
Prevenção e Combate
ao Trabalho Infantil

Nem de 
brincadeira
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VOCÊ SABE O QUE É O
TRABALHO INFANTIL?

Não tem nada a ver com ajudar os pais em tarefas 
próprias para a idade certa, mas, sim, ter 
responsabilidades e substituir o trabalho de 
adultos! No Brasil, a Constituição Federal de 1988 
(CF/88) e o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) defendem que as crianças e os adolescentes 
têm o direito de brincar, estudar e viver de forma 
digna, saudável e feliz. Somente a partir dos 14 
anos, os adolescentes podem começar a trabalhar, 
na condição de aprendiz.

Além de ser ilegal,  A criança submetida ao 
trabalho pode sofrer grandes problemas, dentre 
eles:

Problemas na saúde física: a criança ainda está 
em processo de desenvolvimento e crescimento, 
por isso, se ficar exposta a trabalhos muito 
pesados, insalubres ou perigosos, isso pode afetar 
a formação de seu corpo, causando danos nos 
músculos, na respiração, nos ossos, dentre outros. 
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Problemas na saúde mental: o trabalho infantil, na 
maioria das vezes, atrapalha a frequência escolar 
das crianças, ou seja, elas passam a faltar às aulas 
por acumularem responsabilidades ou por estarem 
mais cansadas. Assim, eles perdem os conteúdos 
ensinados pelos professores e passam a ter mais 
dificuldades para acompanhar a turma. Isso afeta 
sua autoestima, diminui o raciocínio e capacidade 
de aprender. Além disso, ao assumirem tarefas e 
serem cobradas como se fossem adultas, as 
crianças podem sentir mais ansiedade, medo e 
outros sentimentos negativos de forma excessiva.

Falta de tempo para brincar: brincar é essencial 
para o desenvolvimento da criança. Faz com que 
ela experimente e vivencie situações, que ajudam a 
lidar com seus próprios sentimentos. Crianças que 
não tiveram oportunidade de brincar, podem ter 
mais problemas emocionais ao se tornarem 
adultos. 

O trabalho infantil é um problema histórico e 
cultural, que tem sido combatido pelo Município de 
Nova Lima. Por isso, reforçamos a importância da 
participação dos pais ou responsáveis para ajudar 
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COMO IDENTIFICAR
O TRABALHO INFANTIL?

Existem vários tipos de trabalho infantil. Algumas 
formas mais comuns de atividades são:

• Trabalho doméstico
Crianças não devem ter responsabilidades de 
adultos, como cuidar de irmãos mais novos, fazer 
comida ou desenvolver outra atividade que as 
coloque em risco. A criança pode ajudar em tarefas 
que não prejudiquem o seu desenvolvimento 
saudável como: arrumar sua própria cama, guardar 
seus brinquedos etc.

• Coleta de material reciclável
Existem crianças e adolescentes que trabalham 
em aterros sanitários (lixões). As crianças e 
adolescentes que ajudam os pais a catar 
embalagens velhas, papelões e jornais, muitas 
vezes ficam doentes e acabam por não frequentar 
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as escolas. A exploração do trabalho infantil do 
menor nos lixões é uma atividade incompatível 
com o princípio da dignidade humana

• Vendas ou atendimento
Crianças trabalhando nas ruas ou em comércios, 
vendendo produtos ou transportando peso, 
podem comprometer seu desenvolvimento, 
causar ferimentos e prejudicar sua educação. 
Dessa forma, realizar atendimento ou qualquer 
tipo de atividade de venda (na rua ou quando tem 
13 anos ou menos), seja para terceiros, para a 
família ou por conta própria, se encaixa como 
trabalho infantil!

• Tráfico de drogas
Entregar qualquer tipo de entorpecentes ou 
drogas para outra pessoa, a pedido de alguém, por 
dinheiro ou para ganhar algo em troca, se 
caracteriza como trabalho infantil. Essa atividade 
ilegal, assim como todas as outras, coloca em 
risco a saúde e a segurança das nossas crianças e 
adolescentes.
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Na imagem abaixo, duas crianças brincam e se divertem.
Para que a ilustração fique ainda mais bonita, faça um
lindo colorido e mostre a todos a importância
da brincadeira para uma infância saudável e feliz!

Nos desenhos abaixo, vemos na imagem A: 
crianças se divertindo (como propõe o art. 4° do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA); e, 
na imagem B: uma criança sendo submetida ao 
trabalho infantil. Colora SOMENTE o desenho que 
ilustra o respeito aos direitos da criança e do 
adolescente.

A

B

Atividades lúdicas para trabalhar a temática com as
crianças:

PARA A CRIANÇADAPARA A CRIANÇADAPARA A CRIANÇADA
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Ir à escola é um direito 
muito importante para 
que as crianças aprendam 
e se desenvolvam. Não é 
mesmo? Então, ajude a 
criança a encontrar o 
caminho para chegar à 
escola.

Muitas vezes, as famílias colocam crianças para 
trabalhar por estarem passando por muitas 
dificuldades. Mas nesse caso, a Prefeitura possui 
equipamentos públicos e uma rede de serviços e 
benefícios que podem auxiliar essas pessoas a 

ESCOLA
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CRAS

resolverem os problemas, para que eles não 
precisem recorrer à utilização da mão-de-obra de 
quem ainda não tem idade para trabalhar.  

Um desses locais é o CRAS, o Centro de 
Referência da Assistência Social, onde psicólogos, 
assistentes sociais e demais profissionais vão 
apoiar as famílias para que possam proteger seus 
membros. Nova Lima conta com cinco 
equipamentos como esses espalhados pela cidade 
(CRAS Nordeste - Honório Bicalho, CRAS 
Noroeste - Jardim Canadá, CRAS Centro  e CRAS 
Cruzeiro, CRAS Norte - Cabeceiras).

Agora que você já sabe onde as famílias devem 
buscar ajuda, faça um colorido bem legal para 
que as crianças e seus pais encontrem o CRAS.



8

Colora e recorte as maçãs (ou, se você 
ainda não utiliza a tesoura, peça para um 

adulto recortar). Depois, cole esses 
frutos na copa da árvore. Após finalizar, 
observe o que é preciso para se ter uma 

infância saudável!
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Parabéns, você e sua família já estão 
preparados para ajudar a combater o 
trabalho infantil! Então, se ligue nos 

direitos da criança e do adolescente e 
colora as imagens para que fiquem ainda 

mais bonitas!
DIREITO A CRESCER
COM O AMPARO DE
SEUS PAIS.
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DIREITO À
LIBERDADE
E À DIGNIDADE.



CONHEÇO CASOS DE TRABALHO INFANTIL? O QUE 
FAZER? Caso você identifique que existem crianças em 
situação de trabalho infantil, denuncie para:

Disque 100
Conselho Tutelar SEDE
3581-8504 / 98868-8041
Conselho Tutelar
NOROESTE
3542-6012 / 98835-1965
CRAS Centro
3547-4790 / 3541-9442
CRAS Nordeste
3542-3020
CRAS Noroeste
3581-3067
CRAS Cruzeiro
3542-5684
CRAS Norte
3541-6703
CREAS
3541-4383
Departamento de 
Direitos da Cidadania
politicaspublicasnl@pnl.mg.gov.br
R. Professor Juvenal de Souza 
Costa, 34, Olaria
(31) 3541-1300 / 3541-7414

Quer ajudar de outra 
forma? Diga para os 

adultos que você 
conhece que eles não 

devem comprar 
produtos nas mãos de 
crianças, mesmo que 

queiram ajudar. 
Naquele momento, 

podem estar 
contribuindo para que 

aqueles pequenos 
vendedores continuem 
sendo explorados e não 

tenham tempo para 
serem crianças. Diga 

para que se informem 
sobre Fundo Municipal 

dos Direitos das 
Crianças e 

Adolescentes e que 
conheçam instituições 
que realizam trabalhos 

sérios para proteger 
esse público.


