
 

 

Tarefa 14 – Professora Viviane 
 

Proposta de redação 
 
Texto 1 

 
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/estatisticas/ 

 
Texto 2 
 

“A crueldade do trabalho infantil é um pecado social grave em nosso País. A dignidade de milhões de 
crianças brasileiras está sendo roubada diante do desrespeito aos direitos humanos fundamentais que não lhes 
são reconhecidos: por culpa do poder público, quando não atua de forma prioritária e efetiva, e por culpa da 
família e da sociedade, quando se omitem diante do problema ou quando simplesmente o ignoram em 
decorrência da postura individualista que caracteriza os regimes sociais e políticos do capitalismo 
contemporâneo, sem pátria e sem conteúdo ético.” (Xisto T. de Medeiros Neto. A crueldade do trabalho infantil. 
Diário de Natal. 21/10/2000.) 
 
Texto 3 
 

“Submetidas aos constrangimentos da miséria e da falta de alternativas de integração social, as famílias 
optam por preservar a integridade moral dos filhos, incutindo-lhes valores, tais como a dignidade, a 
honestidade e a honra do trabalhador. Há um investimento no caráter moralizador e disciplinador do trabalho, 
como tentativa de evitar que os filhos se incorporem aos grupos de jovens marginais e delinqüentes, ameaça 
que parece estar cada vez mais próxima das portas das casas.” (Joel B. Marin. O trabalho infantil na agricultura 
moderna. www.proec.ufg.br.) 
 
Texto 4 
 

“Art. 4o . – É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária.” (Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.) 

Com base nas idéias presentes nos textos acima, redija uma dissertação sobre o tema: O trabalho infantil 
na realidade brasileira. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as 
reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para 
defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos. Observações:  
• Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão da língua portuguesa.  
• O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) ou narração.  
• O texto deve ter, no mínimo, 15 (quinze) linhas escritas.  
• A redação deve ser desenvolvida na folha própria e apresentada a tinta. 
 


