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·Direito e Proteção a infância: de onde 
partimos (normativas)
·Identificando desigualdade e desproteções 
·Infâncias: diferentes maneiras de percebê-las 
·De que infância falamos?
·· Importância do brincar x situação de 
trabalho na infância
·Análise: dados da pobreza, educação e fatores 
culturais
·Leitura social: o que depreender e como atuar

COMO PERCEBEMOS



Direito e proteção da infância

• 1988 - Constitução Federal

• 1990 - Convenção sobre os Direitos da Criança

• 1990 - Estatuto da Criança e Adolescente

• 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social

• 2016 - Marco Legal da Primeira Infância

• Convenções internacionais nº 138 e 182 da OIT



Ao falarmos em diversidade,

merecem especial atenção

• as meninas;

• crianças em situação de pobreza;

• vitimas de desastres naturais

• crianças institucionalizadas,

• crianças indígenas e

• crianças com deficiência.





Infâncias: diferentes maneiras de percebê-las

• Crianças negras realizam 66% 

do trabalho infantil no Brasil

• A evasão escolar no Ensino 

Médio chega a 50%. Deste 

total, cerca de 75% são 

negros

Quando falamos de crianças em situação de trabalho de quais 

crianças estamos falando?

" Não há indignação social a respeito de uma criança 

negra trabalhando, pedindo esmolas ou limpando 

vidros por ainda existirem os mitos, como “o trabalho 

educa” e “é melhor do que roubar”. A criança negra, 

neste contexto, passa a ser olhada como mão de 

obra e não como cidadã. “Já a criança branca tem a 

imagem ligada ao brincar” - Dennis de Oliveira, 

professor da USP



Crianças em situação de trabalho: 

antecedentes

Ao todo, seis mulheres 

foram resgatadas de 

trabalhos domésticos 

em cinco estados. 

Também foram 

resgatados cinco 

crianças e 

adolescentes







LOAS: art 24-C "§ 2o  As crianças e os adolescentes em situação de trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados 

inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com a devida identificação das 

situações de trabalho infantil. 

PEsquisa CAS/GSUAS: 220 municipios identificaram 3.629 casos entre jan-abr/2021

Dados do Trabalho Infantil no Estado





• Trabalho social com famílias

• Referenciamento a CRAS e CREAS

• SCFV: Público prioritário

• SCFV 15-17 anos - eixo "eu e o 

mundo do trabalho"

• Campanhas que visibilizem e 

alcancem sociedade





• Dados CeCAD: https://cecad.cidadania.gov.br/tab_cad.php

• Criança Livre de Trabalho Infantil: https://livredetrabalhoinfantil.org.br/

• A situação do trabalho infantil no estado de São Paulo 

https://www.nexojornal.com.br/academico/2022/03/09/A-situa%C3%A7%C3%A3o-

do-trabalho-infantil-no-estado-de-S%C3%A3o-Paulo

• A relação entre trabalho infantil e racismo: 

https://livredetrabalhoinfantil.org.br/noticias/reportagens/dia-da-consciencia-

negra-relacao-entre-trabalho-infantil-e-racismo

• O Brincar inclusivo https://www.youtube.com/watch?v=KIY5MtyHm08

• Racismo na escola impacta diretamente o desenvolvimento das crianças 

https://almapreta.com/sessao/cotidiano/racismo-na-escola-impacta-diretamente-

o-desenvolvimento-das-criancas

• Crianças negras realizam 66% do trabalho infantil no Brasil, aponta IBGE 

https://noticiapreta.com.br/criancas-negras-realizam-66-do-trabalho-infantil-

aponta-dados-do-ibge/


