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Campanha: 2021 – Ano Internacional para Eliminação do Trabalho 

Infantil- Juntos Podemos Fazer a Diferença.... Seja consciente, diga 

não ao Trabalho Infantil. 

Esta campanha tem como objetivo alertar para o crescimento do trabalho infantil, 

influenciado pelos impactos da pandemia COVID-19, que trouxe maior 

vulnerabilidade socioeconômica junto à população.  

Diante deste quadro torna-se necessário a realização de ações estratégicas 

relacionadas a prevenção e eliminação do trabalho infantil. Divulgar informações 

sobre as consequências do trabalho infantil na vida de crianças e adolescentes, 

visando contribuir para a desnaturalização da visão ainda presente na sociedade 

em relação ao trabalho infantil.  É preciso romper o ciclo de exploração e garantir 

condições favoráveis ao pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, 

principalmente as mais vulneráveis. 

A cultura da exploração, somada às desigualdades sociais, à pobreza e à baixa 

escolaridade são os principais determinantes do trabalho infantil. É importante 

frisar que boa parte da sociedade ainda visualiza o trabalho infantil com 

naturalização, contribuindo assim para o agravamento do problema. 

O trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes.  

O trabalho infantil é definido como aquele realizado por crianças e adolescentes 

com idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, que pode ser a 

partir de 14 anos. Tarefas insalubres, perigosas e noturna somente a partir dos 

18 anos. 

O trabalho infantil rouba a infância e o futuro de milhões de crianças e 

adolescentes. Ele prejudica a escolarização e contribui para a evasão escolar, 

comprometendo assim seu futuro. 

A manutenção da família é responsabilidade dos pais e na falta de condições 

socioeconômicas devem procurar o poder público para garantia de assistência 

social. Transferir essa responsabilidade para crianças/adolescentes impõe um 

fardo que os prejudicará por toda a vida, pois não terão oportunidade de 

escolarização e qualificação. Quando adultos, terão dificuldade de sustentar  
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suas famílias e colocarão seus filhos no trabalho precoce, retomando o ciclo 

vicioso do trabalho infantil e da pobreza. 

Os motivos que levam crianças e adolescentes ao trabalho infantil são muitas, 

mas a participação da sociedade no combate é imprescindível. Proteger nossas 

crianças e adolescentes é um dever de todos.  

 

 

 


