
BEM VINDOS! De onde vocês são?

Opção 1: digite

Passo 1: www.mentimeter.com/app

Passo 2: insira o código: 8189 4418

Opção 2: clique aqui no chat:

https://www.menti.com/oi4ake5qvw

Opção 3: aponte a câmera
do seu celular aqui
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Oficina: 
Construindo 
estratégias de 
prevenção ao 
trabalho infantil
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Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)

Criado em 1946, 
pela ONU

Presente em + 
190 países

Guiado 
pela Convenção 
sobre os Direitos 
da Criança



UNICEF no Brasil – Desde 1950

• Amazônia
• Semiárido

• Grandes centros urbanos

Trabalhando em cerca de 2 mil municípios
pelos direitos das crianças e dos adolescentes

em situação de maior vulnerabilidade

Pautado pela Convenção, o ECA e os ODS



Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todas e todos

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e 
as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de 
igual valor

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem 
emprego, educação ou formação

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho 
forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e 
assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho 
infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e 
até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas

8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global 
para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o 
Emprego da Organização Internacional do Trabalho [OIT]



O que é o trabalho infantil

Aquele que é realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade 
permitida no país, seja de forma remunerada ou não. 

Segundo a Convenção 138 da OIT, o trabalho infantil é perigoso e 
prejudicial para a saúde e desenvolvimento mental, físico, social ou 
moral das crianças e que interfere com a sua escolarização – seja 
porque as priva desta, seja porque as conduz ao abandono precoce da 
escola, seja porque as obriga a conciliar a frequência escolar com 
longas horas de trabalho.



No Brasil, o trabalho infantil é ilegal

Até 13 anos:
PROIBIDO

Entre 14 e 16 anos: 
PROTEGIDO

Entre 17 e 18 anos: 
PARCIALMENTE 
PERMITIDO



Trabalho infantil no Brasil

1,758 milhão de crianças e adolescentes
de 5 a 17 anos trabalhavam no Brasil, em
2019 

• 66,1 pretos ou pardos

• 53,7 tinham entre 16 e 17 anos

• 25% tinham entre 14 e 15 anos

• 21,3% tinham entre 5 e 13 anos

• 66,4% meninos

• 33,6% meninas

(PNAD Contínua 2019)
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Enquete: o trabalho infantil é uma realidade
no seu município?

Opção 1: digite

Passo 1: www.mentimeter.com/app

Passo 2: insira o código: 2120 7651

Opção 2: clique aqui no chat:

https://www.menti.com/459ciwbcgh

Opção 3: aponte a câmera
do seu celular aqui





Enquete: Quais as causas do trabalho infantil?

Opção 1: digite

Passo 1: www.mentimeter.com/app

Passo 2: insira o código: 2120 7651

Opção 2: clica aqui no chat:

https://www.menti.com/459ciwbcgh

Opção 3: aponte a câmera do seu
celular aqui





Quais as causas do trabalho infantil?

• Pobreza

• Necessidade de geração de renda

• Falta de oportunidade de trabalho decente

• Má qualidade da educação

• Questões culturais: naturalização e valorização do trabalho infantil



Enquete: Quais as consequências do trabalho infantil?

Opção 1: digite

Passo 1: www.mentimeter.com/app

Passo 2: insira código: 2120 7651

Opção 2: clique aqui no chat:

https://www.menti.com/459ciwbcgh

Opção 3: aponte a câmera do seu
celular aqui











Quais as consequências do trabalho infantil?

• Perpetuação do ciclo da pobreza

• Abandono escolar e/ou diminuição do desempenho escolar

• Danos físicos e à saúde mental

• Exposição à violência

• Exposição ao abuso sexual

IMPACTA NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E DOS 
ADOLESCENTES, DA FAMÍLIA E DA NAÇÃO



• O UNICEF vê o trabalho infantil
como uma das formas de violência
contra crianças e adolescentes, e 
como tal precisa ser enfrentado
com estratégias integradas e 
intersetoriais. 

• O relatório Fora da Escola Não 
Pode – o Desafio da Exclusão 
Escolar releva que entre 
os adolescentes de 15 a 17 anos 
que trabalham, 26% estão fora da 
escola. Entre os que não 
trabalham, o índice cai para 14%.

Trabalho infantil como
uma das formas de 
violência



Elementos chave – sistematizados do trabalho em grupo

• Iniciativas intersetoriais: para além do governo, setor privado, 
universidades e escolas como atores chave

• Engajamento do CMDCA

• Engajamento das próprias comunidades

• Mecanismos de incentivo para a permanência na escola, complementando
a educação escolar

• Família como aliado importante

• Endereçar os temas dos ODSs

• Disseminação de informações e conhecimento

• Lei da Aprendizagem -



www.unicef.org.br

www.1mio.com.br

https://livredetrabalhoinfantil.org.br


