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PERIGOS
T rabalhar na infância e na adolescência 

representa uma série de riscos. A ati-
vidade pode comprometer a saúde or-

gânica e psicológica dos jovens, com grandes 
possibilidades de seqüelas físicas, emocionais e 
comportamentais.
De forma natural, crianças e adolescentes po-
dem adoecer ou se ferir mais facilmente. Por se-
rem menores, imaturas e ainda frágeis, correm 
o risco de se machucar gravemente ao realiza-
rem trabalhos de adultos. Isso acontece porque 
seus corpos ainda não se desenvolveram com-
pletamente e não resistem aos esforços e riscos 
como uma pessoa adulta. Com isso, podem so-
frer graves lesões e contrair deformidades físi-
cas ou orgânicas com mais facilidade.

• Como as crianças e adolescentes ainda es-
tão crescendo, seus ossos e músculos não es-
tão totalmente desenvolvidos. Caso fi quem 
muito tempo curvados, ou se fi zerem muito 
esforço e força, podem fi car machucados e 
deformados para sempre.

• O coração de pessoas mais jovens bate mais 
rápido do que o coração de adultos. O mes-
mo acontece com a respiração. Por isso, 
quando fazem esforços físicos as crianças e 
os adolescentes fi cam cansados muito mais 
rápido do que os adultos.

• O corpo de crianças e adolescentes é mais 
quente do que o dos adultos. Assim, quando 
sujeitos a muito esforço e força, além do can-
saço, eles podem se desidratar rapidamente.

• Quanto mais nova a pessoa, mais fi na e sen-
sível é sua pele. Com a pele mais delicada, 
a pessoa sofre mais e pode se contaminar, 
intoxicar, machucar ou queimar mais facil-
mente.

• Os órgãos internos (fígado, pulmões, rins, 
estômago, intestinos) de crianças e adoles-
centes também estão em desenvolvimento. 
Quando entram em contato com venenos ou 
produtos químicos, eles fi cam mais expostos 
ao  risco de intoxicação e contaminação.

• Crianças enxergam menos que adultos e po-
dem não perceber o que está acontecendo ao 
seu redor. 

• Pessoas jovens sofrem mais com ruídos do 
que os adultos. Quando fi cam em locais 
muito barulhentos, podem fi car surdas por 
um tempo ou até mesmo para sempre.

• Ferramentas e máquinas são fabricadas em 
padrões para adultos. Por isso, crianças e 
adolescentes correm mais riscos de aciden-
tes de trabalho.

TODOS PELA 
ERRADICAÇÃO

Eleita pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) como um dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio, a Erradicação do Trabalho 
Infantil ganhou o dia 12 de junho como data 
símbolo para uma luta que procura resgatar 
sonhos, esperanças e cidadania para milhões 
de crianças e adolescentes no mundo inteiro. 
Esse objetivo é avaliado por metas primordiais 
para a formação e a qualificação do universo 
infanto-juvenil, como o acesso à escola e a 
condições dignas para um ensino de qualida-
de, entre outras.

Nos últimos dez anos, o governo brasileiro 
tomou a decisão de priorizar a erradicação do 
trabalho infantil no território nacional. A Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores em Educa-
ção (CNTE) também está engajada nessa tarefa, 
atuando em sintonia com a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), com a Comissão Na-
cional de Erradicação do Trabalho Infantil (CO-
NAETI) e com o Fórum Nacional de Erradicação 
do Trabalho Infantil (FNPETI) no qual a entidade 
conta com representação. 

Defendemos a educação como um instru-
mento poderoso na erradicação do trabalho 
infantil, é por meio dela que a realidade de 
crianças e adolescentes pode mudar. Neste 
12 de junho convocamos a todos a levarem 
essa discussão para a comunidade escolar e 
centralizar esforços no sentido de pavimentar 
o caminho que conduz crianças e adolescen-
tes para um futuro digno.

EDUCAÇÃO
PREJUDICADA

Crianças e adolescentes que trabalham deveriam estar 
na escola, aprendendo e adquirindo competências que 
as qualifi carão para um trabalho digno na idade adulta. 
Ao entrarem no mercado de trabalho prematuramente, 
esses jovens fi cam privados de uma educação e 
formação que lhes permitirá, bem como às suas 
famílias e comunidades, vencer o ciclo da pobreza.

Em muitos casos, escolas de crianças e adolescentes de 
baixa renda não têm recursos e nem estão adaptadas às 
suas reais necessidades. Instalações limitadas, classes 
lotadas e carência de professores com formação 
adequada e sem as condições de trabalho decente são 
alguns dos elementos que contribuem para um baixo 
nível educacional. 

Além disso, meninos e meninas que trabalham longas 
horas em condições perigosas acabam tendo seu 
rendimento acadêmico prejudicado. Elas são mais 
irritadas e têm mais difi culdade para se concentrar, 
memorizar e aprender. 

Isso sem falar na maior possibilidade de sofrerem 
de dor de cabeça, insônia, tonteira, cansaço, danos 
emocionais e psicológicos, que poderão acompanhá-
los pelo resto da vida. 

SUGESTÕES 
DE ATIVIDADES 
EM SALA DE AULA

DEBATE

Convide meninos e meninas a discutirem sobre o 
tema do trabalho infantil. Apresente textos, formule 
perguntas e estimule a manifestação de idéias. 
Convide outras turmas, escolas, pais, membros da 
comunidade e autoridades locais para esse evento.

MURAL

Incentive as crianças e adolescentes a montarem um 
mural ou painel de recortes, contendo imagens, textos 
sobre o tema da infância e o trabalho infantil. 

MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA

Encoraje os meninos e meninas a se manifestarem 
sobre o tema do trabalho infantil, através de peça 
teatral, número musical ou exposição de arte. 

PESQUISA

Estimule meninos e meninas a pesquisarem sobre o 
trabalho infantil. Escolha um enfoque: o mundo, o Brasil 
ou a sua região. Estimule-os a utilizarem as bibliotecas, 
revistas, jornais e Internet para coleta de informação. 

AS PIORES FORMAS DE 
TRABALHO INFANTIL
A Convenção n.º 182 da OIT, que foi adotada pelo Brasil, determina que as piores formas de trabalho infantil 
devem ser eliminadas com urgência. Nessas condições, crianças e adolescentes fi cam expostas a maus tratos 
físicos, psicológicos e morais que podem causar danos às suas vidas.

São consideradas piores formas:

Práticas análogas à escravidão, tais como a venda e o tráfi co de crianças, a servidão por dívidas, incluindo 
o recrutamento forçado ou obrigatório com vista à sua utilização em confl itos armados.

A utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para fi ns de exploração sexual, de produção de 
material pornográfi co ou de espetáculos desta natureza.

A utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para atividades ilícitas, nomeadamente para a 
produção e o tráfi co de entorpecentes, tal como são defi nidos pelas convenções internacionais pertinentes.

Os trabalhos que, pela sua natureza ou pelas condições em que são exercidos, são suscetíveis de prejuízo à 
saúde, segurança ou moralidade da criança.

No Brasil, o Decreto 6481 de 2008 defi ne quais são os tipos de trabalho proibidos para todas as pessoas menores de 18 anos.

Para saber mais consulte o site da OIT (www.oit.org.br)
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