

SEJUS
MAIS PERTO DO CIDADÃO

A proteção de crianças e 
adolescentes é dever de todos



É o trabalho, remunerado ou não, realizado por 
crianças e adolescentes abaixo dos 16 anos. 

Dos 16 a 17 anos: Proibidas atividades noturnas, 
insalubres, perigosas e penosas.

Dos 14 a 16 anos: Admite-se trabalho somente 
na condição de aprendiz.

O QUE É TRABALHO INFANTIL?01

O trabalho infantil é um grande problema 
social. Viola os direitos humanos das crianças 
e adolescentes à educação, ao lazer, à saúde, 
à vida, comprometendo o seu pleno 
desenvolvimento.

POR QUE DIZER NÃO AO 
TRABALHO INFANTIL?

02



PIORES FORMAS DE 
TRABALHO INFANTIL03

Todas as formas de escravidão ou 
práticas análogas à escravidão;

A utilização, o recrutamento ou a oferta 
de crianças para exploração sexual, a 
produção de pornografia ou atuações 
pornograficas;

A utilização, o recrutamento ou a oferta 
de crianças para atividades ilícitas, 
como o tráfico de drogas;

Trabalho suscetível de prejudicar a 
saúde, segurança ou a moral das crianças.



MITOS E VERDADES SOBRE 
O TRABALHO INFANTIL04

Mito: “É melhor trabalhar do que roubar”. 

Verdade: Trabalho não é uma opção para crianças e roubar 
não é uma opção para ninguém, pois é crime. 

Mito: “Trabalhar não mata ninguém”. 

Verdade: De acordo com dados do Ministério da Saúde, 
trabalhar pode adoecer e matar crianças e adolescentes, 
pois vários acidentes são fatais e outros levam a 
mutilações, como amputação de membros.

Mito: “Precisa trabalhar para ajudar a família”. 

Verdade: A responsabilidade de sustentar crianças e 
adolescentes é da família, da sociedade e do Estado. Não 
se pode impor à criança e ao adolescente essa obrigação. 
O Trabalho infantil produz pobreza e exclusão social.

Mito: “O trabalho enobrece”. 

Verdade: O ser humano que enobrece o trabalho e não o 
contrário, mas isso não se aplica à criança, porque ela tem 
direito a não trabalhar. O que enobrece crianças e 
adolescentes é a oportunidade de estudar. Isso deve ser 
priorizado.

Mito: “O trabalho traz futuro”. 

Verdade: Para crianças e adolescentes o trabalho nega o 
presente e compromete o futuro. Estudos indicam que 
trabalhadores com baixa escolaridade não ingressam no 
mercado de trabalho. Eles têm acesso somente a atividades 
informais e mal remuneradas, reprodutoras da pobreza.



 CORONAVÍRUS E O 
TRABALHO INFANTIL05

Com a pandemia de Covid-19, a tendência de 
crescimento do trabalho infantil no Brasil e no 
mundo é uma realidade. É dever da família, da 
sociedade e do Estado intensificarem a proteção 
integral de crianças e adolescentes na 
contenção da pandemia, do trabalho infantil e 
de toda forma de violação de seus direitos. 



cisdeca@sejus.df.com.br
Procure o conselho tutelar

FAÇA PARTE DA LUTA CONTRA 
O TRABALHO INFANTIL. 06

Fonte:  https://livredetrabalhoinfantil.org.br



Convenção 182 - Sobre 
proibição das piores formas 
de trabalho Infantil e ação 
Imediata para sua eliminação.

https://www.chegadetrabalho
infantil.org.br/
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