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Atualmente, são pelo menos 2,7 milhões de meninos e meninas, de 5  
a 17 anos, trabalhando irregularmente no Brasil. Isso é equivalente a 35 estádios 
do Maracanã lotados.  

As consequências do trabalho infantil prejudicam a saúde física e emocional  
de crianças e adolescentes e também geram atraso no país. São milhares  
de pessoas privadas de educação plena, de crescimento saudável e de uma  
vida profissional promissora.

O trabalho infantil precisa ser combatido, e os profissionais da área da educação 
são decisivos para que, de fato, seja possível erradicá-lo. O Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) concebe o sistema educacional como um espaço privilegiado 
de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Em razão disso, os 
profissionais da educação têm a incumbência específica de identificar e notificar 
qualquer tipo de exploração do trabalho infantil. Em casos como esse, devem, 
juntamente com os parceiros do sistema de garantia, buscar formas de solucioná-lo.

Os profissionais da educação têm proximidade e contato frequente com grande 
parte da população infantojuvenil que frequenta escolas públicas e privadas. Por isso, 
podem desenvolver ações para conhecer melhor o problema, participar da elaboração 
de diagnóstico e de campanhas de conscientização na comunidade escolar em que 
atuam, debater o tema em sala de aula e denunciar os casos identificados.

O caderno que agora você tem em mãos será de grande ajuda. Além dele, que traz 
informações valiosas sobre o assunto, fazem parte desse kit educacional gibis,  
pôsteres e jogos de tabuleiro para usar em sala. Conheça o material, planeje suas 
aulas de acordo com a faixa etária e o nível de seus alunos e bom trabalho! 

Caro(a) leitor(a),

Sumário Apresentação

Compõem o kit eduCaCional (recomendado para o 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 1): 

Caderno de orientação pedagógica

Pôster

 Jogo de tabuleiro

Gibi

produção

www.edhorizonte.com.br

Coordinfância
Coordenadoria Nacional de 

Combate à Exploração do Trabalho 
da Criança e do Adolescente

PROJETO RESGATE A INFÂNCIA - EIXO EDUCAÇÃOMinistério Público do Trabalho
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No Brasil, o trabalho é proibido para 
menores de 16 anos, exceto na 

condição de aprendiz, a partir dos 14, 
segundo a Constituição Federal.

Apesar da permissão para o traba-
lho a partir dos 16 anos, há algumas 
atividades que por serem consideradas 
insalubres, perigosas e penosas ou por 
ocorrerem em horário noturno só po-
dem ser realizadas depois dos 18 anos. 

A exploração do trabalho infantil é 
uma das piores formas de violação dos 
direitos humanos. Isso acontece quan-
do crianças e adolescentes substituem 
adultos em tarefas das mais diversas 
áreas produtivas ou até mesmo quando 
são explorados pelos pais ou respon-
sáveis dentro da própria casa. 

A proibição desses abusos é asse-
gurada pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), de 1990. Ele deta-
lha o artigo 227 da Constituição Federal 
e reflete o conteúdo da Convenção dos 
Direitos da Criança da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Dessa forma, 
o ECA e a Constituição Federal torna-
ram-se a base jurídica da Doutrina da 
Proteção Integral e prioridade absoluta, 
universalizada na Convenção. 

carências x direitos
O Estatuto rechaçou a ideia de que 

a criança e o adolescente eram defi-
nidos por sua condição econômica e 
lhes assegurou direitos. Faz todo o 
sentido  quando se pensa que nessa 

etapa da vida são necessários cuidado 
e atendimento especiais. Crianças e 
adolescentes, como qualquer pessoa, 
têm direitos e deveres e não são meros 
objetos de intervenção.

Além de descrever direitos como 
saúde, liberdade, respeito e dignida-
de, educação e cultura, esporte e lazer, 
profissionalização e proteção no traba-
lho, convivência familar e comunitária, o 
ECA criou formas para que eles sejam 

assegurados por meio da articulação 
de políticas sociais para que as neces-
sidades de crianças e adolescentes 
sejam atendidas. 

Entram aí as entidades da rede de 
proteção, a exemplo dos Conselhos 
Tutelares. Elas são, por exemplo, os 
Conselhos Municipais de Direitos da 
Criança e do Adolescente – que formu-
lam e definem políticas públicas nessa 
área – e os Conselhos Tutelares.

Dentro de casa, na 

cidade ou no campo, 

o trabalho infantil é 

proibido e deve ser 

combatido

Crianças e adolescentes  
de 5 a 13 anos em situação  
de trabalho infantil no Brasil

Quantos são os explorados

Estudo apresentado 
pelo Fórum Nacional de 
Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil 
(FNPETI-INPETI)
apontou que

175 mil
crianças e adolescentes, 
de 5 a 17 anos, trabalhm 
na casa de terceiros. 
Fonte: 1

0

300

600

900

1200

1500

1.229

993
920

561
506 554

2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 2015

Se souber que alguma criança ou adolescente com idade inferior a 16 anos trabalha, você tem 

a obrigação de avisar a direção da escola. Ela, ou a Secretaria de Educação, acionará o sistema 

de garantia de direitos. A denúncia pode ser feita no Conselho Tutelar da sua cidade, no site do 

Ministério Público do Trabalho ou no Disque 100. O mesmo vale para os adolescentes de 16 a  

17 anos, se estiverem trabalhando de forma irregular ou abusiva.

O que é trabalho infantil

704

412

Como denunciar

(em mil)

você sabia?

©1
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O trabalho, ao longo de nossa história, era visto por muitas pessoas 

como algo positivo na vida de crianças e adolescentes de baixa 

renda, excluídos socialmente ou em situação de risco. Apesar de  

ideias como essa trazerem consequências danosas e contribuírem  

para perpetuar o ciclo de pobreza da família e o próprio trabalho  

infantil, ainda hoje elas embasam mitos. Conheça oito deles: 

MITO 
É melhor que a criança e o adolescente 
trabalhem do que roubem ou usem drogas.

VERDADE
Crianças e adolescentes têm o direito de 

não trabalhar e de ter acesso à educação 

pública de qualidade, de preferência integral, 

e à profissionalização. Crianças precisam de 

uma infância feliz e lúdica, com brincadeiras e 

atividades adequadas à sua faixa etária. Isso 

contribuirá para erradicar o círculo vicioso da 

pobreza e da baixa escolaridade.

MITO 
O trabalho é um bom  
substituto para a educação.

VERDADE
Esse argumento surge nos casos de crianças 

e adolescentes com dificuldades, que não 

apresentam um bom desempenho escolar. 

Muitas famílias, sem saber como enfrentar esse 

problema, acabam acreditando, erroneamente, 

que é melhor encaminhar seus filhos ao 

trabalho. A solução para essa questão não está 

somente nas mãos dos pais mas também da 

equipe pedagógica. É ela que precisa buscar 

alternativas para que o aluno se desenvolva nos 

estudos. Se a função social da escola em uma 

sociedade democrática é permitir o acesso de 

todos os alunos ao conhecimento, cabe a ela 

repensar sua adequação a essa comunidade 

escolar mais necessitada.

MITO  
O trabalho forma o caráter  
e desenvolve um valor ético e moral.

VERDADE
O trabalho infantil destrói fases importantíssimas  

do desenvolvimento saudável. As longas jornadas,  

a rotina desgastante, o uso de ferramentas  

e maquinários inadequados à idade causam sérios 

problemas de saúde às crianças e aos adolescentes. 

Isso ocorre porque o desenvolvimento físico  

e psicológico deles não está completo.  

O trabalho infantil deforma o caráter, ao colocar 

em risco o desenvolvimento biopsicossocial.

MITO  
Criança trabalhadora é disciplinada, séria  
e corajosa. A que vive “sem fazer nada” se 
torna preguiçosa, desonesta e desordeira.

VERDADE
Infância é tempo de formação física, 

psicológica, cognitiva e cultural, que deve ser 

destinado a brincar, estudar e aprender. O 

trabalho prejudica a formação física, psíquica 

e profissional de crianças e adolescentes. Eles 

Mitos e verdades

ficam vulneráveis ao rigor excessivo de quem 

os explora, podendo sofrer abusos e agressões 

físicas e sexuais. Além disso, impede a 

frequência escolar e rouba da criança e do 

adolescente o tempo e a disposição de estudar. 

Disciplina e outros valores se aprendem no 

convívio familiar e na escola.
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Mitos e verdades

8 9mpt na escola combate ao trabalho infantil

MITO  
É necessário que a criança contribua 
com o orçamento doméstico, ajudando 
a família a sobreviver. Caso contrário, 
passará fome.

VERDADE
Garantir o sustento de pais e irmãos  

não é uma obrigação da criança 

ou do adolescente. Se a família  

tem dificuldades, cabe ao Estado apoiá-

la e assisti-la. O trabalho infantil, muito 

frequentemente, não resolve o problema 

financeiro da família. Além disso, acarreta 

danos físicos, intelectuais e emocionais  

à criança e ao adolescente.

MITO  
Trabalhar é melhor que ficar  
na rua sem ter o que fazer.

VERDADE
A criança e o adolescente, quando  

não estão na escola, devem estar 

praticando esportes, realizando 

atividades recreativas, lúdicas ou 

culturais. Essa conduta faz parte da 

educação integral e pode se dar na 

própria escola ou em locais mantidos 

pela prefeitura, como bibliotecas e 

centros culturais, ou por organizações 

não governamentais. Neles, ocorrem, 

por exemplo, cursos de leitura, 

música, dança e esportes.

MITO  
Trabalho doméstico  
não prejudica a criança.

VERDADE
A criança deve e pode participar das 

atividades domésticas, como arrumar 

sua cama. O problema está quando 

alguém explora esse serviço e quando 

ele impede ou prejudica de alguma 

forma o desempenho escolar e outros 

direitos, como o lazer, a saúde e a 

convivência familiar e comunitária. Além 

disso, é perigoso, já que pode envolver 

substâncias químicas ou instrumentos 

cortantes que causam danos à saúde  

se não forem utilizados de forma correta.

MITO  
Criança que trabalha fica mais 
esperta, aprende a lutar pela 
vida e tem condição de vencer 
profissionalmente quando adulta.

VERDADE
A realidade global mostra que o trabalho 

precoce é árduo, cansativo e prejudicial 

e não funciona como um estágio 

necessário para uma vida bem-sucedida. 

Normalmente rotineiro e mecânico, não 

qualifica crianças e adolescentes e nunca 

os deixa mais espertos. Estatísticas 

indicam que crianças trabalhadoras 

ganham menos no mercado de trabalho 

quando atingem a vida adulta, pois não 

tiveram tempo de estudar e qualificar-se. ©
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Por que a criança não deve trabalhar

10 11mpt na escola combate ao trabalho infantil

à saúde é extensa, variada e assustado-
ra. Alguns exemplos: os que atuam na 

extração e no corte de madeira podem 
sofrer esmagamentos, amputações e 
fraturas. Os que trabalham no proces-
so produtivo do fumo correm o risco 
de intoxicações e envenenamentos. Os 
que manuseiam agrotóxicos podem ter 
câncer, arritmia cardíaca, leucemia e 
episódios depressivos.

danos eMocionais
Crianças e adolescentes submetidos 

ao trabalho precoce podem apresentar, 
ao longo da vida, dificuldades para esta-

belecer vínculos afetivos. Isso ocorre em 
virtude das condições de exploração e 
maus-tratos a que foram submetidos no 
trabalho. Muitas vezes, a exploração está 
ligada a espancamentos e humilhações. 
O estresse e a privação do sono ainda 

De acordo com as leis brasileiras, crianças e adolescentes com menos  

de 16 anos não podem trabalhar. Os pais ou responsáveis têm de manter 

o sustento e o bem-estar deles. Vejam o que elas determinam:

artigo 227 da constituição federal

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,  

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,  

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.”

artigo 4º do estatuto da criança 
e do adolescente (eca)
“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.”

O que diz a legislação

Existem dezenas de motivos para cri an-
ças e adolescentes não trabalharem. 

Conheça alguns deles: 

cÍrcULo Vicioso da PoBreZa 
O trabalho infantil impede que as 

crian ças empobrecidas tenham uma 
condição de vida melhor que a dos pais, 
por meio da educação. Dessa forma, o 

ciclo da miséria se mantém: a pobreza 
leva ao trabalho precoce, que causa a 
evasão ou má formação escolar. Sem 
acesso a uma educação de qualidade, a 
criança e depois o adolescente não vão 
se profissionalizar adequadamente. Isso 
leva ao desemprego ou ao subemprego 

e, consequentemente, à pobreza.

PreJUÍZo À escoLariZaÇÃo
Muitas vezes, crianças e adolescen-

tes frequentam a escola num período 

e trabalham em outro. Eles vão para a 

aula cansados, não conseguem prestar 
atenção nas explicações e atividades, 
dormem sentados e apresentam um 
desempenho abaixo das expectativas. 
São frequentes os que não têm tempo 

para realizar a lição de casa e estudar 
e os que faltam devido ao compromis-
so do trabalho, por estarem doentes ou 
por estafa. Assim, acabam reprovados 
e abandonam a escola.

danos À saÚde
O trabalho na infância prejudica o 

desenvolvimento físico de meninas e 
meninos. Isso ocorre porque nessa 
faixa etária eles não estão preparados 

para o trabalho, que afeta a saúde e o 
desenvolvimento físico. Assim, ficam 
expostos a riscos de deformidades físi-
cas, doenças e lesões. A lista de danos 

O trabalho infantil em 

carvoarias é altamente 

danoso à saúde

Estatísticas demonstram 
que crianças e 
adolescentes adoecem  
ou morrem no trabalho  
em proporção quase  
três vezes superior  
à dos adultos.
 
Fonte: 2

A entrada e a saída de 
ar dos pulmões são 
reduzidas nas crianças 
e nos adolescentes. Por 
terem maior frequência 
respiratória, acabam 
absorvendo mais 
substâncias tóxicas 
em determinados tipos 
de trabalho – como 
na pulverização de 
agrotóxicos e em 
carvoarias.

você sabia?

você sabia?

O serviço de engraxate é 

inaceitável para crianças
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24 25mpt na escola combate ao trabalho infantil

ATIVIDADE 1 - O que é trabalhO infantil ATIVIDADE 2 - um dia bem diferente!

Atividades para sala de aula

Sugestão de ciclo: 4º e 5º anos. — Aulas previstas: 8. 
Disciplinas: Língua Portuguesa e Geografia.
Objetivos: compreender o que é trabalho infantil e identificar casos na comunidade.
Conteúdos: produção de texto informativo, texto de entrevista, modo de vida e conceito de trabalho.
Materiais necessários: caderno e caneta.

Sugestão de ciclo: 4º ano.  — Aulas previstas: 5. 
Disciplinas: Geografia, Matemática e Língua Portuguesa.
Objetivo: compreender os efeitos do trabalho infantil na vida das pessoas.
Conteúdos: produção de texto expositivo e informativo, leitura de gráficos e imagens e modo de 
vida, leitura e registro de horas.
Materiais necessários: pôster “Um dia com e sem trabalho infantil”, cartolina, lápis e lápis de cor.

Para começar a conversa
Para começar a conversaAlém de informar aos alunos quantas crianças e quantos adolescentes são afetados pelo trabalho infantil, 

mostre que essa prática é ilegal e pode ocorrer na própria comunidade. Você pode adaptar esta atividade, 
por exemplo, trabalhando apenas com o questionário ou com a produção do texto, na terceira etapa.  

O trabalho infantil traz consequências desastrosas para a vida da criança e do adolescente. Ele impede 

que aproveitem de maneira plena etapas importantes do desenvolvimento físico, social e cognitivo. O 

pôster ajudará a turma a refletir sobre isso.

1ª etapa (2 aulas)

Aula expositiva

Para que os estudantes compreendam 

a questão, mostrar imagens de crianças 

trabalhando e contar a eles quantas 

são as vítimas de trabalho infantil ile-

gal: 412 mil, dos 5 aos 13 anos. Ques-

tionamentos deste tipo podem ajudar 

a turma a entender os efeitos dessa 

exploração: “Já imaginou carregar um 

peso incompatível com o seu tama-

nho?”; “Usar ferramentas perigosas 

para quem não é adulto e treinado?”; 

e “Levar broncas e ser cobrado como 

se fosse gente grande?”.

1ª etapa (1 aula)

Análise do pôster em grupo

Formar grupos e distribuir os pôsteres 

entre eles. Pedir que todos observem o 

material e conversem sobre ele, acom-

panhando a rotina dos personagens. 

Conforme a turma solicitar, durante 

a leitura das imagens, questionar: “O 

que os garotos vivem de forma seme-

lhante?”; “Em que o dia a dia deles se 

diferencia?”; Quem tem mais atividades 

durante o dia?”; “Os dois aproveitam a 

escola da mesma forma?”; “E as ativi-

dades de lazer?”; e “Quem tem mais 

riscos de ter problemas de saúde?”.

2ª etapa (2 aulas)

Roda de conversa

Depois de fazer esclarecimentos ini-

ciais, convidar a turma para uma roda 

de conversa sobre o tema. Perguntar: 

“Alguém de vocês conhece um adoles-

cente ou uma criança que trabalha?”; 

“Que tipo de atividade realiza?”; “Ele 

ou ela vai à escola?”; e “Mora com a 

família?”. É interessante explicar que 

muitos pais fazem os filhos trabalhar 

por falta de informação ou opção. Or-

ganizar coletivamente, no quadro, um 

registro sobre o que os alunos pensam 

sobre o trabalho infantil.

2ª etapa (2 aulas)

Quadro da minha vida

Pedir que cada aluno monte um qua-

dro mostrando um dia da sua vida, 

como no pôster: um desenho para 

cada atividade, ilustrando a hora em 

que ela ocorre. Dizer que a colagem é 

outro recurso a ser usado. Eles podem 

contar se têm atividades no contra-

turno e se, eventualmente, trabalham. 

Mas é preciso ser cuidadoso para não 

constranger a criança que eventual-

mente trabalhe. Terminada a tarefa, 

socializar os trabalhos produzidos.

3ª etapa (4 aulas)

Entrevista com os pais

Elaborar, com as crianças, um questio-

nário sobre o assunto a ser feito para 

os pais. Sugestões de perguntas: “Você 

conhece alguém que trabalhou na in-

fância?”; “Onde foi isso?”; “Quando?”; 

e “O que aconteceu com essa pessoa 

ao longo da vida?”. De volta à sala, so-

licitar que cada um conte o que desco-

briu na entrevista e promover uma nova 

discussão com base nas informações 

coletadas. Organizar um texto informa-

tivo sobre o assunto para ser publicado 

num mural da escola.

3ª etapa (2 aulas)

Debate sobre a vida da 
criança que trabalha

Promover um debate sobre as dife-

renças no cotidiano de crianças que 

trabalham e não trabalham. Pedir que 

todos indiquem o que mudar na vida de 

quem é explorado. Anotar as sugestões 

em um cartaz e socializar. Se achar que 

há espaço, organizar uma campanha 

na escola sobre o combate ao trabalho 

infantil, sem, contudo, expor quem é 

explorado. Outra opção: pedir que os 

alunos façam as sugestões em forma 

de desenho ou colagem e expô-los. 

0 50 100 150 200 250 300 350

Crianças e 
adolescentes 
de 5 a 13 anos 
em situação de 
trabalho infantil, 
segundo a faixa 
etária

Situação de trabalho infantil por idade

(em mil)

79

333

De 5 a 9 anos

De 10 a 13 anos

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015
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