centro regional de referência em
saúde do trabalhador
da região dos vales

TRABALHO INFANTIL
O que é Trabalho Infantil?
Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por
crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida,
de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, segue as
seguintes regras:
Abaixo de 14 anos

Proibição total.

Entre 14 a 16 anos

Admite-se uma exceção: trabalho na
condição de aprendiz.

Entre 16 e 17 anos

Permissão parcial. São proibidas as
atividades noturnas, insalubres,
perigosas e penosas.*

O que diferencia trabalho infantil de tarefas domésticas?
Ensinar a criança a ajudar em casa é muito diferente de
utilizar o seu trabalho como fonte de renda ou mão de obra. É
importante a criança ter tempo para brincar, estudar,
descansar, podendo ajudar nas tarefas domésticas como
ajudar a lavar a louça, arrumar a própria cama e outras
atividades que fazem parte da rotina caseira como forma de
aprendizado.

*Decreto n° 6.481/2008 (lista das piores formas de trabalho infantil).

Consequências do trabalho infantil

A exploração do trabalho infantil traz uma série de consequências para as crianças que se encontram nesse tipo de situação. Além dos
aspectos psicológicos e educacionais, os menores também são impactados em seu próprio desenvolvimento físico.
Impactos físicos: Crianças e adolescentes que se encontram em uma situação de Trabalho Infantil apresentam graves problemas de saúde.
Esses podem ir da fadiga excessiva ao desenvolvimento de problemas respiratórios, ansiedade, irritabilidade, distúrbios de sono e outros
ferimentos graves.
Impactos psicológicos: O contexto social do trabalho ao qual as crianças são submetidas pode impactá-las de maneira muito forte. A
capacidade desses indivíduos de se relacionar e aprender são pontos graves que sofrem com o trabalho infantil.
Impactos educacionais: Crianças que trabalham apresentam grandes dificuldades no aprendizado escolar, levando ao abandono. Isso
quando não largam a escola para poder começar a trabalhar. Quando continuam na escola ao mesmo tempo em que trabalham, as notas
sofrem uma queda brusca, fazendo com que fiquem desestimuladas, frustradas e com o futuro comprometido.

Ações no Combate ao Trabalho Infantil no CEREST/Vales
ØVigilância aos casos de trabalho infantil;
ØAtividades educativas sobre o trabalho infantil;
ØArticulação de Rede Regional de Combate ao Trabalho
Infantil “Anjos do Amanhã”;
ØSensibilização sobre Trabalho Infantil para diversos
segmentos da sociedade;
ØConfecção de materiais informativos e outra ações.

Segundo o censo do IBGE de 2010, existem, na Região dos Vales, 24.223 crianças e adolescentes em situação de trabalho, sendo que 54,2%
estão na zona rural e 45,8% estão na zona urbana.
Ao longo dos 15 anos de atuação do CEREST/Vales, foram notificados 1.014 casos de agravos relacionados ao trabalho entre crianças e
adolescentes na área de abrangência.

Travessa Walter Kern, 105 - Centro - Santa Cruz do Sul/RS | Fone/fax: 51 3717 4635 | cerest.vales@santacruz.rs.gov.br | www.cerestvales.com.br

