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O conjunto dessa obra traz estratégias para a escola discutir o impacto do 

trabalho infantil na aprendizagem. Além disso, espera-se também que 

a escola possa adotar novas práticas para impedir que crianças abandonem os 

estudos para se dedicarem ao trabalho. É necessário colaborar para que agentes 

escolares sejam parceiros na erradicação do trabalho infantil e não legitimadores.

Para tanto, foram construídos quatro momentos de diálogo que foram elaborados 

levando em conta a especificidade dos públicos a que se destinam. Propusemos 

estratégias para que possam ocorrer diálogos entre professores(as), escola e família 

e entre professores(as) e estudantes. 

Toma-se aqui como pressuposto que a escola é fundamental para que a luta contra 

o trabalho infantil se amplie. Quanto mais as crianças e adolescentes estiverem na 

escola mais possibilidades terão de construir um futuro digno. Além disso, são as 

escolas que acompanham a vida cotidiana de inúmeras crianças e adolescentes, 

tendo a possibilidade de lutar para resguardar o direito da criança e do(a) 

adolescente ao não-trabalho, ao lazer e à educação .
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  Apresentação  

“O direito da criança é estudar. Puxando carroça  
nunca vai melhorar de vida. O trabalho tira do estudo”.

Professor de uma escola pública brasileira, 2009.

Foi no século XX que os impactos do trabalho na vida de crianças e adolescentes começaram a ser 
efetivamente discutidos. Mas só nos anos finais desse século, se definiu o direito da criança ao não- 
-trabalho, ou seja, são direitos da criança a educação, o lazer e um desenvolvimento digno. 

Somente assim, uma sociedade que se pretende democrática pode garantir aos futuros adultos os direitos 
fundamentais de igualdade e liberdade. O trabalho infantil deve ser entendido sempre como uma violação 
desses  direitos fundamentais da criança e do adolescente.

Dentre os motivos que fazem com que persista o trabalho infantil no Brasil, está a exploração de 
crianças e adolescentes trabalhadoras. Empregadores buscam crianças e adolescentes para realizar tarefas 
árduas em troca de pagamentos ainda menores do que fariam aos adultos. Exemplo disso é o caso em que 
meninos e meninas são contratados por pequenos comerciantes para cobrar dívidas de fregueses. Saem 
batendo de porta em porta para cobrar as dívidas e, nos casos em que têm sucesso na tarefa, recebem um 
pequeno valor. Quando trabalham um dia todo e não conseguem resgatar qualquer dívida, ficam sem 
pagamento. 

A exploração a que crianças e adolescentes são submetidas fica evidente quando observamos os 
números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2008. Ela registra que das 993 mil 
crianças e adolescentes entre 5 e 13 anos que trabalhavam 78% não tinham rendimento e 21,1% recebiam 
menos que um salário mínimo como remuneração.  Vale lembrar que, nesse mesmo ano, o salário médio 
do brasileiro ficou em R$1.036,00, enquanto os rendimentos de crianças e adolescentes que trabalham 
ficou em R$ 269,00, apenas 26% do valor médio nacional. A média de rendimento mensal das crianças 
entre 5 e 13 anos ficou em R$ 100,001. No entanto, não queremos afirmar que o problema seja o baixo valor 
pago a crianças e adolescentes, pois tomamos como pressuposto que o direito da criança e adolescente é 
o não-trabalho. Esses dados só constatam que aqueles que contratam crianças e adolescentes buscam a 
superexploração do trabalho. 

Além disso, sobrevive uma visão enraizada na cultura de que o trabalho educa, e para muitos, mais do 
que a escola. Curiosamente, o trabalho, que supostamente educa, parece ser uma solução adequada para as 
crianças e adolescentes pobres, mas nunca para as crianças ricas. Esse pensamento ganha força, em parte, 
com o temor de que a criança ou o adolescente pobre se marginalize, ou seja, que não adquira a disciplina 
que o mundo do trabalho exige e ainda corra o risco de aderir ao mundo do crime. Cabe refletir que o 
trabalho não é a única nem a mais adequada alternativa, pois o trabalho infantil leva à perda da infância, 

1 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, IBGE, 2008. Síntese de Indicadores 2008. Edição em Cd-rom. A PNAD considera trabalha-
dores sem rendimento aqueles que recebem apenas alimentação, roupas, medicamentos, etc. (benefícios), como rendimento de trabalho.
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à precarização dos estudos e à perda da saúde. É necessário reafirmar que o trabalho não é adequado para 
crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento e que o tempo destinado ao trabalho é o tempo 
de estudar, de brincar, de lazer e de descanso. 

No entanto, apesar das dificuldades, muitos avanços foram conquistados em nosso país. Eles são fruto 
de muitas lutas de movimentos e organizações sociais que, historicamente, combatem o trabalho infantil.  
Essas lutas resultaram na formulação de um arcabouço legal que se converte em importante conquista 
para a erradicação do trabalho infantil. Existe, hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os 
conselhos tutelares, os Conselhos Estaduais de Defesa da Crianca e do Adolescente (CEDCA), o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), o Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), o que constituiu uma rede a favor do direito da criança e do 
adolescente se desenvolver de maneira saudável, para que possa ser um adulto pleno de possibilidades e 
liberdade de escolha.

Atualmente, há uma preocupação crescente, no Brasil e no mundo, com os efeitos do trabalho infantil 
para o processo de escolarização de crianças e adolescentes. Desde cedo, essas crianças e jovens são obrigados 
a trocar os estudos pelo mundo do trabalho; ou quando tentam combinar ambas as responsabilidades 
geralmente a escola sai perdendo.

No Brasil, persiste um elevado índice de crianças e adolescentes que trabalham, provocando o 
abandono da escola e dos estudos. Em 2008, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), 2,15 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos trabalhavam no Brasil, sendo que 47% 
destas exerciam atividades agrícolas e 53%, urbanas. Isso representa aproximadamente 6% da população 
nessa faixa etária. Dentre as crianças e adolescentes, 3,3% entre 5 e 13 anos e 16,5% entre 14 e 15 anos eram 
trabalhadoras. Segundo especialistas, quanto mais cedo o indivíduo ingressa no mercado de trabalho, 
menor o seu salário na vida adulta. Perpetua-se, assim, um círculo vicioso de pobreza. 

Mas qual a relação da escola com tudo isso?
A escola, bem como a família, é um dos importantes espaços de sociabilidade da criança e do 

adolescente. A escola é um interlocutor privilegiado, que pode transmitir conhecimentos científicos e 
também contribuir para a formação de pessoas capazes e competentes em uma multiplicidade de sentidos. 
Na escola, pode-se aprender a se relacionar com o outro, a conquistar autonomia, segurança, a se descobrir, 
a ter responsabilidade, enfim, pode-se aprender para, mais tarde, exercer tarefas profissionais próprias do 
universo dos adultos.

Não se trata de impor à escola mais uma tarefa dentre tantas que já precisa exercer. Contudo, é 
necessário reconhecer que a escola é parte essencial no que se denomina sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente. Ela é um dos elos de uma rede de proteção que pode garantir a eles o direito ao 
desenvolvimento saudável. É certo que a escola não pode dar conta sozinha das várias questões sociais que 
estão por trás do trabalho infantil. Mas é certo também que, sem a participação da escola, se torna muito 
difícil garantir direitos às crianças e adolescentes. 

 Com base nesses pressupostos, esta publicação – proposta pelo Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), a Fundação Itaú Social, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Minstério da 
Educação (MEC) e elaborada pela ONG Ação Educativa – tem como finalidade propor estratégias para a 
escola discutir sobre o impacto do trabalho infantil na aprendizagem e adotar novas práticas para impedir 
que crianças e adolescentes abandonem os estudos para se dedicarem ao trabalho.
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Para a criação dessa publicação, realizamos 24 oficinas de escuta em sete estados de diferentes regiões 
do país. Precisávamos conhecer a visão que estudantes, professores e gestores locais têm do trabalho 
infantil. Não foi nosso intento, contudo, abordar todas as realidades possíveis, mas reunir dados de várias 
delas. Em cada município selecionado foram formados dois grupos de professores(as) e outros dois com 
alunos(as) de 10 a 15 anos de escolas do Ensino Fundamental. Conversamos com mais de 250 alunos(as) 
e 200 professores(as) com a finalidade de conhecer a visão e as medidas adotadas com relação ao trabalho 
infantil. Ao realizar as oficinas, não era nosso objetivo interferir naquela realidade, mas dar voz aos atores 
escolares e colher informações em um ambiente que propiciava a reflexão coletiva. Os temas centrais 
da discussão foram: o conceito de trabalho infantil; a legislação sobre o trabalho infantil; os impactos 
do trabalho infantil na saúde e nos estudos; e as iniciativas ou possíveis ações da escola com relação ao 
trabalho infantil. 

Foi muito significativo constatar que, em algumas escolas, o simples fato de estarmos lá propondo um 
debate sobre o tema já fez com que algumas pessoas começassem a refletir e reconsiderar algumas de suas 
antigas posições.

Esta obra é resultado direto das descobertas realizadas durante essas oficinas. Produzimos instrumentos 
e reflexões levando em consideração a realidade de várias escolas brasileiras. 

A publicação se divide em quatro momentos de diálogo: o primeiro entre professores(as), o segundo 
entre professores(as) e estudantes, o terceiro entre escola e família e o quarto entre escola e instituições 
que integram a rede de proteção necessária para criar soluções novas e ampliar as possibilidades de ação 
da escola.

Em todos os quatro momentos, valoriza-se a reflexão sobre o conceito, as formas e as consequências 
do trabalho infantil. Esse é um passo inicial fundamental para que se crie uma cultura política em escolas 
que estão determinadas a elaborar estratégias de atuação com relação ao trabalho infantil.

Além disso, a publicação oferece um conjunto de instrumentos que pretende ser um facilitador para 
a escola adotar procedimentos de acompanhamento e enfrentamento dos casos de crianças e adolescentes 
que trabalham e têm seu rendimento escolar comprometido. Um princípio essencial dos autores deste 
trabalho é oferecer estratégias que possam se incorporar à forma como está organizada a rotina escolar de 
muitas instituições brasileiras de ensino. 

Esperamos que os instrumentos oferecidos nesta obra permitam a reflexão sobre o trabalho infantil e, 
mais ainda, que motivem a comunidade escolar em direção a uma prática transformadora.

Em suma, a intenção é provocar as escolas a não permitir mais que crianças e adolescentes cheguem 
a afirmar que: 

“[...] a gente fica cansado e perde a paciência para os estudos”.
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É consenso, entre os movimentos, organizações governamentais e não-gover-
namentais que a educação é peça-chave na erradicação do trabalho infantil, 
porque aquela deve promover o desenvolvimento intelectual e psicológico 

dos indivíduos, contribuindo para melhorias significativas na qualidade de vida 
das crianças e adolescentes em idade escolar. Nesse sentido, cabe à escola e aos seus 
profissionais, algumas reflexões: por que as crianças e adolescentes trabalham no 
Brasil? Até que ponto a escola deve se comprometer com a luta pela erradicação do 
trabalho infantil? O trabalho infantil é tema que aparece no currículo escolar? Como 
é o rendimento escolar e a frequência dos(as) alunos(as) que trabalham? Em que 
medida a escola perpetua ou rompe com os modelos de pensamento que reforçam a 
cultura do trabalho infantil?

Essas e outras perguntas podem iniciar um processo de reflexão na escola, nas 
reuniões pedagógicas, nos espaços de conversas com as mães e os pais, considerando 
que a parceria com a família é de suma importância para a conscientização sobre o 
trabalho infantil. 

A percepção, por parte da escola, de que ela pode e deve interferir nesta realidade é 
um dos primeiros passos para aguçar o olhar e identificar os(as) alunos(as) que trabalham, 
quais os motivos que os levam a trabalhar ainda na infância e na adolescência, quais 
suas dificuldades de aprendizagem. Feito este diagnóstico, é possível à escola pensar 
e desencadear ações no sentido de debater esta temática com os(as) alunos(as) e suas 
famílias, buscando alternativas para o combate ao trabalho infantil. 

Propomos, neste item, algumas atividades que podem ser desenvolvidas nas reuniões 
pedagógicas de sua escola. O papel do coordenador pedagógico é essencial no sentido 
de estimular e orientar o debate entre os(as) professores(as) e pensar, conjuntamente, 
ações possíveis de serem desenvolvidas pela escola em relação a esta temática. 

Foram planejados oito encontros, que estão organizados conforme as fichas 
a seguir. Incluimos também os textos de apoio necessários para a realização das 
atividades.

1.
Diálogos entre os(as) professores(as)



10 O trabalho infantil e o direito de aprender

  1º ENCONTRO  

O TRABAlhO INFANTIl AO lONgO DA hISTóRIA E OS DIREITOS 
DAS CRIANçAS E ADOlESCENTES

Tempo mínimo para a realização do conjunto de atividades: 60 minutos

 BLOCO 1:  BREVE HISTÓRICO DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL 

 OBjETivO:  Contextualizar o trabalho infantil historicamente.

 ATividAdE:  Após a leitura do texto de apoio Breve histórico do trabalho infantil no Brasil, 
procure relembrar como a questão do trabalho infantil era tratada quando você era 
criança/adolescente e reflita sobre as seguintes questões:

Quando você era criança ou adolescente, conheceu pessoas de sua idade que 1. 

trabalhavam? Em quais condições? O que elas diziam sobre trabalhar? Você 
sabe onde estão hoje as pessoas que foram obrigadas a trabalhar quando eram 
crianças?
Você se lembra de quais eram os discursos dos adultos sobre o trabalho infantil? 2. 

Exemplifique.
Debatam coletivamente as questões e realizem os registros das conclusões.3. 

 duRAçãO:  30 minutos.

 BLOCO 2:  OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

 OBjETivO:  Compreender os direitos como parte importante da construção da cidadania.

 ATividAdE:  Faça a leitura do texto de apoio Convenção dos Direitos da Criança e a Convenção 138
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e, em seguida, faça o que se pede:

Debata coletivamente sobre a importância de se defender direitos (sejam 1. 

eles das crianças, dos trabalhadores, das mulheres, entre outros) que são 
conquistados historicamente.
Como a escola lida com os direitos das crianças e dos adolescentes?2. 

Registrem as conclusões do grupo.3. 

 duRAçãO:  30 minutos.



111. Diálogo entre os(as) professores(as)

  2º ENCONTRO  

CONCEITUANDO O TRABAlhO INFANTIl

Tempo mínimo para a realização do conjunto de atividades: 70 minutos

 OBjETivOS:  Problematizar o conceito de trabalho infantil do grupo de professores da escola.
  Identificar o conceito de trabalho infantil expresso na legislação.
  Aprofundar o conceito de trabalho infantil a partir dos estudos sobre o tema.

 ATividAdE 1:  Organizem-se em grupos para debater as seguintes questões:
O que é o trabalho infantil? 1. 

A criança e o adolescente devem trabalhar? 2. 

Indiquem os argumentos que justificam as ideias apresentadas nas respostas 3. 

dadas às questões 1 e 2.
Concluídas as discussões, cada redator irá expor as respostas do seu grupo. 4. 

Destaque uma pessoa para o registro das conclusões. 

 duRAçãO:  20 minutos.

 ATividAdE 2:  Após a leitura dos trechos da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança
e do Adolescente de 1990 presentes no item Texto de apoio aos encontros, em grupo, 
identifiquem as mudanças na legislação e destaquem uma pessoa para realizar o 
registro das conclusões do grupo.

 duRAçãO:  20 minutos.

 ATividAdE 3:  Após a leitura do texto de apoio Trabalho infantil: O que é, o que não é, cada grupo
deverá retomar os registros das atividades anteriores e elaborar um conceito de 
trabalho infantil que incorpore as contribuições dadas pelas discussões em torno das 
ideias e da legislação trabalhadas. Em seguida, comparem o conceito elaborado com o 
conceito expresso no texto: O Trabalho infantil: O que é, o que não é.

 duRAçãO:  30 minutos.
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  3º ENCONTRO  

CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO TRABAlhO INFANTIl NO BRASIl 
— QUAIS OS IMPACTOS NA VIDA ESCOlAR?

Tempo mínimo para a realização do conjunto de atividades: 40 minutos

 OBjETivOS:  Problematizar as causas e consequências do trabalho infantil no Brasil e na visão
dos(as) professores(as).
Identificar as causas e consequências do trabalho infantil no âmbito da escola e 
propor encaminhamentos para que os(as) alunos(as) que trabalham tenham a 
oportunidade de deixar o trabalho.

 ATividAdE 1:  Leia o texto As causas do trabalho infantil e registre as opiniões do grupo acerca das
  seguintes questões:

Entre os fatores indicados no texto, que provocam o trabalho infantil, qual ou 1. 

quais o grupo considera mais frequente(s) no contexto de sua escola? 
Na opinião do grupo, em que medida a falta de acesso à educação e um 2. 

ambiente educativo desfavorável podem contribuir para o abandono da escola?

 duRAçãO:  20 minutos.

 ATividAdE 2:  Em grupo, elaborem um pequeno questionário para ser aplicado aos(as) alunos(as)
de sua escola. O objetivo é realizar um levantamento dos(as) alunos(as) que trabalham, 
dos motivos que os(as) levam a trabalhar e as dificuldades que enfrentam para conciliar 
o trabalho e a escola. Nem sempre, contudo, os(as) estudantes gostam de expor 
publicamente as tarefas que realizam. Por isso, deve-se fazer um questionário sem a 
indicação de nome ou classe, de modo que se garanta a privacidade das informações. 
Dessa forma, teremos mais chances de obter dados fidedignos. É importante 
também que os(as) estudantes recebam todas as informações sobre os motivos desse 
levantamento. Deve-se informar que os(as) professores(as) estão estudando o assunto 
e que pretendem desenvolver estratégias na escola para tratar o trabalho infantil e seus 
impactos para a aprendizagem. Além de ser um direito do(a) estudante conhecer as 
razões pelas quais está sendo entrevistado(a), aumentam as chances de ele fornecer 
respostas adequadas, pois terá clareza dos objetivos do trabalho.

 SugESTãO:  De posse desse material, cada professor se responsabiliza por uma turma. Antes de
aplicar o questionário, pergunte quem trabalha e distribua só para os(as) alunos(as) 
que se manifestarem.

 OBSERvAçãO:  Os questionários respondidos devem ser trazidos no 4º encontro.

 duRAçãO:  20 minutos
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  4º ENCONTRO  

AVAlIAçÃO DOS IMPACTOS DO TRABAlhO INFANTIl NA ESCOlA

Tempo mínimo para a realização do conjunto de atividades: 60 minutos

 ATividAdE 1:  De posse dos relatos dos(as) alunos(as) recolhidos nas turmas:
Indiquem o percentual de alunos(as) que trabalham em relação ao conjunto da 1. 

escola;
Procurem agrupar os dados dos(as) estudantes  conforme os motivos indicados 2. 

para estarem trabalhando. 
Com a ajuda dos(as) professores(as) de Matemática, construam um gráfico 3. 

para visualizar qual ou quais são os motivos mais comuns que levam os(as) 
alunos(as) da sua escola a trabalhar ainda na infância e/ou adolescência.
Anexem o gráfico aos registros já realizados.4. 

Elaborem uma lista comum das dificuldades encontradas pelos(as) alunos(as).5. 

 duRAçãO:  40 minutos

 ATividAdE 2:  Diante dos dados recolhidos, respondam:
Que tipo de apoio o grupo considera que a escola pode oferecer aos(às) 1. 

alunos(as) que trabalham no que diz respeito ao seu processo de aprendizagem? 
Que tipo de ação a escola pode desenvolver para combater o trabalho infantil 2. 

presente em sua comunidade? 
Elaborem uma proposta de ação conjunta que a escola possa aplicar para atacar 3. 

esses problemas e tragam para o próximo encontro.

Observe os boxes “Boas práticas” de combate ao trabalho infantil, sugeridas nesta 
publicação (p. 77, 94, 103 e 108), pois elas podem ajudar na elaboração das propostas.

 duRAçãO:  20 minutos
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  5º ENCONTRO  

FORMAS DE TRABAlhO INFANTIl

Tempo mínimo para a realização do conjunto de atividades: 60 minutos

 OBjETivOS:  Identificar as várias formas de trabalho infantil.
Problematizar a visão dos(as) professores(as) sobre o trabalho infantil doméstico

 ATividAdE 1:  Com base na leitura do texto de apoio Formas de trabalho infantil, organizem-se em
grupos e montem, rapidamente, uma pequena encenação de situações, já presenciadas 
por vocês, que demonstrem formas de trabalho infantil. Na sequência, cada grupo 
deve apresentar-se para os outros.

 duRAçãO:  30 minutos

 ATividAdE 2:  Assistam, se possível, o documentário Vida Maria e, ao final, registrem as
impressões do grupo. 

Vida Maria. Animação. Direção: Márcio Ramos/CE (2007). Duração: 8’34
Conta a história de crianças de diferentes gerações que têm o desejo de aprender 
a ler e escrever, mas não conseguem fazê-lo devido à própria dinâmica da vida 
familiar, na qual o trabalho é sempre prioritário.
Para obter uma cópia do documentário, acesse o site do diretor:  
<www.viacg.com.br> ou envie email para vidamaria@viacg.com.

 duRAçãO:  30 minutos

  6º ENCONTRO  

gÊNERO E RAçA NO DEBATE SOBRE TRABAlhO INFANTIl

 OBjETivOS:  Aguçar a percepção sobre as diferenças de gênero e de raça no trabalho infantil.
Promover a igualdade de gênero e raça. 

 ATividAdE 1:  Após a leitura do texto de apoio Gênero e raça, discutam:
Em que medida as diferenças raciais e de gênero afetam o aprendizado dos(as) 1. 

alunos(as) de sua escola?
Que mudanças seriam necessárias no currículo escolar e nas ações pedagógicas 2. 

para atender às necessidades desses grupos?
Registrem as conclusões do grupo.3. 

 duRAçãO:  30 minutos
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  7º ENCONTRO  

O PAPEl DA ESCOlA NA lUTA PElA ERRADICAçÃO DO TRABAlhO 
INFANTIl

Tempo mínimo para a realização do conjunto de atividades: 50 minutos

 OBjETivOS:  Despertar a reflexão sobre o papel da escola no combate ao trabalho infantil.
Propor ações locais para o combate ao trabalho infantil.
Detectar as visões dos(as) professores(as) sobre o trabalho infantil no Brasil, após a 
realização dos encontros.

 ATividAdE 1:  Leiam o texto de apoio O combate ao trabalho infantil e respondam:
Por que, segundo o texto, a educação possui papel fundamental no combate ao 1. 

trabalho infantil?
Qual a sua opinião sobre esse assunto?2. 

Registrem as respostas do grupo.3. 

 duRAçãO:  20 minutos

 ATividAdE 2:  Pensando em sua escola...
Que ações precisam e podem ser desencadeadas para torná-la mais atrativa para 1. 

os(as) alunos(as)?
Como a escola pode contribuir para a formação profissional dos jovens sem 2. 

afastá-lo dos estudos? Lembrem que a LDB aponta que a escola deve formar 
os(as) estudantes para o exercício de sua cidadania e também para o mundo do 
trabalho.
Registrem as respostas do grupo.3. 

 duRAçãO:  30 minutos
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  8º ENCONTRO  

SONhO QUE SE SONhA Só É Só UM SONhO... SONhO QUE SE 
SONhA JUNTO É REAlIDADE! (Raul Seixas)

Tempo mínimo para a realização do conjunto de atividades: 60 minutos

 OBjETivO:  Articular parcerias no combate ao trabalho infantil

 ATividAdE 1:  Que tipo de parcerias a escola pode e deve fazer para combater o trabalho infantil?
Construam uma lista dos potenciais parceiros que a escola pode buscar. Ex: Mães e 
Pais do Conselho de Escola ou APM, Conselho Tutelar, Associações de Bairro, ONGs, 
Unidades de Saúde, Sindicatos, entre outros.
Consulte a rede de proteção contra o Trabalho Infantil (p.106), sugerida nesta 
publicação. 

 duRAçãO:  15 minutos.

 ATividAdE 2:  Organizem uma proposta de reunião com essas pessoas. Elaborem uma pauta para
essa reunião, em que poderão constar:

Os dados do trabalho infantil em sua escola, já levantados por vocês.1. 

Ações que a escola já esteja implementando.2. 

Solicitações de apoio aos parceiros: o que eles podem oferecer? Por exemplo, 3. 

palestras, cursos de profissionalização para jovens, oficinas culturais.

 duRAçãO:  15 minutos.

 ATividAdE 3:  Sugerimos que você, professor(a), produza algo sobre o que aprendeu. Pode ser um
texto, um poema, uma música, um cartaz, um desenho. Apresente sua produção 
para os demais colegas e, se possível, organize com o grupo um mural de exposição 
para toda a comunidade escolar. Esse pode ser um dos passos para aproximar os(as) 
professores(as) da realidade dos(as) alunos(as) e suas famílias, sensibilizando-os(as) 
para o debate.

 duRAçãO:  30 minutos
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  Textos de apoio aos encontros  

1º ENCONTRO – BlOCO 1

Breve histórico do trabalho infantil no Brasil
Cláudia Oliveira Pimenta

O trabalho infantil no Brasil não é algo novo, ao contrário, existem relatos de crianças vindas nas 
caravelas de Cabral que desempenhavam atividades de marinheiros.  “Esses marinheiros mirins eram 
conhecidos como pequenos grumetes, ou seja, crianças marinheiras que iniciavam carreira na armada”2. 
Na época da escravidão, os filhos de escravos foram transformados em trabalhadores. Desempenhavam 
uma série de tarefas nos engenhos e, posteriormente, nas fazendas de café e nas casas dos senhorios das 
cidades, na mesma condição de exploração e maus-tratos dos escravos adultos, isso sem falar na explo-
ração do trabalho de crianças indígenas durante a colonização.

Com a abolição da escravatura pela Lei Áurea, em 1888, e o advento da República, essa situação não 
mudou muito, apesar de ser de 1891 a primeira lei brasileira que tentaria regulamentar o trabalho de crian-
ças e adolescentes. Somente em 1927, o Código de Menores estipulou os 12 anos como idade mínima para 
o trabalho, mas proibia o trabalho noturno e nas praças públicas, para os menores de 14 anos. No entanto, 
“[...] o Estado abriu precedentes para a utilização desse trabalho (abaixo de 12 anos) mediante autorização 
judicial expedida de acordo com a necessidade do requerente. Ao abrir esta lacuna, a lei tornava-se ineficaz, 
ou seja, o Estado contraditoriamente recolocava estas crianças no mercado de trabalho.” 3. 

A Revolução Industrial levou a infância e a juventude para dentro das fábricas, em que crianças e 
jovens cumpriam uma jornada de trabalho extenuante. O que ocorreu no Brasil não foi diferente do que 
ocorreu em outros países no contexto da revolução. Para se ter uma ideia, em 1802, na Inglaterra, “foi 
criado o Moral and Health Act, de Robert Peel, que proibia o trabalho noturno do menor e reduziu para dez 
horas (grifo nosso) a sua jornada laboral diária.” (FILHO, 2007). Segundo Ana Lúcia Kassouf (2007), 
“já em 1861 o censo da Inglaterra mostrava que quase 37% dos meninos e 21% das meninas de 10 a 14 anos 
trabalhavam.” (p. 324) Por volta de 1830 e 1840, a França, a Bélgica e os Estados Unidos já apresentavam 
altas taxas de crianças trabalhadoras. No processo de industrialização, a utilização da força de trabalho 
infantil, além de aumentar substancialmente, era exercida em condições perigosas e insalubres, provo-
cando danos imensos ao desenvolvimento e à saúde das crianças e adolescentes.

No início do século XX, no Brasil, muitas crianças trabalhavam sem remuneração:
“Comecei a trabalhar com 12 anos num armazém de secos e molhados na avenida Brigadeiro Luís Antônio 

perto do viaduto Dona Paulina; fazia entregas, mas não ganhava nada. Os fregueses é que me davam um 
tostão, duzentos réis, quando davam quinhentos réis eu pulava de alegria...” (BOSI, 1994, p. 161)

2  SENTO-SÉ, Jairo Lins de Albuquerque. Trabalho Escravo no Brasil. São Paulo: LTr, 2002. p. 62.

3  PAIVA, Gabriel de Abreu Gonçalves de. Os menores continuam no mercado de trabalho?: O caso dos empacotadores na cidade de Mal. 
Cdo. Rondon-PR. In: Anais XVI EAIC: Encontro Anual de Iniciação Científica, 2007, Maringá. 
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A “opção” pelo trabalho ao invés da escola, já estava colocada para os filhos das famílias mais pobres:
“Ele começou a trabalhar mais cedo que eu: com 7 anos engraxava sapatos, ajudava a descarregar os barris 

de azeitona, aliche, que chegavam de fora para os armazéns da rua José Paulino. A vida de meu marido foi muito 
sacrificada: ele gostava de pintura e nunca pôde estudar além do segundo ano primário.” (BOSI, 1994, p. 115)

As meninas, logo cedo, eram submetidas ao trabalho doméstico em “casas de família”:
“Desde 8 anos trabalhei em casa de família, sempre tive que fazer tudo: botava a mesa, tirava a mesa, lavava a louça, 

areava aquele talher danado de arear, com raspa de tijolo e batatinha. [...] Levantava de madrugada, trabalhava o dia 
inteirinho, de noite acendia cinco ferros de carvão para engomar a roupa de linho [...] Se recebia ou não o ordenado eu não 
sabia, porque meu pai é que ia no final do mês receber. [...] Até 22 anos nunca  recebi um ordenadinho do que trabalhei.
[...] eu levantava às quatro horas da manhã, trabalhava o dia inteirinho, fazia pão. [...] Depois das onze a patroa me 
chamava pra aprender a ler e eu começava a cochilar: ‘Vou contar pro seu pai que você não quer estudar’. ‘Não é que eu 
não quero estudar, meus olhos é que não querem ficar abertos, tou com tanto sono...’ .“ (BOSI, 1994, p. 371)

Em 1932, com o Decreto nº 22.042, a idade mínima para o trabalho foi elevada de 12 para 14 anos, limite 
que se manteve nas Constituições de 1934, 1937, na Consolidação das leis do Trabalho de 1943 e na Constituição 
de 1946, sendo que, nesta última, proibia-se a diferença de salário de crianças e adolescentes em relação àqueles 
que já possuiam a maioridade legal. Além disso, foi proibido o trabalho noturno para menores de 18 anos.4

O Regime Militar (1964-1984), na Constituição de 1967, provocou um retrocesso histórico do ponto de 
vista da legislação, baixando novamente a idade mínima para 12 anos e eliminando a proibição de diferenças 
de salários. A Lei nº 5.274, do mesmo ano, estabelecia o salário mínimo de crianças e adolescentes (52% do 
salário mínimo regional para os menores de 16 anos e 75% para os jovens entre 16 e 18 anos). A mesma lei 
obrigava as empresas a empregarem crianças e adolescentes (mais de 5% e menos de 10% do quadro de fun-
cionários). Essa lei só foi revogada em 1974, mas a idade mínima de 12 anos se manteve até 1984.5

Os ventos da democracia pós-ditadura militar só vieram atingir a legislação sobre o trabalho infan-
til no Brasil em fins dos anos 1980 e início dos anos 1990 com o artigo 227 da Constituição Federal de 
1988, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 (Lei nº 8.069/90) e a Convenção 
internacional dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, em 20 de novembro de 
1989. Apesar disso, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 

“[...] em 2004 havia 2,8 milhões de crianças e jovens de 5 a 15 anos [...] sem considerar as atividades 
domésticas e incluindo a área rural da região norte. Esse número praticamente não se altera até 2006, ocorrendo 
até um pequeno aumento do trabalho infantil em 2005, quando foram registradas 2,9 milhões de crianças 
trabalhando. Os dados da Pnad de 2007 mostram que ainda existem 2.500.842 de crianças e jovens de 5 a 15 
anos trabalhando ou 6,6% do total nessa faixa etária.”6

Em 2008, o Decreto nº 6.481 da Presidência da República aprova a lista das piores formas de trabalho in-
fantil (lista TIP) nos termos da Convenção 182 da OIT. Ao ratificar essa Convenção, o Brasil assumiu o com-
promisso de adotar medidas eficazes e imediatas para eliminar todas as piores formas de trabalho infantil.

4  Disponível em: < www.juraemprosaeverso.com.br/.../TrabalhoInfantil.htm>. Acesso em: 2 ago. 2009.

5  Idem referência 3.

6  PNAD 2007. Primeiras Análises. Mercado de trabalho. Trabalho Infantil. Previdência. IPEA.Vol. 2008.
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1º ENCONTRO – BlOCO 2

A Convenção dos Direitos da Criança e a Convenção 138 da  
Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Cláudia Oliveira Pimenta

A Convenção dos Direitos da Criança7, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 
de novembro de 1989, concebe a criança como sendo “[...] todo o ser humano com menos de dezoito anos, 
exceto se a lei nacional confere a maioridade mais cedo”. Em seus artigos 28 e 29, disserta sobre os direitos à 
educação e seus objetivos, aqui, resumidamente:

“A criança tem direito à educação e o Estado tem a obrigação de tornar o ensino primário obrigatório e gratuito, 
encorajar a organização de diferentes sistemas de ensino secundário, acessíveis a todas as crianças e tornar o ensino 
superior acessível a todos, em função das capacidades de cada um. A disciplina escolar deve respeitar os direitos e a 
dignidade da criança. Para garantir o respeito por este direito os Estados devem promover e encorajar a cooperação 
internacional.” (Unicef, p. 20)

Neste sentido,
 “A educação deve destinar-se a promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e aptidões 

mentais e físicas, na medida das suas potencialidades. E deve preparar a criança para uma vida adulta ativa numa 
sociedade livre e inculcar o respeito pelos pais, pela sua identidade, pela sua língua e valores culturais, bem como pelas 
culturas e valores diferentes dos seus.” (Unicef, p. 21)

Em relação ao trabalho de crianças e adolescentes, a Convenção dos Direitos da Criança afirma o 
seguinte:

“A criança tem o direito de ser protegida contra qualquer trabalho que ponha em perigo a sua saúde, a sua 
educação ou o seu desenvolvimento. O Estado deve fixar idades mínimas de admissão no emprego e regulamentar 
as condições de trabalho.” (Unicef, p. 22) 

Sobre o trabalho de crianças e adolescentes, a Convenção 138 da OIT, de 1973, afirma que:
“A idade mínima fixada em cumprimento do disposto no parágrafo 1 do presente artigo, não deverá ser 

inferior à idade em que cessa a obrigação escolar, ou em todo caso, a quinze anos (artigo 12, § 3). 

A idade mínima de admissão a todo tipo de emprego ou trabalho, que, por sua natureza ou condições em 
que se realize, possa ser perigoso para a saúde, segurança ou moralidade dos menores, não deverá ser inferior 
a dezoito anos (artigo 3, § 1).”

Para consultar o texto integral da Convenção 138 da OIT, acesse: 
<www.oitbrasil.org.br/info/download/conv_138.pdf>
Para consultar o texto integral da Convenção dos Direitos da Criança, acesse: 
<www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf>  

7 Unicef. A Convenção sobre os direitos da Criança, 2004.
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2º ENCONTRO – ATIVIDADE 2

Constituição Federal
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Estatuto da Criança e do Adolescente

Capítulo V - Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz.

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto 
nesta Lei.

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases 
da legislação de educação em vigor.

Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:

I - garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular;
II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;
III - horário especial para o exercício das atividades.

Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários.

Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido.

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 
assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho:

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte;
II - perigoso, insalubre ou penoso;
III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;
IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.

Art. 68. 
O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade go-

vernamental ou não-governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele parti-
cipe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.
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§ 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relati-
vas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.

§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos 
produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo.

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes 
aspectos, entre outros:

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;
II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho

2º ENCONTRO – ATIVIDADE 3

Trabalho infantil: O que é, o que não é8

O trabalho infantil pode ser definido como o que é feito por crianças e adolescentes que estão abaixo da 
idade mínima para a entrada no mercado de trabalho, segundo a legislação em vigor no país. No entanto, é 
preciso refinar essa definição, considerando aspectos de tradições culturais em diferentes lugares do mundo.

 Algumas sociedades não mantêm registros escritos de sua história, técnicas ou ritos: a transmissão 
cultural realiza-se oralmente. Assim, na agricultura ou na produção artesanal, crianças e adolescentes 
realizam trabalhos sob a supervisão das mães e dos pais como parte integrante do processo de socializa-
ção – quer dizer, um meio de transmitir, de mães e pais para filhas(os), conhecimentos e técnicas tradi-
cionais. Esse trabalho pode ser também motivo de satisfação para as próprias crianças e adolescentes.

No entanto, essa situação de trabalho como parte do processo de socialização não deve ser con-
fundida com aquelas em que as crianças são obrigadas a trabalhar, regularmente ou durante jornadas 
contínuas, para ganhar seu sustento ou o de suas famílias, com consequentes prejuízos para seu desen-
volvimento educacional e social.

Assim, as condições de exploração e os prejuízos à saúde e ao desenvolvimento da criança ou adolescente 
é que iriam definir o trabalho infantil. Mas é preciso lembrar que o mero fato de trabalhar “em casa” ou “com 
a família” não o descaracteriza. Mesmo no trabalho em família, muitas crianças e adolescentes são submetidas 
a estafantes jornadas de trabalho na lavoura ou são encarregadas de todos os serviços domésticos e cuidados 
com irmãos menores, sem que lhes seja garantido, por exemplo, tempo para ir à escola ou brincar.

Atualmente, na luta pelo reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente, um parâmetro 
mais claro tem sido adotado: ainda que seja para garantir a continuidade de uma tradição familiar, para 
dividir responsabilidades no interior da casa ou para ajudar na lide do campo, o trabalho de crianças e ado-
lescentes não pode impedir que elas exerçam seus direitos à educação e ao brincar, essenciais para o pleno 
desenvolvimento. Mas, atenção: isso não quer dizer que crianças e adolescentes estejam dispensadas de 
ajudar: podem e devem assumir tarefas, de forma compatível com suas idades, partilhando-se entre todos 
os membros da família – masculinos e femininos – as tarefas domésticas necessárias a uma convivência 
saudável. 

8  Combatendo o trabalho infantil: guia para educadores. Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura (Cenpec) e Ação Comunitária, 2001.
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3º ENCONTRO – ATIVIDADE 1

As causas do trabalho infantil
Cláudia Oliveira Pimenta

A pobreza tem sido apontada como uma das principais causas do trabalho infantil no Brasil. Soma-
se a isso, a falta de oportunidades de emprego para os adultos, obrigando as crianças e adolescentes das 
famílias menos favorecidas a exercer atividades que possam trazer algum tipo de sustento para o núcleo 
familiar.

Outra questão é que ainda existem pessoas e empresas que “contratam” crianças e adolescentes, por 
considerar que são mais fáceis de ser manipulados, ao mesmo tempo em que se configuram como mão 
de obra barata. 

Além disso, apesar da universalização do acesso ao ensino fundamental na década de 1990, em 
muitos lugares, esse acesso ainda é restrito, seja pela falta de escolas, seja pela dificuldade de se chegar 
até elas. A organização, a forma como o currículo é construído, a relação que é estabelecida entre os(as) 
alunos(as) e os profissionais que atuam na escola, muitas vezes, podem contribuir para a decisão entre 
estudar e trabalhar, pois,

“No ambiente educativo, o respeito, a alegria, a amizade e a solidariedade, a disciplina, a negociação, 
o combate à discriminação e o exercício dos direitos e deveres são práticas que garantem a socialização e a 
convivência, desenvolvem e fortalecem a noção de cidadania e de igualdade entre todos”.9 (INDIQUE,  p. 21)

Como consequências do trabalho infantil, além dos danos precoces à saúde de crianças e adoles-
centes e da perpetuação do círculo de pobreza, o impacto no processo de escolarização e o abandono dos 
estudos são parte importante desse processo. Nesse sentido, o papel da escola é fundamental para pensar 
e articular ações que possam, além de auxiliar os(as) alunos(as) que trabalham na sua aprendizagem, 
combater o trabalho infantil.

9  Indicadores da qualidade na Educação. Ação Educativa, Unicef, Pnud, INEP, Seb/MEC (coordenadores). 3. ed. ampliada. São Paulo: Ação 
Educativa, 2008. 
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5º ENCONTRO – ATIVIDADE 1

Formas de trabalho infantil
Cláudia Oliveira Pimenta

Dependendo de onde se localiza a sua escola, as formas de trabalho infantil que serão encontradas 
são específicas e diversas. Caso esteja na zona rural, é possível que parte dos(as) alunos(as) trabalhem na 

lavoura, ajudando as mães e os pais no plantio e na colheita. 
“O trabalho principal aqui é na roça e na casa, as crianças 

pequenas cuidam dos irmãos mais novos e da casa, os maiores, vão 
para a roça.”10

“Aqui é uma região rural, tem lavoura, as crianças trabalham para 
os donos das chácaras ajudando na colheita, limpando os terrenos.” 11

O trabalho no campo é bastante pesado para os adultos, 
e mais ainda para crianças e adolescentes. Além de levanta-
rem muito cedo, ficam expostos às intempéries e a perigos 
com o manuseio de ferramentas cortantes, bem como animais 
e insetos que porventura possam aparecer. Ao chegarem à es-
cola – quando chegam –, dificilmente conseguirão produzir 
e responder a contento aos estudos e às atividades solicitadas 
pelos(as) professores(as).

Na zona urbana, é comum vermos meninas e meninos 
vendendo balas e outros produtos nos faróis ou nos ônibus, 
engraxando sapatos, distribuindo panfletos, recolhendo la-
tinha, entre outros. Possivelmente, parte dessas crianças são 
estudantes e provavelmente, algumas estudam em sua escola.

“Eu tinha um aluno que vendia picolé até tarde, no dia seguinte 
não tinha rendimento nenhum.”  12

O trabalho nas cidades oferece grandes perigos à saúde 
e à vida das pessoas. No que tange a crianças e adolescentes, 
além de ganharem muito menos que os adultos, ficam nas 
mãos de oportunistas e expostos a constrangimentos dos 
mais variados. Dependendo das tarefas que exercem, ficam 
expostos ao sol e à chuva, correm o risco de serem atropelados 
nos semáforos ao fazerem malabares, venderem mercadorias 

10  Depoimento recolhido em Oficinas de Escuta pela Ação Educativa.

11  Idem nota 8.

12  Idem nota 8.
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Menino de 7 anos trabalha no corte da cana-de-açúcar, 
Pindoretama, Ceará, Brasil, 2003.

Meninos engraxates na feira livre em Juazeiro, Bahia, 
Brasil, 1994.
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ou distribuírem panfletos. Muitos meninos são 
vistos carregando tijolo e outros materiais pe-
sados para ajudar na construção de casas ou 
trabalhando na feira carregando sacolas. Todas 
essas atividades, além de serem ilícitas, acabam 
impactando o rendimento de crianças e adoles-
centes na escola.

 Outra forma muito comum de trabalho 
infantil é o doméstico:

“A falta deles aqui (na escola) tem muito a ver 
com os trabalhos que realizam em casa, que às vezes é 

um trabalho exaustivo, exagerado.”  13

“Já houve casos de reprovação na escola por excesso de falta de uma aluna (12 anos) que tinha que ficar em 
casa fazendo comida para levar para a roça.”  14

O Trabalho Infantil Doméstico, no Decreto nº 6.481, assinado pelo Presidente da República em 
2008, está incluído na lista das piores formas de trabalho infantil. Entre os riscos que se colocam para 
crianças e adolescentes, vítimas do trabalho infantil doméstico, encontram-se os ocupacionais, que são 
identificados por esforços físicos intensos, posições antiergonômicas e movimentos repetitivos, traciona-
mento da coluna vertebral, sobrecarga muscular e acidentes provocados por queda de nível. Somando-
se a isso, crianças e adolescentes nessas condições, geralmente enfrentam longas jornadas de trabalho, 
trabalho noturno, calor e exposição ao fogo.

Outros riscos apresentados por essa forma de trabalho infantil diz respeito aos abusos de caráter 
físico, sexual e psicológico. Segundo a pesquisa Crianças Invisíveis, coordenada pela Agência de Notí-
cias dos Direitos da Infância, 33,3% das meninas entrevistadas indicaram como uma das principais 
consequê ncias do trabalho infantil doméstico o abuso sexual15. 

Entretanto, muitas crianças e adolescentes são iniciadas no trabalho doméstico desde cedo, em 
particular, as meninas, reforçando a ideia de que “serviço de casa é serviço de mulher”.

“Em geral, as meninas pobres são introduzidas no serviço doméstico em torno dos 7 anos, cuidando dos 
irmãos mais novos e ajudando nas tarefas de casa. Daí, a passagem para o trabalho doméstico remunerado 
torna-se um desdobramento natural.” 16

Existem outras formas de trabalho infantil, no entanto, buscamos, neste texto, apontar aquelas que 
são mais recorrentes em nosso cotidiano. Caso a escola identifique formas mais específicas em sua re-
gião, é importante tomar conhecimento delas, problematizá-las e, junto com a família e outros parceiros, 
combatê-las.

13  Idem nota 8.

14  Idem nota 8.

15 Crianças invisíveis: o enfoque da imprensa sobre o trabalho infantil doméstico e outras formas de exploração. São Paulo: Cortez, 2003, p. 84.  

16  Ibid., p. 68-69.
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Irmãos cuidam de casa enquanto seus pais estão no trabalho, Goiás, 
Brasil, 2003.
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6º ENCONTRO – ATIVIDADE 1

Gênero e raça
Cláudia Oliveira Pimenta 

As diferenças entre homens e mulheres, brancos e negros, sociais e historicamente construídas se 
fazem presentes também quando abordamos a temática do trabalho infantil. 

No que diz respeito ao gênero, a atribuição de papéis diferenciados a meninas e meninos inicia-se desde 
cedo, até mesmo nas brincadeiras das quais cada um participa. O comportamento é modelado a partir dessas 
atribuições. Geralmente é imputado às meninas o papel de ajudar em casa, enquanto os meninos raramente 
o desempenham. Nas famílias mais pobres, a ajuda passa a ser uma responsabilidade, haja vista que boa parte 
dessas famílias é chefiada pelas mães que, para garantir o sustento de todos, cumprem uma longa jornada de 
trabalho fora de casa, deixando o serviço doméstico por conta das filhas. Muitas vezes, a ideia de que são as 
meninas que devem assumir o trabalho doméstico é reforçada por outros fatores sociais, entre eles, a escola:

“O trabalho em casa pode ser bom. Principalmente as meninas de hoje em dia, se a mãe botasse mais para 
varrer uma casa, lavar uma louça, não tinha tanta menina na rua fazendo o que não deve.” (Depoimento de 
uma professora em Oficina de Escuta) 

Dados do PNAD 2008 mostram que:
“[...] ao observar a dupla jornada, verificou-se que 57,1% das pessoas de 5 a 17 anos de idade que 

estavam ocupadas também exerciam afazeres domésticos. As pessoas ocupadas que também exerciam afazeres 
domésticos eram 61,2% entre aqueles de 5 a 13 anos de idade e 56,0% entre 14 e 17 anos de idade. Entre as 
mulheres esse percentual foi de 83,3% vis-à-vis 43,6% dos homens. Das pessoas não ocupadas de 5 a 17 anos de 
idade, 42,0% exerciam afazeres domésticos, e dentre as mulheres 54,6% contra 29,2% dos homens.” (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios: síntese de indicadores 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. p. 53)

Somada à questão de gênero, as diferenças raciais contribuem para aprofundar a exploração da mão 
de obra infantil. Aos meninos e meninas negras, as oportunidades oferecidas em termos sociais reprodu-
zem as estruturas de discriminação presentes em nossa sociedade.

Em matéria publicada pelo Géledes17 Instituto da Mulher Negra em 29 de julho de 2009, dados do 
Dieese apontam que

“[...] 24,6% dos negros com mais de 15 anos não têm instrução alguma; 42,8% têm o ensino fundamental 
incompleto. No topo da pirâmide, com ensino superior completo apenas 2,3% dos negros, enquanto entre os não 
negros o percentual é de 8,8%.”

Os dados apresentados demonstram que um número grande de meninos e meninas negras é alijado 
do direito fundamental de estudar e, por consequência, acabam assumindo os trabalhos mais desqualifi-
cados e pior remunerados, reproduzindo, ainda hoje, o impacto histórico da escravidão.

17  Disponível em: <www.geledes.org.br/em-debate/mercado-de-trabalho-perpetua-desigualdade-racial.html>. Acesso em: 9 ago. 2009.
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7º ENCONTRO – ATIVIDADE 1

O combate ao trabalho infantil
Cláudia Oliveira Pimenta

Combater o trabalho infantil não é tarefa fácil. Como já dissemos anteriormente, do ponto de vista 
legal, o Brasil possui um arcabouço bastante avançado e relevante. Entretanto, ainda temos muitas crian-
ças e adolescentes vítimas do trabalho infantil. Várias pessoas e instituições têm-se preocupado com esta 
temática e feito o possível para contribuir para sua erradicação. É consenso, entre boa parte desses atores 
e sujeitos sociais, que a escola e a educação possuem papel crucial neste debate. Segundo a secretária 
executiva do Fórum Nacional de Proteção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), Isa Oliveira, 
ao pronunciar-se em relação à Campanha de 2009 de combate ao trabalho Infantil, com o tema “Com 
Educação nossas crianças aprendem a escrever um novo presente, sem trabalho infantil”18, afirma que

“[...] o tema ‘educação’ foi sugerido pela rede que atua no combate ao trabalho infantil pelo segundo ano 
consecutivo porque existe um consenso entre os fóruns estaduais e atores sociais de que a educação é uma das 
estratégias mais importantes e eficazes contra essa violação de direitos. Pesquisas indicam que as crianças e os 
adolescentes que trabalham têm um rendimento escolar muito menor do que aqueles que não trabalham. E é de 
5 a 15 anos de idade a faixa que mais concentra meninos e meninas em situação de trabalho, período da vida 
em que, por lei, eles devem estar estudando.”19

A escola, historicamente, passou por uma série de transformações no que diz respeito ao seu papel 
social. Se antes ela se preocupava apenas em “transmitir” conhecimentos, tendo o(a) aluno(a) como 
depositário(a) de suas informações, hoje se configura como um espaço de mediação entre o conheci-
mento e a realidade de seus educandos. O(A) professor(a), por conseguinte, cumpre a função de mediar 
essa relação. Além disso, é na escola que muitos alunos e alunas encontrarão segurança para discutir 
seus problemas e buscar soluções. Para que isso se efetive é preciso que a escola esteja antenada com o 
contexto em que eles(as) vivem e que esteja convicta de que um ambiente educativo onde alunos e alunas 
possam socializar suas vivências e problematizá-las é fundamental.

Para tanto, faz-se necessário uma escola acolhedora, seja no que diz respeito ao trato pessoal, seja 
quanto aos encaminhamentos dados ao processo de ensino e aprendizagem.

“‘Precisamos estimular que o adolescente faça a escolha pela escola’, diz Isa de Oliveira, do FNPETI. A falta 
de interesse pela escola, que muitas vezes provoca mau desempenho, resulta na opção por outra atividade. O 
insucesso escolar tem que ser atribuído à escola, e não ao estudante. Isso piora ainda mais sua autoestima, e ele 
acredita que não teve competência para terminar o curso, o que não é verdade”.20

18  A iniciativa tem o apoio da Agência de Notícia dos Direitos da Infância (ANDI), Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança, 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, Organização Internacional do Trabalho (OIT), Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) e Plenarinho, da Câmara dos Deputados.

19  Rede Andi Brasil. Disponível em: <www.redeandibrasil.org.br/em-pauta/a-educacao-no-combate-ao-trabalho-infantil>. Acesso em: 9 ago. 2009.

20  Idem nota 17.
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Nesse sentido, realizar o acompanhamento da vida escolar dos(as) estudantes, registrando sua frequ-
ência, suas dificuldades e avanços na aprendizagem, bem como oportunizando atividades que estimulem 
sua criatividade e que os(as) ajudem a aprender mais e com consistência pode ser um grande diferencial.

Em relação ao trabalho infantil, a escola pode ir além, mapeando as crianças e adolescentes que 
trabalham, estabelecendo um diálogo com suas famílias e articulando pessoas e entidades que possam 
somar na luta contra essa mazela social. 

Essas ações se inserem no debate em torno da busca pela qualidade da educação e da escola, que 
passa por uma maior valorização de seus profissionais, mas que também prescinde de pessoas cada vez 
mais qualificadas para lidar com situações diversas, capazes de responder à altura aos desafios sociais 
contemporâneos. Lutar por uma escola bem estruturada, com condições materiais e humanas para aten-
der a esses desafios é tarefa de todos. Contudo, é prerrogativa da escola garantir o efetivo aprendizado 
de seus alunos e alunas. Nesse sentido, não se pode deixar de fazer algo em nome da falta de estrutura 
para tal. Ao contrário, paralelamente à luta por uma educação de qualidade, é preciso que a escola e seus 
profissionais tomem consciência de que têm importante papel social e que, caso se acomodem pela falta 
de condições, pouco conseguirão modificá-la.

A luta pela erradicação do trabalho infantil não pode ser encarada pela escola como mais uma atri-
buição que a sociedade lhe imputa, ao contrário, é preciso compreender que seu papel é primordial nessa 
luta, pois, de todas as instituições, é ela que está em constante contato com a faixa etária de meninos e 
meninas que podem estar sendo vítimas desta situação e tendo seu aprendizado e seus sonhos tolhidos 
ainda na infância e na adolescência.
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Esta parte da obra contém unidades didáticas a serem desenvolvidas pelos(as) 
professores(as) junto a seus(suas) alunos(as). Elas contemplam conteúdos da 
área de Língua Portuguesa, Ciências Humanas e Ciências. 

Os conteúdos reunidos aqui têm como tema central o debate sobre o conceito, as 
formas e as consequências do trabalho infantil. No entanto, estão presentes também 
temas e conceitos muito presentes nos currículos escolares: leitura, gêneros textuais e 
produção escrita, a escravidão no Brasil e o próprio conceito de saúde.

Trata-se de uma oportunidade de refletir sobre o trabalho infantil no espaço 
coletivo da sala de aula e também de trazer um olhar novo para temas tradicionais 
na escola.

Foram preparadas atividades para o Ensino Fundamental, sendo uma para o 
Ensino Fundamental I e outra para o Ensino Fundamental II nas três áreas. Ao final 
de cada unidade didática, há algumas indicações e sugestões dos autores de como 
utilizar o material. 

Vale mencionar ainda que todas as atividades buscam estimular o debate e a 
participação coletiva dos(as) estudantes na construção de conceitos e na tomada de 
posição sobre o tema do trabalho infantil. 

2.
Na sala de aula: diálogos entre 
professores(as) e estudantes
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“Criança não trabalha, criança dá trabalho.” Será?  

Vida de criança em imagens

O que é ser criança? O que faz parte da vida de uma criança? Brincar? Estar com 

a família? Ir à escola? Ninguém melhor que uma criança, como você, para responder! 

Pesquise imagens (fotos ou desenhos) que lembrem o que é ser criança. Seu(Sua) 

professor(a) também vai trazer algumas. Se possível, use diversas fontes para achar as 

imagens, como jornais, revistas, livros e internet. Discuta em sala, com o(a) professor(a) 

e os colegas, quais imagens são as mais interessantes, quais delas mostram melhor 

o que é vida de criança. Com a ajuda do(a) professor(a) e dos colegas, monte o painel 

preparado na sala, com o título “Vida de criança”. 

Vida de criança em palavras

Mas será que palavras soltas também podem nos lembrar de como é a vida de 

criança? Entre as palavras listadas a seguir, escolha as que lembram vida de criança 

para você. Diga aos colegas por que escolheu as palavras.

ALEGRIA / ESCRITÓRIO / BONECA / PIRULITO / PREOCUPAÇÃO /  

CHOCOLATE / CANSAÇO / CARRINHO / MARTELO / SORVETE /  

SALÁRIO / AMIGOS E AMIGAS / FERRO DE PASSAR

Muitas coisas nos lembram vida de criança. Então, em dupla, escrevam no ca-

derno uma lista de palavras ou expressões que lembrem o que é vida de criança. 

Seu(Sua) professor(a) irá anotar na lousa e discutir o que cada dupla elaborou para 

completar o painel “Vida de criança”.

Para o Ensino Fundamental I

linguagens
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Leitura

Vida de criança na música

A música é uma maneira de expressar o que se pensa, de divertir e de fazer pen-

sar também. Leia com atenção a frase a seguir, retirada de uma canção para crianças, 

e responda as questões no caderno.

“Criança dá trabalho.”

O que é “dar trabalho”?1. 

Dar trabalho é coisa de criança?2. 

Isso é ruim ou bom? Por quê? Discuta com seus colegas. Seu(Sua) professor(a) 3. 

vai anotar algumas respostas na lousa.

Agora, leia o texto a seguir, que é uma letra de canção para crianças.

Criança não trabalha
 
Lápis, caderno, chiclete, pião
Sol, bicicleta, skate, calção
Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão

Bola, pelúcia, merenda, crayon
Banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom
Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão

Giz, merthiolate, band-aid, sabão
Tênis, cadarço, almofada, colchão
Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão

Criança não trabalha, criança dá trabalho
Criança não trabalha...

1, 2 feijão com arroz
3, 4 feijão no prato
5, 6 tudo outra vez... 
Paulo Tatit; Arnaldo Antunes. Palavra cantada: CD Canções curiosas. Selo Eldorado, 1998. Faixa 3.

Para o Ensino Fundamental I

linguagens
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Para o Ensino Fundamental I

linguagens

 Você gostou da música? Por quê?  1.         

O que é coisa de criança, na música?2. 

Por que gnomo, sereia e pirata estão na música como coisa de criança?3. 

Por que 4. band-aid aparece na música como coisa de criança?

Complete as frases a seguir com palavras do texto.5. 

Criança gosta de comer:a)  

Criança gosta de brincar de:b)  

Criança gosta de fazer:c)  

Criança gosta de imaginar:d)  

E para você? Complete as frases6. 

Criança gosta de comer:a)  

Criança gosta de brincar de:b)  

Criança gosta de fazer:c)  

Criança gosta de imaginar:d)  

Compare a música e o painel. Há algo repetido, como coisa de criança?7. 

Agora pense sobre a seguinte frase da canção:8. 

 “Criança não trabalha.”

Você concorda com ela? Por quê?a)  

Isso acontece na vida real?b)  

Indique qual das duas frases a seguir poderia substituir a frase da música:c) 

  
 
CRIANÇA NÃO DEVE TRABALHAR NA NOSSA SOCIEDADE.
CRIANÇA NUNCA TRABALHA NA NOSSA SOCIEDADE.
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PENSANDO SOBRE A LÍNGUA

Vida de criança: verso, ritmo e poesia

Observe a estrofe inicial, formada por listas de palavras: 

“Lápis, caderno, chiclete, pião

Sol, bicicleta, skate, calção

Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.”

Nessa estrofe, pião rima com    e com    . 

Observe que os dois versos iniciais têm tamanho parecido e     

palavras, e o último verso é mais longo. Tanto as rimas quanto o tamanho dos versos 

ajudam a criar um ritmo que vai marcar a canção e nos incentivar a cantar.

Agora volte ao texto e sublinhe as palavras que rimam na segunda estrofe e também na 

terceira estrofe. Identifique se o formato das estrofes se repete: dois versos mais curtos, 

praticamente do mesmo tamanho, e o último mais longo. 

Reflita: por que você acha que, em letras de música, é comum haver rimas e 

elas se repetem nas estrofes? Tente se lembrar de outras canções para responder. 

Seu(Sua) professor(a) vai ajudá-lo a descobrir.

PRODUÇÃO DE TEXTO

Vida de criança: você é o(a) autor(a)!

Agora, experimente criar parte de uma letra de música. Você pode começar criando 

uma estrofe, que é um conjunto de versos de um poema ou de uma letra de música.

Em grupos ou em duplas, escrevam uma nova estrofe para a canção “Criança não 

trabalha”, falando sobre coisas que lembram vida de criança. Usem palavras diferen-

tes das que estão na música.

Para o Ensino Fundamental I

linguagens
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Para o Ensino Fundamental I
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Use uma estrofe parecida, com rimas e com tamanho dos versos semelhante. 

Isso vai ajudar a cantar a canção com a sua nova estrofe, mas com o mesmo ritmo 

da original. 

Você pode consultar suas anotações, as respostas às atividades e o painel mon-

tado. Veja que palavras combinam melhor, mude a ordem das palavras, se preferir. 

Para testar, leia em voz alta os versos (ou cante-os) e ajuste o que for preciso. Não se 

esqueça de usar a vírgula para separar as palavras e expressões em cada verso.

Depois de pronta a estrofe, troque com outra dupla, para que vocês avaliem se 

a estrofe criada é mesmo sobre vida de criança, se tem ritmo, se as palavras estão 

escritas corretamente, se as palavras estão separadas por vírgula, etc. Reescreva se 

for preciso e entregue ao(à) professor(a).

LEITURA DE IMAGENS

Vida de criança x trabalho infantil: imagens dizem muito...

Segundo as leis do nosso país, uma criança com menos de 16 anos não pode 

trabalhar, a não ser como aprendiz. Mas, mesmo assim, ainda existem crianças que 

trabalham no Brasil. Em 2008, havia aproximadamente 2,14 milhões de crianças e 

adolescentes entre 5 e 15 anos trabalhando. Observe as imagens e discuta em sala:

Família trabalha coletando material reciclável, São Paulo 
(SP), 2004.
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Vendedor de fitinhas de N. Sra. de Nazaré e brinquedos, no 
centro de Belém(PA), 2005.
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Onde estão as crianças e o que estão fazendo?1. 

Você acha que essas atividades são coisa de criança? Por quê?2. 

Você já viu alguma criança fazendo esse tipo de atividade? Onde? 3. 

Você já fez algo parecido com o que essas crianças estão fazendo?4. 

Que outras atividades, que deveriam ser feitas por adultos, são feitas por crian-5. 

ças? Seu(Sua) professor(a) vai listar na lousa. 

Você acha certo ou errado crianças nessas situações? Por quê?6. 

Pesquise outras imagens de crianças e adolescentes trabalhando, para afixar na 

segunda parte do mural, “Trabalho infantil”. Liste também palavras e expressões que 

lembrem essa dura realidade.

Entendendo o que é trabalho infantil
Nas imagens anteriores, fica bem claro que se trata de situações de trabalho 

infantil. Mas será que é sempre tão fácil saber o que é trabalho infantil e o que é uma 
tarefa que a criança pode fazer? Por exemplo, arrumar os seus brinquedos depois 
de brincar é trabalho infantil ou uma tarefa que as mães e os pais podem mandar a 
criança fazer? E tomar conta de carros na rua?

Io
la

nd
a 

H
uz

ak

Crianças trabalham na produção de farinha de mandioca, Maranhão, 2003.
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Para entender melhor essas diferenças, marque SIM ou NÃO nas colunas, iden-

tificando o que é trabalho infantil e o que não é.

ATIVIDADES
TRABAlhO 
INFANTIl

ATIVIDADES
TRABAlhO 
INFANTIl

SIM NÃO SIM NÃO

Acordar cedo para ir à 
escola.

Forrar a sua cama de manhã.

Assistir a um filme na 
televisão.

Catar papelão e lata para 
vender.

Carregar sacolas na feira. Ler um livro.

Passar roupa para casa de 
família.

Cortar cana na roça.

Jogar bola com os amigos. Inventar uma brincadeira.

Engraxar sapatos na rua.
Carregar sua mochila da 
escola.

Vender bala na rua. Cozinhar em casa de família.

Fazer os deveres da escola. Limpar sua casa todos os dias.

Carregar tijolo e areia. Brincar de esconde-esconde.

Pegar água no poço.
Fazer entrega para uma 
farmácia

Visitar os parentes.
Limpar vidros de carro nas 
ruas.

Vender produtos em 
semáforos

Fazer exibições de malabares 
em troca de dinheiro nas ruas.

Seu(Sua) professor(a) vai discutir as respostas dadas. Quando houver respostas 

diferentes, é sinal de que é preciso entender melhor e discutir mais o assunto. 
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LEITURA DE DEPOIMENTOS

Trabalho infantil: conhecendo o que os outros pensam

Quando estamos pensando sobre um assunto, sempre é importante conhecer 

outras opiniões. Leia, a seguir, alguns depoimentos de alunos(as)e de professores(as) 

sobre o trabalho infantil. Discuta com seus colegas a respeito, concordando ou não 

com as opiniões dadas. 

PROFESSOR(A) ESTUDANTE

“O direito da criança é estudar. Puxando 

carroça nunca vai melhorar de vida. O 

trabalho tira do estudo.”

“A gente fica cansado e perde a 

paciência para os estudos.”

“Quanto melhor é o dinheiro, vem 

menos para escola.” 

“É bom por um lado, por que é melhor 

do que ficar em casa, e ruim por outro, 

não posso jogar bola.”

“O trabalho doméstico pode ser 

uma forma de exploração quando 

não respeita o direito de brincar das 

crianças.” 

“Trabalhar é um problema porque 

atrapalha os estudos, mas se ganhar 

dinheiro é bom.”

Depoimentos de professores(as) e alunos(as) de vários estados do Brasil.  
Projeto “O trabalho infantil e o direito de aprender”. Relatório síntese das oficinas de escuta. Ação Educativa, julho 2009. 
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PRODUÇÃO DE TEXTO

Trabalho infantil: você dá sua opinião

Agora, é a sua vez de dizer o que pensa. Para completar a parte “Trabalho infantil” 

do painel que já foi iniciado, escreva um pequeno comentário expondo a sua opinião 

sobre o assunto. Ele será exposto no painel, para que todos leiam. Por isso, lembre-

se de dizer por que você tem essa opinião, para que os leitores compreendam como 

você pensa. Não basta dizer “Eu acho errado criança trabalhar”, é preciso dizer por 

quê. Dependendo de como você justifica a sua opinião, você pode até convencer 

outras pessoas a pensar como você! 

Quando terminar o texto, troque-o com o(a) colega do lado e peça a ele (a) que 

diga se entendeu, se precisa mudar alguma coisa ou corrigir. Se necessário, reescre-

va-o. Faça o mesmo com o texto do(da) seu(sua) colega.

Você e seus(suas) colegas podem decidir se vão expor o painel para toda a esco-

la. Talvez outros(as) alunos(as) pudessem ter espaço no painel para dar sua opinião 

também. O que acha? 
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Escola de criança, trabalho de adulto

Na sociedade em que vivemos, o trabalho é uma necessidade para a grande maioria da 
população de todo o mundo. 

Na sua família, certamente existem pessoas que trabalham ou que estão à procura de um 
emprego. Mas por que tantas pessoas precisam trabalhar?

A resposta mais simples é que os adultos precisam trabalhar para ganhar dinheiro para 
sobreviver, ou seja, é com o dinheiro que vem do trabalho que adquirem alimentos, roupas, 
bens de consumo, compram ou alugam uma moradia para a família e ainda podem realizar 
atividades de lazer como ir ao cinema, teatro ou realizar uma viagem para um lugar prazeroso 
que desejarem. É com esse dinheiro ganho que se compra também o presente de aniversário.

Mas não é só isso! Os adultos também têm prazer em realizar algumas atividades pro-
fissionais. Um marceneiro pode ficar orgulhoso de fazer um bom armário, assim como um 
pedreiro pode se orgulhar das casas que construiu. Da mesma forma, o sucesso da colheita 
pode encher de orgulho um agricultor.

Mas será que nós sabemos o que é trabalho? Você trabalha?

Leia agora os qua-

drinhos ao lado. Eles 

foram escritos há mui-

tos anos, em 1955, 

quando você nem ti-

nha nascido ainda. 

Aliás, será que suas 

mães e seus pais já 

eram nascidos nessa 

data? Após a leitura 

dos quadrinhos, res-

ponda às questões:
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Revista infantil Pinduca. Rio de Janeiro: Brasil-América, jan. 1955, nº 23, p. 13.
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O que o menino, que tinha o apelido de “Tampinha”, estava tentando fazer? Ele 1. 

conseguiu?

O que faz um entregador?2. 

Você considera que isso é um trabalho?3. 

Tampinha é uma criança. Você acha correto que uma criança trabalhe?4. 

O que é trabalho?
Observe as imagens a seguir. Em quais delas você observa pessoas trabalhando?

Se você considerou que as quatro imagens nos mostram pessoas trabalhando, você acer-
tou. Mas por que podemos chamar essas atividades de trabalho? Discuta com seus colegas. O 
que há em comum entre essas pessoas? Por que todas elas estão trabalhando?

Todas elas estão realizando uma atividade que exigiu um preparo, e precisam de esforço 
para realizá-la. Essas tarefas lhes garantem uma renda, um salário, enfim, recebem um deter-
minado valor em dinheiro para as realizarem. 

Pessoas tocando um instrumento em uma orquestra.

Pessoas trabalhando em uma cozinha de restaurante.

Operários em uma construção.

Pessoa trabalhando em plantação de batatas.
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Precisamos estabelecer algumas diferenças. Uma pessoa que fica em sua casa e escreve 
livros, produz obras de arte ou objetos de artesanato trabalha. Ela precisou utilizar seu tem-
po e conhecimentos acumulados para criar um produto que pode ser vendido ou não. No 
entanto, há aquelas pessoas que são contratadas por uma empresa para realizar uma tarefa e, 
em troca disso, recebem um salário. Essas pessoas têm um emprego. Todos os empregados 
devem ser pagos em dinheiro pelas tarefas que realizam. As leis brasileiras consideram que 
os trabalhadores devem ser pagos com valor adequado em dinheiro para qualquer trabalho 
realizado. Nunca pode ser menor do que o salário mínimo vigente no país naquele período. 
Só é possível trabalhar sem receber um valor em dinheiro quando se faz um trabalho volun-
tário, ou seja, a pessoa escolheu trabalhar, sem receber um salário, para uma instituição em 
prol da humanidade, dos animais, do meio ambiente etc.  

Vamos agora pensar em situações em que uma pessoa não está trabalhando. Assistir à 
televisão em casa em um domingo à tarde, passear em um shopping ou feira com os amigos e 
amigas, aproveitar um dia de sol na praia descansando na areia, jogar futebol com os amigos 
e amigas. Nenhuma dessas atividades pode ser considerada uma forma de trabalho, pois nin-
guém está participando do processo de criação de algum produto nem foi contratado para re-
alizar uma tarefa em troca de um salário. Essas pessoas estão realizando atividades de lazer.

Pessoas passeando em um shopping. Praia de Serrambi, Pernambuco.

Pessoas assistindo TV. Meninas jogando futebol.
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Sim ou não

Com base nas informações anteriores, preencha a segunda coluna do quadro a 

seguir. Responda SIM nos casos em que considerar que a atividade mencionada é 

uma forma de trabalho e NÃO quando não for.

ATIVIDADE SIM/NÃO

Lavar diariamente carros em um posto de gasolina em troca de um 
salário mensal.

Visitar um parente em uma cidade distante para comemorar um 
aniversário.

Ir a um restaurante com amigos e amigas para comer e conversar sobre 
vários assuntos.

Servir as pessoas em um restaurante durante o almoço e o jantar em 
troca de valor recebido por dia trabalhado.

Carregar um caminhão de carga com mercadorias que serão levadas 
para outra cidade em troca de um pagamento único para aquela tarefa.

Falta ainda esclarecermos uma situação. E uma pessoa que arruma a sua própria casa, 
lava a louça, passa roupas, limpa o chão, está trabalhando? Não há dúvida que a trabalhadora 
doméstica que no seu emprego cuida da casa de alguém esteja trabalhando. Mas e a pessoa 
que cuida da sua própria casa? Ela não recebe um salário, mas realiza tarefas importantes 
para si mesma e para todos que habitam nessa casa. Ela dedica grande parte do seu tempo 
para deixar as roupas limpas e preparar a comida que todos (as) precisam para continuar 
vivos. Os afazeres domésticos não são pagos nem contratados por um empresário, mas nem 
por isso deixam de ser um trabalho. No Brasil, pesquisas nos mostram que as mulheres são 
responsáveis por grande parte desses afazeres e só metade dos homens contribui com a or-
ganização da casa.
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Ler depoimentos

Leia agora os depoimentos a seguir e responda às questões:

 “Tem vez que minha mãe me manda lavar vasilha, ‘varrer a casa’, arrumar as 1. 
camas, capinar.”
 “Já houve casos de reprovação na escola por excesso de falta de uma aluna (12 2. 
anos) que tinha que ficar em casa fazendo comida para levar para a roça.”
“O direito da criança é estudar. Puxando carroça nunca vai melhorar de vida. O 3. 
trabalho tira do estudo.”
“A tarefa principal aqui é na roça e na casa, as crianças pequenas cuidam dos 4. 
irmãos mais novos e da casa, os maiores, vão para a roça.”   

“Eu tinha um aluno que vendia picolé até tarde, no dia seguinte não tinha 5. 
rendimento nenhum.”

Ação Educativa. Oficinas de escuta realizadas com professores e estudantes em escolas públicas do Brasil, 2009.

A  gente morava em uma fazenda. Meu pai trabalhava fazendo roça e a minha 6. 
mãe trabalhava fazendo panela e pote [...]. Ela fazia essas peças: panela e pote 
e prato, essas coisas pra vender pros vizinhos de lá da roça, e também fazia pra 
gente usar em casa mesmo. Quando o meu pai ia pra roça, ele levava todos os 
filhos. Eu ficava em casa pra ajudar minha mãe. Quando ela ia trabalhar, fazer as 
peças de barro, eu ficava pra olhar o menino mais novo. E eu tinha muita vontade 
de brincar de boneca.

Depoimento de Dona Izabel. In: Memórias de brasileiros: uma história em todo canto. São Paulo: Peirópolis/Museu da Pessoa, 2008. p. 125.

Assinale com um X os depoimentos em que a resposta para a pergunta é SIM.
Em quais depoimentos: 1 2 3 4 5 6

As pessoas trabalham?

Existem crianças trabalhando?

Existem trabalhos realizados no campo?

Existem trabalhos realizados na cidade?

Há tarefas realizadas por meninos?

Há tarefas realizadas por meninas?

Trabalhar tem influência nos estudos das 
crianças?

Trabalhar tem influência na saúde de crianças?

Para o Ensino Fundamental I

Ciências humanas



432. Na sala de aula: diálogos entre professores(as) e estudantes

Para o Ensino Fundamental I

Ciências humanas

Agora, responda no caderno:

Quais seriam as tarefas realizadas por meninos e meninas? Há diferenças? Por 1. 

quê?

Existem diferenças no trabalho do campo e na cidade? Quais?2. 

Conforme os depoimentos, trabalhar prejudica os estudos? Por quê?3. 

No Brasil, é lei
Uma lei é uma regra que todos os habitantes de um país, de um estado ou de um muni-

cípio devem seguir. Essas leis são aprovadas pelos parlamentares no nível federal, estadual 
e municipal. Como os parlamentares (senadores, deputados federais, deputados estaduais e 
vereadores) são eleitos pela população brasileira e eles criam e votam a aprovação das leis, 
podemos afirmar que são representantes da população brasileira e que as leis representam a 
própria vontade popular. Pelo menos é assim que deve funcionar o nosso sistema político. 
É verdade também, que algumas vezes, uma lei pode ser contrária à vontade da maioria da 
população e pode até gerar protestos.

Mas para se fazer uma lei, é preciso verificar se essa está de acordo com o que afirma a 
Constituição, que são as leis maiores que organizam um país. Assim, um deputado pode pro-
por uma nova lei, mas ela não pode ser contrária ao que está escrito na Constituição. 

Vamos exemplificar: no artigo 227 da Constituição do Brasil, que entrou em vigor em 
1988, está escrito que:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, 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.

Resumindo o que estabelece a Lei: crianças e adolescentes no Brasil não podem trabalhar 
antes dos 16 anos, a não ser como aprendizes a partir dos 14 anos. Também é proibido o tra-
balho noturno ou que possa causar algum risco à saúde da criança e do adolescente. Por que 
se define isso? A prioridade para a criança e o adolescente é o estudo, o lazer e a saúde. Sem 
isso, essa criança corre grandes riscos de não ser um adulto saudável, com condições de se 
desenvolver pessoal e profissionalmente.
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Um vereador, por exemplo, não pode propor uma lei municipal permitindo o trabalho 
de crianças a partir de 10 anos no município, pois ele estaria indo contra a Constituição. Nes-
ses casos, dizemos que a lei é inconstitucional.

Se você quiser conhecer melhor a Constituição do Brasil, procure um 
exemplar na biblioteca de sua escola ou acesse o site Constituição do Brasil. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.
htm>. Acesso em: 20 ago. 2009. 

Agora, para finalizar, leia os depoimentos de uma professora e de um estudante e 

responda as questões no caderno:

O trabalho infantil é injusto. Todas as pessoas têm direito ao sonho. Quem 
trabalha, perde algumas possibilidades... trabalho infantil é injusto, perde o 
sonho.

Eu não quero que aconteça comigo igual aconteceu com o meu pai, ele 
trabalhou desde os 12 anos e teve de voltar para estudar depois.

Ação Educativa. Oficinas de escuta realizadas com professores e estudantes em escolas públicas do Brasil, 2009.

O que você entendeu desses depoimentos?1. 

Faça um desenho, escreva um poema, uma frase, um cartaz, o que você gos-2. 

tar mais de fazer, para explicar por que criança deve estudar e não trabalhar, 

conforme as leis do Brasil e com base em tudo que você aprendeu.
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Saúde de criança

Leitura, exercício e discussão compartilhada 

Saúde individual e coletiva 

Você já sabe que a saúde de todos(as) também é a saúde de cada um? Pense sobre isso 
observando as situações descritas no quadro. Elas representam a saúde individual e a saúde 
coletiva, ou seja, a saúde de cada um e a saúde de todos(as). Siga o exemplo e classifique as si-
tuações conforme representem melhor a saúde coletiva ou a saúde individual. Faça este exer-
cício para testar seus conhecimentos e refletir sobre a sua saúde e a das pessoas, conversando 
com os colegas sobre possíveis respostas. Depois leia o texto e avalie o que respondeu.  

Adulto e criança conversando

CUIDADO COM A 
PRÓPRIA SAÚDE E DOS 

OUTROS

Criança andando de bicicleta

Criança em sala de aula

Criança jogando lixo em lixeira coletiva

Criança escovando dentes

CUIDADO COM A 
PRÓPRIA SAÚDE 

Duas crianças brincando de empinar 
pipa

Criança se alimentando com marmita, 
sentada no meio-fio. 

Criança tomando banho de chuveiro

Saúde não é apenas ausência de doenças! O bem-estar físico, social e mental compõe o 
estado de saúde das pessoas, a cada momento da vida. Para a saúde pessoal, são muito im-
portantes a alimentação, o repouso, o sono, o lazer e exercícios físicos adequados. A falta de 
um desses componentes da saúde individual pode levar a problemas físicos e mentais. Tam-
bém a higiene é fundamental: diversos micro-organismos que causam doenças podem estar 
presentes junto ao lixo, na água, no ar e nas superfícies em geral. Por isso, a manutenção da 
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limpeza pessoal e dos ambientes é muito importante. Manter a higiene dos ambientes signi-
fica, portanto, cuidar da saúde de todos(as). 

Algumas ações fortalecem não apenas a pessoa, mas toda a comunidade: jogar o lixo no 
cesto e tomar vacina são dois exemplos da saúde coletiva. As vacinas fazem a proteção indivi-
dual contra doenças, é verdade. Mas se toda população está vacinada, a doença diminui para 
todos(as). Assim, a saúde de todos(as) é a saúde de cada um. A educação está no mesmo caso: 
quanto mais aprendemos, melhor podemos cuidar da nossa saúde e da saúde de todos(as). 

Você sabe dizer um hábito benéfico para a saúde, que você 
aprendeu na escola?

E não é apenas a saúde do corpo que importa: nossa saúde mental também depende de 
ações dos indivíduos e da comunidade. Ter amigos e amigas com quem conversar é muito 
importante para nosso bem-estar, em qualquer idade. Crianças precisam também de adultos 
para confiar e conversar, ajudar a resolver problemas. Assim, conversar sobre conflitos e pro-
blemas representa um cuidado com a própria saúde e das pessoas com quem convivemos. 

Você se lembra de ter resolvido problemas com ajuda de amigos e 
amigas?

Geralmente não é simples classificar uma situação da vida em relação à saúde coletiva ou 
individual. Tomar banho e comer são atos individuais, mas dependem do fornecimento de 
água e de alimento, relacionadas a muitas atividades humanas, como, por exemplo, plantar, 
colher e preparar alimentos vegetais; coletar, tratar e distribuir água.  

Além disso, nossa saúde representa um estado do corpo, que pode mudar a qualquer mo-
mento. Por exemplo, uma criança que anda de bicicleta está fazendo exercício. De modo geral, 
estará melhorando sua saúde individual. Exercício é bom para a saúde do corpo e da mente, se 
for praticado em condições de segurança. Pois, se a criança se machucar, seu estado de saúde 
terá sofrido uma modificação temporária e isso afetará também a vida de quem cuida dela.   

Mesmo em ações da saúde individual, estamos ajudando na saúde coletiva. A saúde de 
cada um soma na saúde de todos. Quanto à atividade anterior, podemos considerar ações que 
cuidam da saúde individual as de número 1, 5, 7 e 8; enquanto representam cuidados com a 
saúde coletiva (de si próprio e dos outros), as de número 2, 3, 4 e 6.   

Para o Ensino Fundamental I
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Após a leitura do texto, dê sua opinião sobre as seguintes questões:

Um(a) trabalhador(a) adulto(a) ou uma criança que trabalha na rua enfrenta al-1. 

guma dificuldade para fazer a higiene?

A criança que não frequenta a escola está prejudicando sua saúde? Por quê? 2. 

Teste, leitura e discussão compartilhada

Por que lavar as mãos?

Sua classe já aprendeu por que é importante lavar as mãos? Qual 
a sua opinião sobre o assunto?

Leia a questão inteira antes de responder. Teste seus conhecimentos:

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano. Nosso corpo é todo reco-

berto por pele, que constantemente descama suas células mortas. Quando tomamos 

banho, retiramos da pele:

restos de pele morta, apenas; a) 

sujeiras e centenas de bichinhos;b) 

restos de pele com milhares de c) 

micro-organismos e sujeira.  

Confira sua resposta no texto: 

Nossa pele se descama diariamente e sobre ela vivem milhares de pequeninos se-

res vivos, que não são do reino animal. Os “bichinhos” são micro-organismos de dois 

tipos: bactérias e fungos bem pequenos, de apenas uma célula. Os animais pequenos 

e grandes têm muitas células. No corpo humano, há trilhões de células. Então, a última 

alternativa é a resposta mais completa. 

É nos restos de pele e de sujeiras que os tais micro-organismos vivem e se alimen-

tam. E as sujeiras podem ser invisíveis ao olho nu. Assim, a pessoa que não lavou as 

Menina lavando as mãos.
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mãos e as coloca na boca, às vezes, leva junto micro-organismos que causam doen-

ça. Procure lavar as mãos antes das refeições e várias outras vezes por dia.  

Pessoas que trabalham na rua, adultos e crianças, adoecem mais facilmente se não 

conseguem lavar as mãos antes de comer, por exemplo. Elas correm mais perigos de 

saúde, seja a saúde do corpo ou da mente, porque se encontram em situação de risco. 

Para evitar contágio de doenças, todos devem lavar as mãos e cuidar da higiene 

pessoal e do ambiente. 

Quais são os perigos para a saúde? 

Observação, leitura, debate e registro

Observando as fotos de crianças em situação de trabalho, converse com seus colegas 
sobre a questão:

•	 Crianças	em	situação	de	trabalho	podem	sofrer	acidentes	e	problemas	de	saúde?

Adolescente trabalhando no semáforo. São Bernardo do Campo (SP), 
2009
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Menina cuidando dos afazeres domésticos. Favela do Areado, 
Natal (RN), 2003.

Crianças ficam presas dentro do caminhão enquanto os pais trabalham no 
corte da cana-de-açúcar. Ribeirão Preto (SP), década de 1990.
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O dia a dia pode nos trazer surpresas desagradáveis. Mesmo quando tomamos cuidado, 
podem ocorrer acidentes em casa ou na rua. 

Em casa, deve-se tomar muito cuidado com produtos químicos e remédios, armazenan-
do-os sempre longe das crianças pequenas, que podem ter curiosidade com líquidos colori-
dos. Nunca se pode cheirar ou beber líquidos desconhecidos, eles podem provocar envene-
namento. 

Crianças que trabalham no campo correm o risco de entrar em contato com produtos 
usados em plantações, os defensivos agrícolas e agrotóxicos. Eles só devem ser manuseados 
por adultos, com todo o cuidado necessário. Em qualquer caso de ingestão ou inalação de 
produtos, é necessário procurar ajuda médica com urgência. 

Crianças em situação de trabalho doméstico também estão mais sujeitas a acidentes que 
causam queimadura, porque lidam com equipamentos elétricos, objetos quentes e vapor 
quente de panelas. 

E a rua, então, é lugar perigoso para as crianças. Um dos perigos mais evidentes é o atro-
pelamento por automóveis, um risco maior para crianças que estão na rua sem a supervisão 
de um adulto responsável. Também traz problema para a saúde a exposição constante aos 
gases poluentes que saem dos escapamentos de ônibus, carros e motos. 

A lista dos perigos à saúde das crianças em situação de trabalho não para por aí. É muito 
comum a criança que se ocupa do trabalho não ter tempo para brincar e estudar. Ela não 
se lembra de escovar os dentes e se alimenta pouco. Tudo isso prejudica o desenvolvimento 
físico e mental das crianças. 

Submetidas a esforço físico desde cedo, ficam com problemas de coluna e outros que de-
correm de atividades em que carregam muito peso ou em que repetem movimentos. Observe 
no quadro a seguir uma síntese dos riscos à saúde de crianças trabalhadoras, estabelecido por 
pesquisadores(as):
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Quadro 1 – Riscos do trabalho precoce na infância de acordo com as atividades desenvolvidas

AgRICUlTURA INDúSTRIA COMÉRCIO

Riscos

•  Uso de ferramentas 
cortantes

•  Transporte em 
veículos sem 
segurança

•  Possibilidade de 
picada de animais 
peçonhentos

•  Manipulação de 
agrotóxicos

•  Manuseio de 
máquinas e 
equipamentos em 
más condições

•  Esforços físicos 
excessivos e 
inadequados

•  Excesso de jornada de 
trabalho

•  Exposição a temperaturas 
extremas de calor e frio

•  Ambientes mal iluminados 
e sem ventilação

•  Mobiliário inadequado

•  Exposição a ruído intenso e 
a umidade excessiva

•  Manuseio de máquinas sem 
proteção 

•  Jornada de trabalho 
excessiva

•  Realização de trabalho em 
horário noturno

•  Exposição a contaminantes 
atmosféricos (gases, vapores 
e poeira)

•  Excesso de 
jornada de 
trabalho

•  Trabalho noturno

•  Mobiliário 
inadequado

•  Ambientes mal 
iluminados e mal 
ventilados

•  Atropelamentos 
por exercício de 
atividades em 
vias de trânsito  
de veículos

FRANKLIN, Rafael Narciso et al.  Trabalho precoce e riscos à saúde. Revista Adolescência Latinoamericana, março 2001.  
Disponível em: <ral-adolec.bvs.br/pdf/ral/v2n2/p04v2n2.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2009.

Por tudo isso, e muito mais, o trabalho infantil deve ser combatido pela sociedade e é 
proibido pela lei brasileira. 

Após a leitura do texto, verifique as respostas que deu no início da atividade. 1. 

Divida uma folha branca em quatro partes. Desenhe e escreva palavras-chave 2. 

para quatro partes importantes do debate.

Para o Ensino Fundamental I
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Objetivo geral:
Reconhecer atividades que são próprias do uni-

verso infantil e também aquelas que constituem tra-
balho infantil; produzir textos escritos e imagéticos, 
em grupo e individualmente. 

Objetivos específicos: 
A partir da discussão sobre os temas relaciona-

dos à vida de criança e trabalho infantil, compreen-
der o gênero letra de música, especificamente aspec-
tos como ritmo e musicalidade; criar novas estrofes 
“à moda” do texto apresentado e produzir pequenos 
comentários opinativos. 

As atividades aqui propostas estão voltadas para 
a montagem gradativa de um painel em duas partes, 
composto de imagens, palavras, letra de canção e co-
mentários opinativos sobre os temas vida de criança e 
trabalho infantil. 

Após a atividade de abertura, discuta com os(as) 
alunos(as) o título da canção “Criança não trabalha”. 
É possível que muitas pessoas digam que não é verda-
de, já que conhecem casos de crianças e adolescentes 
que trabalham. O importante é levá-los a contrastar 
o que eles consideram típico de criança – já expos-
to no painel – e esses casos de trabalho. A leitura do 
texto completo (se possível, com a escuta da canção) 
e a resolução das questões de compreensão ajudarão 
a complementar o painel. É importante que eles com-
preendam a expressão “Criança dá trabalho”, pois, no 
texto, isso é considerado algo bom, pois é típico de 
criança, em contraste com o fato de que “Criança tra-
balha”. 

Na produção das novas estrofes para a canção, 
procure sensibilizar as crianças para a musicalidade 
da canção, caracterizada pelas rimas e pela exten-
são dos versos nas estrofes. A produção com mode-

lo ou como “decalque” é uma importante estratégia 
para aprendizes na fase inicial de aquisição da escri-
ta, especialmente no caso do gênero poema, já que 
vários(as) alunos(as) não se sentem capazes de criar 
um texto poético (“Não sei fazer poesia”). Além dis-
so, permite a participação também daquelas crianças 
com pouca autonomia na produção de textos mais 
complexos. Aproveite a oportunidade para explorar 
com os(as) alunos(as) a grafia das palavras escolhidas 
por eles. Depois de prontas, as estrofes (ou os ver-
sos) podem ser discutidas e revisadas coletivamente 
– Falam do tema? Têm o mesmo ritmo da canção? 
– para então ser inseridas na canção. Ao final, cante 
junto com os(as) alunos(as) a nova versão, cuja letra 
também deverá compor o painel. As duplas podem 
produzir apenas um verso, caso você considere mais 
adequado que a escrita da estrofe completa.

No debate sobre o problema do trabalho infan-
til, procure aproximá-los(as) do contexto em que as 
fotos foram tiradas: poderia ser na nossa cidade, no 
nosso bairro ou comunidade? Escreva a expressão 
“Trabalho infantil” na segunda metade do painel. 
A discussão continua na distinção entre tarefas co-
muns às crianças e o trabalho infantil. Caso algumas 
crianças legitimem o trabalho realizado por crianças, 
considerando-o ora necessário à renda familiar ora à 
aprendizagem, aprofunde a discussão, lembrando os 
prejuízos advindos da iniciação precoce no trabalho. 
Discuta ainda algumas situações limítrofes, como é o 
caso do trabalho doméstico. 

Para finalizar, a leitura dos depoimentos deve 
ajudá-los(as) a formularem suas próprias opiniões. 
Depois de expostas e discutidas oralmente, serão 
registradas por escrito, para completar a composi-
ção do painel. Nesse momento de escrita individual, 
o(a) professor(a) deve valorizar a expressão de cada 
aluno(a), mas também deve auxiliá-los(as) na revisão 
de seu próprio texto. Seria oportuno ainda discutir 
com eles(as) algumas possibilidades para iniciar os 
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comentários opinativos, como, por exemplo, “Eu acho 
que...”, “Na minha opinião,...”, “Para mim,...”. 

Também a exploração da estrutura argumenta-
tiva em textos escritos, que inclui a exposição de uma 
tese sustentada por argumentos, deve ser objeto de 
ensino sistemático desde os primeiros anos escolares. 
Dessa maneira, os(as) alunos(as) podem se apro-
priar, pouco a pouco, das estratégias argumentativas 
mais comuns em textos argumentativos, sejam eles 
os mais simples, como o comentário opinativo, até os 
mais complexos, como o artigo de opinião.

Uma ampliação da atividade é expor o painel num 
lugar visível da escola, com um espaço reservado para 
que outras crianças, devidamente orientadas, também 
expressem suas opiniões a respeito, constituindo uma 
espécie de fórum interativo. Saber que seu texto será 
lido por outras pessoas pode trazer maior relevância so-
cial ao processo de produção do painel para as crianças, 
o que, certamente, repercute no investimento feito por 
elas na produção de cada gênero envolvido.

CIêNCIAS HUMANAS

Objetivo principal: 
Discutir o conceito de trabalho, tão essencial 

para a área de ciências humanas. Vamos discutir o 
significado do trabalho na vida social, destacando o 
significado do trabalho para os adultos e a inadequa-
ção do trabalho para crianças e adolescentes.
 Esse conjunto de atividades foi planejado 
para ser desenvolvido com estudantes do Ensino 
Fundamental I, mas não com alunos(as)ainda em 
processo de alfabetização inicial. Julgamos que as 
atividades teriam maior eficácia com estudantes 
do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I. Mas 
cabe ao educador julgar e adaptar o trabalho aos 
seus(suas) alunos(as), conforme o diagnóstico que 
possui do grupo. 

O conjunto das atividades e textos cria um 
percurso no qual a criança discute primeiramente 
o conceito de trabalho e reflete também sobre as 
situações em que crianças trabalham. Por fim, 

destacam-se os argumentos legais para compreender 
por que crianças e adolescentes devem se dedicar 
aos estudos em vez de ingressar no mercado de 
trabalho, próprio para a vida adulta.

Vale destacar que várias questões propostas 
nas atividades merecem ser discutidas de maneira 
bastante exaustiva. São mencionadas várias 
situações em que os(as) estudantes devem julgar 
se está ocorrendo alguma forma de trabalho. Vale 
ampliar o debate com eles(as), dando exemplos 
relacionados ao próprio cotidiano deles(as).

Além dos temas centrais, há ainda alguns 
subtemas presentes nessa atividade, especialmente a 
divisão de trabalho entre homens e mulheres e também 
a questão do trabalho no campo e na cidade.

No que se refere às questões de gênero, é neces-
sário valorizar o debate sobre o significado da divisão 
de tarefas que aparece nos exemplos. Meninas rea-
lizando trabalhos domésticos, meninos indo para a 
roça ou trabalhando como vendedores ambulantes. 
O debate pode contribuir para desfazer preconceitos 
relacionados ao papel da mulher na sociedade e tam-
bém para discutir o trabalho doméstico e suas impli-
cações para a vida da criança e do adolescente.

Outro subtema é o trabalho no campo e na cida-
de. Os exemplos fazem referência a situações em que 
o trabalho no campo ocorre no âmbito da família, ou 
seja, os filhos(as) vão trabalhar junto com as mães e 
os pais. Embora essa forma de organização do traba-
lho possa estar enraizada na cultura local, é necessá-
rio discutir os impactos do trabalho de crianças no 
campo para a aprendizagem e a saúde da criança. 

No conjunto, é importante ter clareza que se 
quer promover o direito da criança e do adolescente 
aprender, que está previsto como garantia fundamen-
tal na Constituição do Brasil. O trabalho da criança e 
do adolescente é entendido aqui como um fator limi-
tador do direito de aprender.

CIêNCIAS
(Veja comentáros na p. 72)
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Crianças que trabalham: relatar fatos para discutir o 
assunto

 Tudo o que acontece no mundo pode ser contado a outras pessoas. Aliás, registrar os fatos que 
acontecem é uma necessidade bastante antiga dos seres humanos. Falando, escrevendo, desenhando, 
cantando, pintando, fotografando, usando o próprio corpo, podemos registrar a história de cada um de 
nós e de nossa sociedade. 

Fatos e relatos: os meios de comunicação de massa
 Atualmente, com uma população tão grande no mundo, os meios de comunicação de massa têm 
cumprido o papel de informar, para muitas pessoas ao mesmo tempo, o que está acontecendo. Assim, 
todos os dias, milhares de notícias circulam, abordando os mais variados temas. Os jornais e as revistas 
são os suportes mais usados para veicular notícias, no meio impresso e também na internet. Os jornais 
também estão na televisão, nos chamados telejornais.

“Varrendo” o jornal: os títulos dão pistas
 Você lê jornal? Alguém na sua casa lê? Pergunte a uma pessoa que tem o hábito de ler jornal se ela lê cada 
notícia por inteiro ou primeiro lê o título, olha as imagens e as legendas e depois escolhe quais notícias vai ler. 

É muito provável que a segunda opção seja a mais comum. Podemos chamar de leitura de varredura. 
Os jornais já conhecem esse hábito dos(as) leitores(as) e usam recursos para tornar esse tipo de leitura 

mais fácil. Você sabe quais são eles? Se possível, consulte sites de jornais de grande circulação e observe se 
esses mesmos recursos são usados na internet.

Agora, observe os títulos de notícia abaixo, todos sobre um mesmo tema:

Trabalho infantil gerou 273 mil acidentados no Brasil em 2006.

Indústrias negam incentivar trabalho infantil nas plantações de fumo. 

Crianças têm melhor desempenho na escola  
quando param de trabalhar, diz ONG. 

Fonte:<www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/09/05/materia.2008-09-05.6222760346/view>. Acesso em:  27 ago. 2009.

Apenas lendo os títulos, é possível saber qual o fato relatado em cada notícia?1. 
Pelos títulos lidos, o trabalho infantil é um problema resolvido no Brasil? Justifique.2. 
Que prejuízos o trabalho infantil pode trazer às crianças?3. 
Os títulos são curtos ou longos?4. 

Para o Ensino Fundamental II
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Observe cada título e reflita: que informações mais detalhadas não aparecem? Onde você 5. 
acha que o(a) leitor(a) poderá encontrá-las?
Junto com os(as) colegas, leia outros títulos de notícias para confirmar suas conclusões.6. 

Trabalho infantil: os dados viram notícia

 Agora leia a notícia a seguir, também sobre o trabalho infantil.

Para o Ensino Fundamental II

linguagens

Trabalho infantil diminui, mas aumenta 

jornada entre as crianças que trabalham
Estudo mostra que no ano passado 4,8 milhões de brasileiros com  

idade entre 5 e 17 anos estavam trabalhando

18/09/2008 | 10:34 | Agência Brasil

Cerca de 300 mil crianças dei xaram 

de trabalhar no ano de 2007, revela a 

Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad), divulgada nesta 

quinta-feira (18). Por outro lado, entre 

os meninos e meninas que não con-

seguiram deixar o trabalho, a jornada 

aumentou em cerca de uma hora.

O estudo, elaborado pelo Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE), mostra que no ano 

passado 4,8 milhões de brasileiros 

com idade entre 5 e 17 anos esta-

vam trabalhando, o que represen-

tava cerca de 10,8% das crianças e 

adolescentes de todo o país nessa 

faixa etária.
Em relação ao número de horas 

trabalhadas, a maioria (30,5%) 

tinha uma jornada semanal de 40 

horas ou mais. Em 2006, essa taxa 

era de 28,6%.
Embora o contingente de tra-

balhadores com idade entre 5 a 13 

anos, proibidos por lei de exercer 

qualquer tipo de jornada, tenha 

diminuído 0,5 ponto porcentual na 

passagem de ano, esse grupo integra 

a faixa que mais teve acréscimo de 

horas trabalhadas.
De acordo com o economista do 

IBGE Cimar Azeredo, a redução do 

trabalho infantil e a saída de pessoas 

dessa situação, de uma forma geral, 

pode ter evidenciado uma outra 

parcela de crianças que trabalharam 

mais do que as demais.
“O grupo que está reduzindo 

pode ser daquele que trabalha 

menos, está fazendo um bico, pas-

sando férias e que é mais fácil de ser 

resgatado, podendo não estar com-

prometido com o sustento da famí-

lia, com o mercado”, disse Azeredo.

A Pnad também mostra que, 

quanto mais nova a criança, maior a 

chance de estar em atividades agrí-

colas. Na faixa etária de 5 a 13 anos, 

60,7% estão no setor, considerado o 

mais pesado devido ao manuseio de 

ferramentas de corte e aos riscos de 

contato com animais peçonhentos, 

além do pro blema da falta de fiscal-

ização.
“Um sítio onde o pai coloca o 

filho para trabalhar no interior é 

muito mais difícil de ser flagrado 

pela fiscalização do trabalho que 

uma mercearia onde acontece a 

mesma coisa na cidade”, pontuou 

Azeredo.
O economista explica que, além 

das razões culturais que levam os 

pais a permitir que os filhos tra-

balhem, na expectativa de que as 

crianças aprendam um ofício, há 

a necessidade de complementar a 

renda familiar.
Nas casas onde há crianças que 

trabalham, contando com a sua par-

ticipação, o valor da renda mensal 

per capita era de R$ 318 em 2007, en-

quanto a média do rendimento nos 

demais lares do país foi estimada em 

R$ 653 per capita.

Disponível em: <www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2008/09/17/
materia.2008-09-17.0176637146/view>. Acesso em: 27 ago. 2009.
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Relendo o texto
Na produção de uma notícia, o jornalista deve responder a seis perguntas básicas: a) O quê? 1. 
– o fato; b) Quem? – quem está envolvido; c) Quando?; d) Onde?; e) Como? (eventual); f) 
Por quê? (eventual). Na notícia lida, identifique essas informações básicas.

O tema dessa notícia também é o trabalho infantil. Nesse aspecto, qual o maior avanço 2. 
apontado na notícia? E o que ainda precisa melhorar?
Em que parágrafo do texto, a informação do título é detalhada?3. 
No universo das crianças trabalhadoras, há um grupo que está reduzindo. Qual é ele e por 4. 
que isso está acontecendo com esse grupo de crianças e não com todas as crianças? 

5. 

Pensando sobre o gênero: a notícia
Em alguns momentos, são citadas as falas de certa pessoa. Quem é ela e por que suas falas 1. 
foram citadas na notícia? 
É importante, para os jornais e revistas de grande circulação, que os(as) leitores(as) confiem 2. 
no que é publicado, ou seja, é importante que as pessoas acreditem na veracidade dos fatos 
relatados. Releia a notícia e diga que tipo de informação ela traz que pode levar o(a) leitor(a) 
a considerá-la séria, verdadeira. Discuta sua resposta com a turma.

O último parágrafo do texto trata da renda mensal das famílias em que há crianças trabalha-3. 
doras. A comparação com a renda das demais famílias leva a que conclusão?
O jornalista deixa clara sua opinião sobre os fatos relatados ou prefere destacar a opinião do 4. 
entrevistado? Por que você acha que isso acontece?

A notícia: algumas características

 Podemos destacar três características da notícia: 
Atualidade: toda notícia trata de fatos recentes, de notícias “quentes”. a. 
Concisão: precisa direta, porque o(a) leitor(a) tem inúmeras outras notícias para ler e não deseja b. 
perder tempo. Para aprofundar a análise dos fatos, pode-se optar por uma reportagem, que 
geralmente é mais longa e pode abordar fatos acontecidos há mais tempo. Além disso, o espaço 
nos veículos de comunicação é muito disputado, tanto por outras notícias, quanto por outros 
gêneros, como artigos de opinião, reportagens, charges e até anúncios. 
Credibilidade: é preciso garantir ao leitor que ele está lendo algo verdadeiro. Para isso, o(a) c. 
jornalista(a) pode entrevistar pessoas e reproduzir seus relatos e opiniões. Dependendo do 
tema, a citação de falas de especialistas, autoridades e pessoas diretamente envolvidas no que 
está sendo relatado se torna muito importante. Outro recurso é o uso de resultados de pesquisas 
científicas, inclusive com dados estatísticos. 

 Responda: A notícia lida apresenta essas características? Dê exemplos Discuta com sua turma.



56 O trabalho infantil e o direito de aprender

Dentro de casa também tem trabalho... Mas de criança!?

 A notícia cita algumas formas de trabalho infantil, como o trabalho no campo (na agricultura familiar) 
e no comércio (em mercearias). Mas existe o trabalho doméstico realizado por crianças que, muitas vezes, 
é “invisível” à sociedade, porque acontece dentro das casas. Discuta com a turma:

Você tem algum tipo de tarefa para fazer na sua casa?a. 
Se você tem, diga o que faz (cozinhar, limpar a casa, arrumar, lavar, passar, tomar conta de b. 
irmãos menores, etc.).
Se você não fizesse esse serviço, teria alguém para fazer?c. 
Existe uma divisão de tarefas entre as pessoas da sua casa?d. 
Essas tarefas impedem ou dificultam brincar ou estudar? Por quê?e. 
Você faz algum tipo de trabalho doméstico numa casa que não seja a sua ou conhece alguém f. 
que faça isso?
Que tipo de trabalho se faz nessas casas?g. 
Há remuneração por esse trabalho?h. 
Quantas horas por dia se faz esse trabalho?i. 
Esse trabalho é uma obrigação diária?j. 

Produção de texto: tabelas

 Agora faça um levantamento na sala de aula ou na sua comunidade, para conhecer melhor a reali-
dade do trabalho feito por crianças no ambiente doméstico, seja na casa da própria criança, seja na casa 
de outras pessoas. Para isso, você deverá entrevistar pessoas, lembrando de registrar quantas foram 
ouvidas e em que data. Registre os depoimentos delas, pois serão usados em outra produção de texto.

 Com a ajuda do seu(sua) professor(a), você vai anotar os dados de forma organizada, reunindo-
os em quatro tabelas. O(A) professor(a) de Matemática pode ajudar, se vocês forem expor os resul-
tados também em porcentagens. Vejamos as tabelas a serem elaboradas:

Tabela 1: quantas crianças trabalham na própria casa e quantas crianças trabalham em outras casas.•	
Tabela 2: quantas meninas e quantos meninos estão envolvidos nessas tarefas.•	
Tabela 3: que tipos de tarefas são realizadas.•	
Tabela 4: com que idade começaram a fazer essas atividades.•	

Quando estiverem prontas, as tabelas podem ser afixadas num mural, na sala de aula.

Trabalho doméstico: coisa de menina?

 Você acha que cuidar da casa é coisa de mulher, de menina? Muitas pessoas ainda pensam assim. Isso 
ocorre porque, durante muito tempo, não se admitia que as mulheres trabalhassem fora de casa, então, 
realizar as tarefas domésticas e cuidar dos(as) filhos(as) era parte do seu papel na sociedade, enquanto os 
homens deveriam cuidar do sustento da família. Mas a sociedade mudou e hoje as mulheres podem ter 
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uma profissão e trabalhar fora de casa, assim como tem aumentado o número de homens que participam 
dos afazeres domésticos e cuidam dos(as) filhos(as).

Mas o trabalho infantil, além de desrespeitar os direitos das crianças, parece ignorar todas essas mudanças 
nas funções atribuídas a homens e mulheres na nossa sociedade. Ainda há uma divisão bem rígida entre 
trabalho feito por meninas e trabalho feito por meninos. Leia o texto a seguir e conheça mais a respeito.

Meninas ingressam cedo no serviço doméstico
Em geral, as meninas pobres são introduzidas no serviço doméstico em torno dos 7 anos, 

cuidando dos irmãos mais novos e ajudando nas tarefas de casa. Daí a passagem para o trabalho 
doméstico remunerado torna-se, segundo a socióloga baiana Marlene Vaz, autora do livro A menina 
e a casa, publicado em março de 1999, um desdobramento natural.

OIT/ANDI/Unicef. Crianças invisíveis: enfoque da imprensa sobre o trabalho infantil doméstico e outras formas de exploração. São Paulo: Cortez, 2003. p. 68-69.

O que é “trabalho doméstico remunerado”?1. 
Será que a realidade encontrada na sua sala ou na sua comunidade confirma que muitas 2. 
meninas “são introduzidas no serviço doméstico em torno dos 7 anos, cuidando dos irmãos 
mais novos e ajudando nas tarefas de casa”? 

Discuta esse fato com os colegas e diga se você acha isso certo ou errado.3. 

 Observe a imagem e leia o trecho de uma letra de música, que conta histórias do tempo da es-
cravidão, no século XIX. 

Coisa da antiga

Na tina, vovó lavou, vovó lavou
A roupa que mamãe vestiu quando foi batizada
E mamãe quando era menina teve que passar, teve que 
passar
Muita fumaça e calor no ferro de engomar [...]

Wilson Moreira e Neil Lopes. Coisa da Antiga. CD Clara Nunes com... 
vida. EMI, 1995. Faixa 4.

Na letra da música, que atividades domésti-1. 
cas são citadas?
Que atividade é retratada na foto e referida na 2. 
música?
Quem desempenha essas atividades, adultos 3. 
ou crianças? Homens ou mulheres? 
Hoje em dia, é mais comum meninas ou me-4. 
ninos realizarem esses tipos de atividade?
Por que você acha que isso acontece?5. 

Rio em Lucena (PB), 2003.
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Produção de texto

Notícia: os dados sobre trabalho infantil circulam na escola

 Uma das dificuldades para acabar com o trabalho infantil é a desinformação das pessoas. Muita 
gente não sabe o número de crianças que está submetida a essa realidade e também não considera 
certos afazeres como trabalho infantil. É o caso do trabalho doméstico, principalmente. 

Você pode contribuir para informar as pessoas da sua escola e da sua comunidade a respeito do tra-
balho infantil. A turma, organizada em grupos, irá montar um jornal mural, a ser exposto na escola, 
reunindo notícias, artigos e imagens publicadas em jornais e revistas. Você pode consultar também 
alguns sites: 

<• www.promenino.org.br/Trabalhoinfantil/
tabid/152/Default.aspx>

<• www.fnpeti.org.br/>

<• www.direitosdacrianca.org.br>

<• www.obscriancaeadolescente.org.br/>

<• www.oit.org.br/info/download/oit_trabalhoinfantil_slideshow_portugues.zip>

 Além das notícias elaboradas por jornalistas, o mural terá notícias feitas por você e seus colegas, 
a partir das tabelas já produzidas. Para escrevê-las, relembre características desse gênero: conter as 
informações básicas (o quê, quem, quando, onde e, às vezes, como e por quê), não expor a opinião de 
quem escreve a notícia, ser concisa. Para ajudar a garantir ao(à) leitor(a) a credibilidade do que é rela-
tado, dados numéricos e o depoimento de algum entrevistado, sobre a experiência de ter trabalhado 
quando criança, podem ser inseridos. Mas atenção: esse depoimento deve ter relação com os dados 
que estão sendo expostos na notícia. 
 Esteja atento(a) à elaboração do título da notícia, pois ele deve ser a pista, para o(a) leitor(a), do 
assunto a ser abordado no texto. Ao terminar o texto, faça uma revisão cuidadosa, com a ajuda do(a) 
professor(a), afinal, várias outras pessoas irão ler o seu texto, que estará exposto na escola.

Quem sabe, conhecendo melhor a realidade, os(as) leitores(as) do jornal mural passem a se preocu-

par mais com a triste realidade do trabalho infantil. 
É um pequeno passo na luta para acabar com essa 
injusta realidade. 
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Crianças, adolescentes e trabalho no Brasil

Depois que os portugueses conquistaram 
parte do território que hoje constitui o 
Brasil, em 1500, iniciou-se o processo 
de escravização dos povos indígenas que 
habitavam essas terras. No século XVI, 
começaram também a ser trazidas milhares 
de pessoas africanas de diferentes culturas 
que seriam escravizadas no Brasil. 

Os padres jesuítas chegaram ao 
Brasil também no século XVI. Em 1549, 
chegaram os primeiros a Salvador. Depois 
foram para São Paulo, para a Amazônia 
e outras regiões do Brasil. Tinham 
como objetivo converter os indígenas ao 
catolicismo, ou seja, queriam catequizá-
los. Defenderam que fosse proibida a 
escravidão indígena e que esses deveriam 
viver nos chamados aldeamentos, locais 
cercados e protegidos onde aprenderiam 
os rituais e princípios da religião católica 
e também deveriam trabalhar.

Isso tudo não impediu que indígenas 
fossem escravizados em algumas regiões 
do país, mesmo havendo uma legislação 
da coroa portuguesa que proibisse essa 
prática. Quanto aos escravos de origem 
africana, continuaram sendo escravizados 
mesmo depois da independência do 
Brasil. A escravidão só se tornou ilegal no 
Brasil em 13 de maio de 1888, quando foi 
assinada a Lei Áurea.

Observe com atenção as imagens 
a seguir do artista francês Jean-Baptiste 
Debret, que viveu no Brasil por vários 
anos na primeira metade do século XIX, 
e responda às questões:

DEBRET, Jean Baptiste. Volta à cidade de um proprietário de chácara. Rio 
de Janeiro, 1822.

DEBRET, Jean Baptiste. Loja de barbeiro, Rio de Janeiro, 1821.

DEBRET, Jean Baptiste. Soldados índios de Curitiba levando selvagens 
cativas, anos 1820.
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Faça uma descrição detalhada das imagens. Identifique as atividades que cada uma das pes-1. 
soas está realizando, descreva suas vestimentas e faça uma descrição do local em que es-
tão.

Em todas as imagens, existem pessoas trabalhando, o que estão fazendo?2. 
Quais pessoas podem ser consideradas escravas nessas imagens? Por quê?3. 
As crianças que aparecem nas imagens estão trabalhando? Elas podem ser consideradas 4. 
escravas? Explique.

Não só os adultos eram escravizados, crianças e adolescentes exerciam as mais diferentes funções. 
Poderiam realizar duros trabalhos na agricultura, nas minas de ouro, nos engenhos ou trabalharem como 
empregados domésticos ou vendedores ambulantes nas cidades. José Roberto de Góes e Manolo Florentino 
explicam sobre crianças e adolescentes escravos:

Por volta dos 12 anos, o adestramento que as tornava adultos estava se concluindo. Nesta idade, os 
meninos e meninas começavam a trazer a profissão por sobrenome: Chico Roça, João Pastor, Ana Mucama. 
Alguns haviam começado muito cedo. 

O pequeno Gastão, por exemplo, aos quatro anos já desempenhava tarefas domésticas leves na fazenda 
de José Araújo Rangel. Gastão nem bem se pusera de pé e já tinha um senhor. Manoel, aos oito anos, já 
pastoreava o gado na fazenda de Guaxindiba, pertencente à baronesa de Macaé. Rosa, escrava de Josefa 
Maria Viana, aos 11 anos de idade dizia-se costureira. Aos 14 anos, trabalhava-se como um adulto”.

 FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto de. Crianças escravas, crianças dos escravos.  
In: PRIORE, Mary Del. História das crianças no Brasil. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2006. p. 184.

Crianças e adolescentes escravos, tanto meninos quanto meninas, além de realizarem duros trabalhos 
e cumprirem longas jornadas de trabalho, não tinham direito ao estudo, ou seja, eram analfabetas e não 
tinham o direito e oportunidade de se desenvolverem ou buscarem novas possibilidades para o seu futuro.

O mesmo não ocorria com os filhos das famílias de homens livres ricos, pois esses, ao contrário dos 
escravos, desfrutavam de uma infância privilegiada, sem ter que trabalhar e podendo estudar por muitos 
anos até estarem suficientemente preparados para conduzir os negócios do pai. Quanto às meninas, eram 
devidamente preparadas para o casamento, sendo que esse poderia ser um proveitoso acordo entre famílias 
da mesma condição econômica. Crianças e adolescentes livres, das famílias proprietárias de escravos, tinham 
o direito de punir crianças escravas. José Roberto de Góes e Manolo Florentino contam ainda que:

O adestramento da criança também se fazia pelo suplício. Não o espetaculoso, das punições exemplares 
(reservado aos pais), mas o suplício do dia-a-dia, feito de pequenas humilhações e grandes agravos. Houve 
crianças escravas que, sob as ordens de meninos livres, puseram-se de quatro e se fizeram de bestas.

FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto de. Crianças escravas, crianças dos escravos.  
In: PRIORE, Mary Del. História das crianças no Brasil. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2006. p. 185-186.

Nos anos 1880, foi intensa a mobilização contra a continuidade da escravatura no país. Existiam muitos 
clubes que defendiam a abolição e uma campanha de alcance nacional. Além disso, em algumas províncias 
como São Paulo, por exemplo, organizaram-se iniciativas que procuravam inviabilizar a continuidade da 
escravidão. Antoônio Bento liderou o grupo denominado Caifases, que planejava, financiava e atuava na 
fuga de escravos, os quais, depois de retirados das fazendas eram levados ao Quilombo do Jabaquara, em 
Santos, que chegou a receber dez mil negros. Nesse contexto, em 13 de maio de 1888, foi aprovada a Lei  
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 Áurea, que tornou ilegal a escravidão no Brasil a partir daquela data. Isso ocorreu após a mobilização 
de muitos que defendiam o fim da escravidão e dos escravos e libertos que se organizaram para lutar 
contra a continuação da escravatura. É evidente que a comemoração foi intensa por parte dos libertos. Mas 
o que mudaria para as crianças e os adolescentes que agora não seriam mais escravas? Eles deixariam de 
ser trabalhadores(as)?

Em 1891, se tem notícia, pela primeira vez, da proibição do trabalho de crianças nas fábricas do 
Rio de Janeiro. Nessa cidade, tornou-se proibido o trabalho para menores de 12 anos, embora pudessem 
iniciar como aprendizes a partir dos 8 anos. 

Já em 1927, foi criado o Código de Menores, que proibia efetivamente o trabalho para menores de 12 
anos e o trabalho noturno para menores de 18 anos. 

Um decreto de 1932 estabeleceu ainda critérios para o trabalho de menores nas indústrias e aumentou 
para 14 anos a idade mínima para trabalhar nessa atividade.

Em 1934, foi elaborada uma nova Constituição para o país. Nela ficou estabelecida a proibição do 
trabalho noturno para menores de 16 anos e qualquer trabalho para menores de 14 anos. Já as atividades 
consideradas insalubres seriam proibidas para menores de 18 anos. 

 Leia agora os textos, observe a imagem e responda às questões:

Depoimento I – 1912

“Comecei a trabalhar com doze anos num 
armazém de secos e molhados na avenida Brigadeiro 
Luís Antônio perto do viaduto Dona Paulina; fazia 
entregas, mas não ganhava nada. Os fregueses é que 
me davam um tostão, duzentos réis, quando davam 
quinhentos réis eu pulava de alegria.”

Depoimento II – anos 1900

 “Ele começou a trabalhar mais cedo que eu: com 
sete anos engraxava sapatos, ajudava a descarregar 
os barris de azeitona, aliche, que chegavam de fora 
para os armazéns da rua José Paulino. A vida de 
meu marido foi muito sacrificada: ele gostava de 
pintura e nunca pôde estudar além do segundo ano 
primário .” 

Depoimento III – 1908

 “Desde oito anos trabalhei em casa de família, 
sempre tive que fazer tudo: botava a mesa, tirava 
a mesa, lavava a louça, areava aquele talher 
danado de arear, com raspa de tijolo e batatinha. 
[...] Levantava de madrugada, trabalhava o dia 

Marc Ferrez. Meninos jornaleiros. Rio de Janeiro, 1899.
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inteirinho, de noite acendia cinco ferros de carvão para engomar a roupa de linho[...] Se recebia ou não o 
ordenado eu não sabia, porque meu pai é que ia no final do mês receber. [...] Até 22 anos nunca  recebi um 
ordenadinho do que trabalhei.” “[...] eu levantava às quatro horas da manhã, trabalhava o dia inteirinho, 
fazia pão. [...] Depois das onze a patroa me chamava pra aprender a ler e eu começava a cochilar: “Vou 
contar pro seu pai que você não quer estudar”. “Não é que eu não quero estudar, meus olhos é que não querem 
ficar abertos, tou com tanto sono (1908)”. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade. 3. ed. São Paulo: Cia. das Letras, 2006. p. 115, 161 e 371.

Faça uma linha do tempo com as mudanças ocorridas na legislação sobre o trabalho de 1. 
crianças e adolescentes desde 1888, quando foi abolida à escravidão, até 1934, quando foi 
criada uma nova Constituição para o país. Identifique, na linha do tempo, os depoimentos 
I, II e III.

Quais atividades de trabalho realizavam crianças e adolescentes, conforme os textos e a 2. 
imagem?
Considerando a legislação da época desses textos e da imagem, em que medida a tarefa re-3. 
tratada na imagem viola direitos que estavam assegurados por lei? Justifique.
Conforme os textos, quais foram as consequências do trabalho na infância para essas crianças?4. 

Criança não trabalha!

Em 1964, ocorreu no Brasil um golpe militar que interrompeu a vida democrática que havia se instalado 
em 1945, com o fim do governo ditatorial de Getúlio Vargas. Com isso, em 1967, uma nova Constituição 
foi criada para o país. Nessa época, ocorreu um retrocesso com relação ao trabalho infantil, pois a idade 
mínima para o trabalho de crianças e adolescentes foi reduzida para 12 anos. Somente com o fim da 
Ditadura Militar, em 1985, essa situação pôde mudar. Em 1988, foi aprovada uma nova Constituição em 
um ambiente democrático. Os deputados eleitos em 1986 teriam a missão de redigir a nova Constituição, o 
que ocorreu com muita pressão dos setores organizados da sociedade civil, que reivindicavam mudanças. 
No que se refere ao trabalho de crianças e adolescentes, houve avanços. No artigo 227 da Constituição de 
1988, ainda em vigor, lê-se que:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho 
a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos [...]

 Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
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Assim, desde 1988, é proibido o trabalho para menores de 16 anos, a não ser na condição de aprendiz, 
o que pode ocorrer a partir dos 14 anos. Já o trabalho noturno só é permitido a partir dos 18 anos. Em 
1990, foi elaborado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual, no artigo 60, reafirma o que já 
estava disposto na Constituição de 1988:

É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

Mas por que a proibição de trabalhar para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, 
permitida aos 14 anos?

Vamos lembrar qual era o destino de crianças e adolescentes escravos que não tinham direito ao 
estudo e realizavam tarefas pesadas desde muito pequenas. Eles não tinham a chance de escolher e suas 
vidas, provavelmente, seriam mais curtas, pois eram submetidos a uma condição de trabalho que lhes 
causava danos à saúde. Além disso, era-lhes retirado o direito de aprender, que era concedido apenas 
às crianças e adolescentes livres, brancos(as) e mais ricos(as). Quando estudamos os depoimentos de 
crianças do começo do século XX, vimos que o cansaço e a dificuldade de prosseguir nos estudos tiveram 
consequências para a vida adulta daquelas crianças e adolescentes.

Assim, a legislação atual tem como objetivo garantir às crianças e jovens o direito ao não-trabalho, 
ou seja, entende-se que a criança tem direito a brincar, estudar e desenvolver-se de maneira saudável. Essa 
é uma forma de lutar também contra a desigualdade, pois aqueles que podem se desenvolver de maneira 
saudável e concluir as várias etapas de estudo têm mais chances de conquistar maior autonomia para 
decidir sobre os caminhos que deseja trilhar na vida adulta. 

O que são os direitos do cidadão?

Em 1789, durante a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional 
francesa, criou a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão. O artigo 1º dessa Declaração afirma que: “Os homens 
nascem e permanecem livres e iguais perante a lei”. Nesse 
contexto, em que a França vivia sob as ordens de um rei que tinha 
o poder absoluto, a Assembleia Nacional, que defendia a criação 
de uma Constituição para a França, defendia que os franceses 
não deveriam ser mais súditos obedientes, mas sim cidadãos 
sujeitos de direitos. O primeiro deles é a igualdade perante a lei, 
ou seja, qualquer francês que infringisse a lei deveria receber a 
punição prevista. 
Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a 
Organização das Nações Unidas e aprovada, em assembleia 
geral, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seus 
primeiros artigos afirmam que:
Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em 
relação umas às outras com espírito de fraternidade.
Artigo II - Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e 
as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição. 
Artigo III - Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal.
Artigo IV - Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a 
escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as 
suas formas. 
Artigo V - Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento 
ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Artigo VI - Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecida como pessoa perante a lei. 
Esse documento foi assinado por mais de 150 países, inclusive 
o Brasil, que passam a assumir o compromisso internacional de 
fazer valer esses princípios. Desde então, outros documentos 
internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança 
(1989), têm sido criados com a intenção de estabelecer princípios 
que garantam a dignidade da vida humana, reconhecendo seus 
direitos e as condições para que se crie a igualdade.
Pode-se afirmar que os direitos humanos são inerentes a todos, 
sem distinção de nacionalidade, lugar de residência, sexo, 
origem étnica, cor, religião, língua, ou qualquer outra condição.
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Leia o depoimento a seguir da socióloga Isa de Oliveira e os artigos da Convenção sobre os Direitos 
da Criança (1989) aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 

A solução do problema [do trabalho infantil] passa pela garantia do direito de aprender, que 
deve ser assegurado pela oferta de uma educação de qualidade, de preferência em tempo integral, 
e ainda pelo esforço em tornar a Educação Básica obrigatória dos 4 aos 17 anos. “A escola deve se 
inserir efetivamente na rede de proteção à criança e ao adolescente”, defende.

OLIVEIRA, Isa de. In: SILVA, Maria de Salete; ALCÂNTARA, Pedro Ivo (Coord.).  
O direito de aprender: potencializar avanços e reduzir desigualdades. Brasília: Unicef, 2009. p. 124.

Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)

Artigo 28

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e tendo, nomeadamente, em 
vista assegurar progressivamente o exercício desse direito na base da igualdade de oportunidades:

a) Tornam o ensino primário obrigatório e gratuito para todos;
b) Encorajam a organização de diferentes sistemas de ensino secundário, geral e profissional, 

tornam estes públicos e acessíveis a todas as crianças e tomam medidas adequadas, tais como a 
introdução da gratuitidade do ensino e a oferta de auxílio financeiro em caso de necessidade; 

c) Tornam o ensino superior acessível a todos, em função das capacidades de cada um, por todos 
os meios  adequados; [...]

Artigo 31

1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito de 
participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na vida 
cultural e artística.

Artigo 32

Os Estados Partes reconhecem à criança o direito de ser protegida contra a exploração econômica 
ou a sujeição a trabalhos perigosos ou capazes de comprometer a sua educação, prejudicar a sua 
saúde ou o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.

Convenção Sobre os Direitos da Criança. Disponível em: <www.onu-brasil.org.br/doc_crianca.php>. Acesso em: 15 ago. 2009. 

Quais direitos da criança são defendidos nos artigos 28, 31 e 32 da Convenção Sobre os Di-1. 
reitos da Criança?
Conforme Isa de Oliveira, o que é preciso fazer para combater o trabalho infantil?2. 
Discuta com seus(suas) colegas e seu(sua) professor(a) o que se pode entender por uma 3. 
rede de proteção à criança e ao adolescente.
Você acredita que os direitos previstos na Convenção Sobre os Direitos da Criança estejam 4. 
sendo cumpridos? Explique.
De que maneira sua escola pode contribuir para que esses direitos sejam cumpridos?5. 
Redija um texto explicando quais medidas você acredita serem necessárias para que os direi-6. 
tos da criança sejam cumpridos e o direito de aprender seja garantido. Em seguida, crie um 
cartaz com frases que indiquem de maneira clara as medidas mais importantes.
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Crianças, adolescentes, trabalho e saúde

Debate 
O que é saúde?

Antes de ler as definições de saúde, procure escrever uma definição para “saúde e qualidade 1. 
de vida”. 
Você diria que trabalhar durante a infância e a adolescência é saudável? Por quê?2. 
Compare sua definição de saúde com as definições a seguir.3. 

Definição 1:  “Saúde é a ausência de doenças”.
Definição 2:  “Saúde não é apenas a ausência de doenças. Saúde é o completo bem-estar físico, 

emocional e social”. 
Definição 3:  “A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimenta-

ção, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educa-
ção, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde 
da população expressam a organização social e econômica do país”.

 A definição 1 é o que muita gente pensa, por isso, dizemos que vem do senso comum. 

 A definição 2 foi elaborada a partir de discussões nos plenários da OMS (Organização Mundial 
de Saúde), ligada à ONU (Organização das Nações Unidas) no final dos anos 1940.

 A definição 3 está presente no artigo 3º da Lei do SUS (Sistema Único de Saúde), de setembro 
de 1990. A definição não pretende explicar o que é saúde, de modo geral, mas sim o que a determina 
socialmente, quais são as condições sociais e coletivas da saúde.

Compare as três definições, considerando:1. 
Uma delas é mais parecida com o que você pensa?• 
Qual aponta condições de qualidade de vida, mas não fatores hereditários de saúde? Por • 
quê?
Qual é a função da definição 3?• 

Confira o debate da turma com as informações do texto a seguir “Saúde dos cidadãos, saúde 2. 
da criança em situação de trabalho

Leitura 
Saúde do cidadão, saúde do menor em situação de trabalho

A legislação brasileira torna a saúde um direito de todo cidadão. A Lei do SUS prevê as condições 
coletivas da saúde, ou seja, faz uma lista do que é dever dos poderes públicos para que a saúde se estabeleça 
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nas populações: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais. A lei mostra resumidamente o 
que o cidadão precisa para manter qualidade de vida. A alimentação é a nossa fonte diária de materiais 
de reposição e de energia, a moradia torna possível nosso descanso diário, o sono durante o qual diversos 
processos do organismo ocorrem, como a produção de certos hormônios essenciais à manutenção do 
bom humor.  Sendo dotada de saneamento básico – água tratada, coleta de esgoto e de lixo –, a higiene da 
casa e das pessoas é possível. Sem higiene, os micro-organismos causadores de doença estão sempre nos 
ameaçando. Contudo, o meio ambiente vai além da água e da moradia, abrangendo o ar que respiramos, 
as substâncias e materiais com que entramos em contato. Ambientes poluídos podem provocar desde 
doenças crônicas respiratórias, como asma e bronquite, mais facilmente tratáveis, até o câncer. Por isso, 
o meio ambiente é considerado um condicionante de saúde, bem como a educação, o trabalho, a renda, 
o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais. A educação proporciona habilidades e 
conhecimentos para as pessoas alcançarem melhores condições de vida e de saúde, para garantir-lhes 
renda estável e para facilitar a comunicação em visitas ao médico e ao dentista.  

Pesquisas sobre as condições de vida de crianças e adolescentes em situação de trabalho indicam que 
eles têm sua saúde afetada por fatores decorrentes de uma renda muito baixa, que ocasiona problemas de 
transporte, alimentação deficiente e cansaço. Ou seja: o que ganham com seu trabalho significa perda de 
saúde pessoal. 

Crianças em situação de trabalho sofrem mais facilmente de doenças infecciosas, causadas por 
micro-organismos. Não raro mal alimentadas e cansadas, o sistema imunológico se torna frágil e elas 
podem adquirir diarreia, doenças de pele, gripes e pneumonias. Do mesmo modo, são sujeitas a doenças 
crônicas – como as do aparelho digestivo –, alergias, bronquite ou mesmo o câncer, quando trabalham em 
ambientes onde encontram produtos químicos ou precisam ficar sob o sol sem proteção.  

Além disso, frequentemente, as crianças executam tarefas em que carregam objetos pesados, ou fazem 
esforços repetidos, o que danifica seu sistema esquelético e motor. Tornam-se sujeitas a doenças crônicas 
da coluna, dores de cabeça e das articulações, como as LER – lesão por esforço repetido.  

Crianças em situação de trabalho também sofrem de doença mental, como a depressão, irritação e 
fadiga crônicas, em função de horários inadequados de repouso, ou mesmo maus-tratos. 

Ainda há pessoas que não acreditam que crianças e adolescentes podem sofrer depressão ou traumas 
consequentes de abusos nas relações com adultos. Crianças e adolescentes necessitam dos cuidados dos adultos. 
Eles(as) podem ajudar os(as) adultos(as), mas, antes, necessitam receber ajuda destes para crescer com saúde. 

Leitura de cordel
Saúde em debate na literatura de cordel

No site do Ministério da Saúde encontram-se versos de cordel sobre o tema que aqui desenvolvemos. 
Conheça a seguir um trecho deste interessante trabalho, depois responda às questões no caderno. 

Quais os condicionantes da saúde mencionados no trecho do texto?1. 
Quais propostas contra a exploração de trabalho de crianças e adolescentes são indicadas 2. 
nesses versos?
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Há pais que citam razões,
Dizendo que Deus perdoa
E que o trabalho infantil
É experiência boa,
Pra renda familiar
E formação da pessoa

Mas, na verdade, a pessoa
Sofre comprometimento,
Antes da hora, o trabalho,
Freia o desenvolvimento
De novas habilidades
Do físico e do pensamento.

Se vê aborrecimento
Nos trabalhos ilegais:
Jovens e crianças vítimas
De acidentes fatais,
Quase sempre a culpa é
Dos patrões ou de alguns pais.

Sempre que nos hospitais
Crianças são atendidas,
Devem médicos e enfermeiros,
Por científicas medidas,
Descobrir quais são as causas
Das doenças ou feridas.

O SUS promove investidas
Contra o trabalho infantil,
Passando informações, hoje,
À população civil,
Pra termos menos problemas
No amanhã do Brasil.

O trabalho juvenil
precisa ser controlado,
No centro-urbano, assistido,
Na zona rural, regrado,
Pra que o adolescente
Não seja prejudicado.

O jovem sendo explorado
Precocemente envelhece,
Tem problemas de coluna,
De reumatismo e estresse,
Perde a saúde e não ganha
O conforto que merece.

O governo reconhece
Dos menores o direito
De acesso a moradia,
Alimentação e leito.
Onde muito já se fez,
Muito mais tem pra ser feito.

Trabalho infantil

PEREIRA, Ismael; SANTANA, João. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/05_0462_M.pdf>.  
Acesso em: 28 ago. 2009.

Análise de quadro informativo
Doenças crônicas ou doenças infecciosas?

Examine o quadro a seguir, que traz algumas causas e consequências relacionadas ao trabalho infantil. 
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Causas Consequências
• Longas jornadas de trabalho

• Esforço físico

• Horários indevidos

• Fadiga crônica

• Horários inadequados de trabalho
• Distúrbios do sono

• Irritabilidade excessiva

• Exposição a ruídos
• Progressiva perda auditiva

• Irritação ocular

• Má postura

• Esforços exagerados

• Movimentos repetitivos

• Contraturas musculares

• Distensões

• Entorses

• Carregamento de peso

• Posturas inadequadas
• Deformações ósseas

• Equipamentos e mobiliário inadequados

• Lombalgia

• Cefaleia

• Mialgias

• Esforço repetitivo dos dedos, mãos e braços
• Tendinite

• Lesão por esforço repetido (LER)

• Exposição excessiva ao Sol, umidade,

frio, calor, vento e poeira
• Mal-estar

• Falta de proteção contra a luz solar e outros

Agentes físicos, químicos e biológicos

• Ferimentos de pele

• Alergias

• Dermatites

• Furunculoses

• Câncer de pele

• Inalação de poeiras, fibras

• Exposição ao ar-condicionado sem manutenção

• Bronquite

• Pneumonia

• Rinite

• Faringite

• Inalação e fixação de partículas sólidas

espalhadas na atmosfera (carvão, sílica)
• Pneumoconioses

• Alimentação inadequada • Distúrbios digestivos

FRANKLIN, Rafael Narciso et al. Trabalho precoce e riscos à saúde. Revista Adolescência Latinoamericana, março 2001, p. 85.  
Disponível em: <ral-adolec.bvs.br/pdf/ral/v2n2/p04v2n2.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2009.

 Com a ajuda das informações presentes no texto Saúde do cidadão, saúde do menor em situação 
de trabalho, analise causas e consequências do trabalho infantil em relação à saúde, respondendo no 
caderno às questões a seguir. 

Em que situações de trabalho as crianças trabalhadoras podem adquirir doenças infecto-1. 
contagiosas, devidas a micro-organismos, ou as crônico-degenerativas, derivadas do mau 
funcionamento do organismo? 

Quais os órgãos e sistemas do organismo mais afetados pelas doenças citadas no quadro? 2. 
O que as doenças acarretam ao desenvolvimento físico de crianças e adolescentes em situ-3. 
ação de trabalho?
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Saúde e desenvolvimento humano  

Leitura e discussão compartilhada

 Nesta leitura, pare nas questões apresentadas e reflita ou debata com seus colegas antes de 
prosseguir. Anote no caderno os pontos principais dos debates. 

Você sabe dizer por que a educação é favorável à saúde e ao desenvolvimento humano, • 
em todas as idades?
Como uma criança ou adolescente fora da escola pode aprender sobre cuidados com a • 
saúde? 

Como aprendemos a resolver conflitos?• 

 Para aprender, o ser humano conta com muitos recursos pessoais, como sua memória, sua capacidade 
de pedir ajuda, sua possibilidade de experimentar, de errar e de tentar de novo. O diálogo é fundamental 
para tudo isso, pois observar e conversar são os recursos básicos tanto da aprendizagem como da promoção 
da saúde mental. Todos os que convivem, ensinam e cuidam de crianças e jovens devem saber que é bom 
demonstrar sentimentos positivos em relação aos seres humanos com quem convivemos. Isso ajuda na 
autoestima, que é essencial para a aprendizagem.

Em todas as fases da vida, os sentimentos de segurança e de proteção favorecem o desenvolvimento 
humano. Mas a cada momento surgem desafios e é necessário tomar decisões. Para todo mundo, escolher 
algumas coisas significa desistir de outras. Em certos momentos, as pessoas podem ter dificuldades em 
compreender os sentimentos das outras. Cada um(a) tem um modo diferente de reagir às situações da 
vida. Surgem os conflitos.

A infância é a fase em que o indivíduo forma sua personalidade e começa a conhecer valores como 
responsabilidade, compromisso e cooperação. A adolescência, a partir dos 12 ou 13 anos, é a fase em que 
o ser humano conhece novos sentimentos e ideias e se vê desafiado por problemas sociais. Os conflitos 
são acentuados. É próprio dos(as) adolescentes necessitar de um grupo de referência, a sua tribo, buscar 
novidades e aventuras e possuir espírito altamente crítico. 

Adolescentes em situação de trabalho também têm oportunidades de exercitar o espírito crítico? 
Justifique a sua opinião.

A escola é um ambiente no qual as pessoas recebem informações sobre a saúde, mas não apenas. 
Também é o lugar onde aprendem a conviver, desenvolver o diálogo e resolver conflitos com a ajuda de 
adultos. Crianças e adolescentes fora da escola têm menos chance de desenvolver essas habilidades e se 
tornam mais vulneráveis, mais frágeis diante das dificuldades da vida. 

A vulnerabilidade do(a) adolescente pode aparecer de muitas maneiras, como, por exemplo, na 
predisposição ao uso de drogas lícitas ou ilícitas. As pesquisas indicam que 90% dos(as) fumantes adquirem 
o hábito durante a adolescência. Crianças e adolescentes em situação de trabalho também podem se tornar 
mais vulneráveis a esse tipo de problema do que os que contam com suporte familiar e escolar. 

Já se sabe que um programa de prevenção de uso de drogas é mais eficiente quando desenvolvido em 
parceria com setores da sociedade que valorizam o(a) jovem. E que ações puramente informativas, do tipo 
“drogas matam”, ou quaisquer outros slogans bombásticos, dificilmente levam ao efeito desejado.  
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Por que é importante cada pessoa conhecer o seu próprio corpo, avisando a saúde? Como buscar 
ajuda para um melhor conhecimento do corpo?

Cada pessoa pode e deve aprender a compreender o funcionamento de seu corpo e praticar o 
autocuidado. Desde a infância, o que cada um(a) descobre e estuda sobre o corpo humano deve estar 
a serviço de um melhor conhecimento de seu próprio corpo. É importante que crianças e adolescentes 
levem suas dúvidas ao(a) professor(a) na escola, ao(à) agente de saúde comunitária ou outro profissional 
de saúde. Solicitar folhetos explicativos é uma atitude favorável. Participar de atividades a favor da vida 
saudável e apreciar o diálogo são ações de cidadania que podem dar sentido à vida dos(as) jovens, melhorar 
a qualidade de vida de todos da comunidade. 

Durante a puberdade, surgem muitas dúvidas. A puberdade é a fase da vida em que o corpo muda, 
as meninas menstruam e os meninos podem ejacular. Assim, se começam a ter vida sexual, devem estar 
alerta sobre os riscos das doenças sexualmente transmissíveis (DST) – inclusive a aids, que é incurável – e 
o significado da maternidade ou paternidade responsável. Precisam ter acesso a preservativos e aprender 
a usá-los. É preciso esclarecer que maternidade ou paternidade precoce pode gerar conflitos e mais 
necessidade de ajuda, diálogo e educação renovada.  

Registro das principais ideias desse estudo e pesquisa 

Trabalho em grupo

 Individualmente, escreva dois parágrafos sobre os aspectos mais importantes de seus estudos 
sobre saúde. Um dos parágrafos deve ser sobre a saúde da criança ou do(a) adolescente que tra-
balha. O outro parágrafo fica a seu critério. Comece escrevendo algumas palavras-chave e, então, a 
partir delas crie seu texto. Em sguida: 

Leve seu texto para seu grupo. a. 
Leiam os textos dos(as) colegas e selecionem as ideias essenciais do trabalho.  b. 
Escolham um tema que tenha surgido do debate para pesquisar, e realizem a pesquisa. c. 
Escolham figuras de revistas ou façam desenhos para ilustrar o trabalho.d. 
Preparem, em grupo, um texto ilustrado sobre o tema desenvolvido e escolham um título e. 
adequado. 
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  Orientações para o(a) professor(a)  

LINGUAGENS

Objetivo geral: 
Ler e compreender notícias, textos expositivos e 

letras de música sobre trabalho infantil; reconhecer 
algumas características da notícia; produzir tabelas 
a partir de pesquisa de campo; comparar imagem e 
texto sobre trabalho infantil, identificando a perma-
nência de formas de exploração das crianças; e iden-
tificar o fator gênero na distribuição das formas de 
trabalho, especialmente o doméstico. 

Objetivos específicos: 
Explorar o levantamento de hipóteses de leitura 

a partir dos títulos de notícias; identificar informa-
ções básicas da notícia (o quê; quem, onde, quando, 
como e por quê), reconhecer recursos para alcançar 
credibilidade nesse gênero, como o distanciamento, a 
citação de especialistas e o uso de dados estatísticos; 
utilizar conhecimentos sobre características do gêne-
ro notícia na produção de um jornal mural.

Nas atividades propostas, a veiculação de infor-
mações é o fio condutor e o trabalho com o tema está 
mesclado ao trabalho com os gêneros escolhidos. A 
notícia é explorada nos três eixos centrais: leitura, 
análise linguística e produção escrita. 

No momento de explorar o trabalho domésti-
co, embora não seja dito explicitamente para os(as) 
alunos(as), é preciso ter claro que  o trabalho infan-
til pode ocorrer na própria casa da criança e/ou na 
casa de terceiros. Há situações em que, nos afazeres 
domésticos, as crianças estão trabalhando e sendo 

exploradas. Deve ser abordado o limite entre uma 
tarefa doméstica, como forrar sua cama ao acordar, 
e a responsabilização por diversas tarefas dentro de 
casa, como lavar, passar, cozinhar, etc. Isso precisa ser 
problematizado nas discussões em sala de aula.

Na parte inicial da sequência, a leitura de outras 
notícias é importante, especialmente se não houver 
muita familiaridade da turma com o gênero e com o 
suporte jornal. O trabalho com os títulos pode ser es-
tendido a esses outros exemplos. Na leitura da notícia, 
leve os(as) alunos(as) a perceber que, se retirássemos 
os dados estatísticos, parte da credibilidade da notícia 
seria perdida. Do mesmo modo, as falas dos(as) espe-
cialistas são parte essencial da construção dessa cre-
dibilidade. Saliente o distanciamento do(a) jornalista 
em relação aos fatos relatados: ele(a) não se manifesta 
nem contra nem a favor explicitamente, embora os(as) 
especialistas o façam e os próprios dados induzam a 
uma interpretação negativa do trabalho infantil. 

A discussão sobre o que fazem meninas e o que 
fazem meninos tem a função de desnaturalizar essa 
divisão de papéis e continuar destacando o quanto é 
injusta a situação do trabalho infantil, seja ele reali-
zado por meninas ou por meninos. Um bom debate 
sobre gênero na nossa sociedade pode continuar na 
leitura de memórias, como o conto “As cocadas”, de 
Cora Coralina, em que a autora declara ser “menina 
prestimosa e trabalhadeira à moda do tempo”.

A produção das notícias sobre o trabalho in-
fantil na classe ou na comunidade é um momento 
privilegiado para avaliar se as características do gê-
nero notícia foram apropriadas pelos(as) alunos(as). 
Outra habilidade que eles deverão demonstrar é a 
utilização coerente das tabelas e, eventualmente, dos 
depoimentos de colegas ou moradores(as).
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CIêNCIAS HUMANAS

Este conjunto de atividades tem como finalidade 
inserir o debate sobre o trabalho infantil em um contexto 
mais amplo. Com isso, não se pretende encontrar uma 
justificativa histórica para a existência do trabalho infan-
til, mas levantar as origens dessa forma de trabalho que 
coloca em risco o desenvolvimento saudável da criança e 
do(a) adolescente.

Resgata-se também a noção de direito, que tem sua 
origem histórica na Revolução Francesa ou ainda, antes 
disso, na Revolução Inglesa, quando foi publicado, em 
1689, o primeiro documento moderno que fazia referên-
cia aos direitos e liberdades do povo.

No século XX, especialmente após a Segunda Guer-
ra Mundial, foram reafirmados e constituídos novos di-
reitos com a criação da ONU e a aprovação de Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Entende-se que todas 
as pessoas são livres e iguais em direitos, sendo condena-
da qualquer forma de discriminação, opressão, violência 
ou mecanismo de tolhimento dos direitos.

Cabe aos governos democráticos, que defendam os 
direitos do cidadão, criar mecanismos para que esses di-
reitos sejam garantidos. É por isso que se pode fazer refe-
rência a um sistema de garantia de direitos que deve, espe-
cialmente, fortalecer aqueles grupos sociais que têm seus 
direitos sistematicamente violados por diferentes fatores. 

No caso da criança e do(a) adolescente, várias situa-
ções podem retirar-lhes o direito a um desenvolvimento 
saudável. Dentre elas, está o trabalho infantil, que pode 
retirar ou limitar o direito ao estudo, além de poder trazer 
complicações para sua saúde física e mental.

Por isso, a escola tem um papel fundamental. Ela 
é parte dessa rede que podemos denominar sistema de 
garantia de direitos, do qual também fazem parte outras 
instituições e a própria família. 

As várias atividades do capítulo levam os(as) estu-
dantes a refletirem sobre esse longo percurso do trabalho 
infantil na história do Brasil, fazendo referência também 
às mudanças na legislação. A partir da Constituição de 
1988, serão constituídos novos marcos legais que têm 
como finalidade garantir os direitos da criança e do ado-
lescente.

CIêNCIAS

Saúde é um tema complexo, que abrange dife-
rentes pontos de vista do campo das ciências huma-
nas e ciências naturais, pois está intimamente relacio-
nado tanto à cultura, aos hábitos, à inserção social do 
indivíduo na sociedade quanto ao meio ambiente. 

Deve-se valorizar o aperfeiçoamento na atitude 
individual de cuidado com a saúde. Não são poucas 
as mazelas novas e antigas no campo das doenças 
infecciosas (gripes, DST), crônicas (cânceres diver-
sos, mal de Alzheimer) e mentais (depressão, trau-
mas em situação de violência), gerando oscilação no 
equilíbrio saúde-doença de cada um(a) e de suas co-
munidades, principalmente nos ambientes urbanos 
superpolulosos. Assim, o(a) profissional de ensino, 
o(a) cidadão(ã) de uma comunidade, as pessoas da 
família, todos(as) precisam adquirir conhecimentos 
sobre ciências naturais, que expliquem os fenômenos 
naturais envolvidos no cotidiano da saúde em intera-
ção com atitudes humanas, para melhor compreen-
der as doenças e promover a saúde.  

Os principais conceitos em jogo nas atividades 
propostas para Ensino Fundamental I e II são a pro-
moção da saúde, a saúde coletiva e a individual. 

No link <bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
cartas_promocao.pdf>, encontram-se “As cartas da 
promoção da saúde”, documentos internacionais, dos 
quais o Brasil é signatário. Esses documentos desen-
volvem o conceito de promoção de saúde, em espe-
cial, a primeira Conferência Internacional de Promo-
ção de Saúde, de 1986.

As atividades de ciências aqui propostas têm um 
duplo objetivo: proporcionar aos(às) estudantes em 
geral discussões e leituras sobre saúde adequadas à 
faixa etária, desenvolvendo conhecimentos científi-
cos básicos, e chamar a atenção para a precariedade 
das condições de vida da criança e do(a) adolescen-
te trabalhador(a), neste contexto do debate sobre os 
condicionantes de saúde. Para séries iniciais e finais, 
trabalha-se com modalidades didáticas diversifi-
cadas, para que os(as) estudantes possam usar seus 
conhecimentos culturalmente adquiridos, rever con-

Para o Ensino Fundamental II

Orientações para o(a) professor(a)
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ceitos científicos básicos, discutir e registrar novas 
aprendizagens. Essas modalidades são, além da lei-
tura de textos, a discussão compartilhada, as ativida-
des, o registro por meio de palavras-chave, os textos e 
imagens produzidos pelos(as) estudantes. Um roteiro 
para trabalho em grupo finaliza a proposta do Ensino 
Fundamental II. 

É interessante que os(as) professores(as) de 
séries iniciais e finais leiam todos os conteúdos das 
atividades para os dois segmentos, pois há temas di-
ferentes desenvolvidos nas duas partes. O tema pro-
moção da saúde foi tratado de modo diversificado 
nos dois blocos de atividades. 

Vale considerar, ainda, que o tema saúde, sendo 
um tema transversal e um dos blocos de conteúdos 

dos PCN de Ciências Naturais, está presente em mui-
tos livros didáticos e é parte dos currículos escolares. 
Assim, uma sugestão para a aplicação das atividades 
aqui propostas é que elas sejam articuladas ao livro-
texto de Ciências, especialmente, nos tópicos: tipos 
de doenças (infectocontagiosas e crônicas), preven-
ção de doenças, particularmente a aids. O livro-texto 
de Ciências tem o papel de apresentar  informações 
e conhecimentos; as atividades, contextualizando e 
problematizando esses conhecimentos, em especial o 
estudo da saúde na questão da criança trabalhadora, 
têm o papel de incentivar os(as) estudantes a inves-
tigar o tema em geral, além de enfocar a questão da 
saúde da criança em situação de trabalho e a ele dar 
destaque. 

Para o Ensino Fundamental II

Orientações para o(a) professor(a)
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O acompanhamento da vida escolar do(a) aluno(a), sua frequência, 
aprendizagem, desempenho, comportamento na escola é atitude fundamental 
para apoiar o seu desenvolvimento. O processo de aprendizagem e o 

desempenho dos(as) alunos(as) são também resultado do tempo que dedicam 
aos estudos e à sala de aula. Se o(a) aluno(a) falta muito, perderá o trabalho com 
os conteúdos e terá dificuldade de seguir o curso da programação escolar. Muitas 
faltas são indício de que o(a) aluno(a) poderá abandonar a escola. O(A) aluno(a) que 
falta muito, que tem dificuldade de aprendizagem ou baixo rendimento pode ainda 
estar vivenciando algum problema: trabalho infantil; maus-tratos; exploração sexual; 
dentre outros. Assim, se queremos apoiar os(as) alunos(as), precisamos conhecê-
los(as), saber seus nomes, onde moram, quem é sua mãe e seu pai e manter uma 
relação de confiança que nos permita conversar com eles(as) ou com seus familiares 
buscando informações para a efetivação do apoio que a escola precisa lhes garantir, 
para que tenham sucesso na escola e na vida.

Os problemas de crianças e adolescentes, tais como o trabalho infantil (que é 
o foco maior desta publicação) se entrecruzam com os conflitos e dificuldades que 
eles(as) vivenciam dentro da escola. Por isso, nosso objetivo é oferecer algumas 
sugestões, dicas e instrumentos que facilitem o acompanhamento da vida escolar 
do(a) aluno(a) — no que tange à frequência e à aprendizagem — e também da vida 
do(a) aluno(a), para além da escola. A escola é central para a construção de uma vida 
de qualidade para crianças e adolescentes e para a garantia de seus direitos. Educar 
pressupõe considerar os(as) alunos(as) sujeitos; pressupõe também o entendimento do 
contexto no qual vivem. Não para considerar esse contexto como um problema, mas 
para valorizar suas potencialidades e recursos. E ainda para apoiar os(as) alunos(as) 
na superação de obstáculos que, muitas vezes, os impedem de desenvolver todo o 
potencial que  possuem.  

3. 
Acompanhamento da vida escolar das(os) 
estudantes

Como apoiar o desenvolvimento das 
crianças e dos(as) adolescentes?
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Instrumento I: Acompanhamento da frequência 

A função social da “chamada”

Alunos(as) que faltam podem ser vítimas de situações difíceis para uma criança tais como o trabalho 
infantil, maus-tratos, exploração sexual, etc. 

O acompanhamento da frequência do(a) aluno(a) pode ter objetivos para além de detectar quem pode 
ou não “passar de ano”. Ele é fundamental para apoiar o(a) aluno(a) em dificuldades que atrapalham sua vida 
escolar, cumprindo assim uma função social. E, para fazê-lo, a escola tem a oportunidade de partir de uma prática 
comum: todos os dias, os(as) professores(as) registram a frequência dos seus alunos(as): fazem a “chamada”. O 
conselho escolar, a equipe de gestão, o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) ou o(a) diretor(a) podem organizar, 
periodicamente, essas informações em um instrumento que permita visualizar a situação geral das faltas dos(as) 
alunos(as), por sala de aula, permitindo saber quem são aqueles(as) que precisam de mais atenção. 

Sugestões para acompanhamento da frequência. Passo a passo:
O(A) professor(a) informa ao(à) coordenador(a) pedagó gico(a) ou outro(a) responsável, por 
meio da Ficha 1 preenchida (p. 87), quais são os(as) alunos(as) que faltaram muito no mês ou a 
cada dois meses. As duas primeiras colunas da Ficha 1 para o nome dos(as) alunos(as) e número 
total de faltas devem ser preenchidas pelo(a) professor(a).

Muitas redes de ensino ou escolas entendem que alunos(as) que faltam mais de duas ou três vezes con-
secutivas, sem justificativa, denotam situação preocupante. 

Para indicar os motivos das faltas na Ficha 1, pode-se fazer uso da tabela abaixo, que traz os 
motivos estabelecidos pelo MEC no Sistema de Frequência do PBF.

Tabela 1. Codificação dos motivos das faltas dos(das) 
alunos(as), 2009

Motivos das faltas e respectivos códigos (números) a 
serem marcados na Ficha 1

1 Doença do(a) aluno(a)
2 Doença/Óbito na família

3
Fatores que impedem o acesso à escola 
(enchentes, calamidades, falta de transporte, 
violência urbana)

4 Dificuldade de acesso à escola devido à condição 
de pessoa com deficiência

5 Gravidez
6 Trabalho infantil
7 Violência doméstica — Abuso/Exploração sexual

8 Violência/Discriminação/Agressividade no 
ambiente escolar

9 Não foi possível detectar o motivo das faltas
10 Outros motivos

Fonte: MEC. Frequência Escolar no Âmbito do Programa Bolsa Família.  
Brasília: MEC, 2009.

O Ministério da Educação lançou em 2009 a cartilha 

Frequência Escolar no Âmbito do Programa Bolsa Família 

(PBF). O documento explica o funcionamento do Sistema 

de Frequência que visa a acompanhar a assiduidade à 

escola dos(as) alunos(as) atendidos pelo Programa Bolsa 

Família. Trata-se de iniciativa respaldada legalmente e 

que já está em curso nos municípios. Os instrumentos 

aqui sugeridos visam a acompanhar a situação 

de todas as crianças que faltam, sendo ou não 

beneficiários do PBF. O uso desses instrumentos 

poderá levar a escola a detectar alunos(as) cujas 

famílias precisam ser atendidas pelo PBF.  O uso 

das sugestões presentes nessa publicação não exime a 

escola da obrigação legal de fornecer as informações para 

o Sistema de Frequência do PBF. 
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O(A) Coordenador(a) Pedagógico(a) ou outro responsável tomará as providências: buscará 1. 
informações, conversará com os familiares e com a criança, dentre outras pessoas. A terceira, quarta 
e quinta coluna da Ficha 1 é de manuseio do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) ou responsável. Na 
terceira coluna, ele(a) anotará os códigos (números estabelecidos na tabela anterior) das razões pelas 
quais os(as) alunos(as) faltaram. A quarta coluna será usada para anotar os encaminhamentos e 
outras observações que julgar relevantes. A última coluna será usada para anotar como foi a reação 
ou a posição dos familiares ou responsáveis em relação aos encaminhamentos efetuados pela escola. 
Quando uma mesma turma possui mais de um(a) professor(a), o Coordenador(a) Pedagógico(a)  ou 
responsável pelo assunto recolherá todas as Fichas 1 de todos(as) os(as) professores(as) e criará uma 
única ficha para si. Isso facilitará o acompanhamento dos casos que precisam de atenção especial. 

Caso a escola já conte com algo semelhante, o melhor é continuar usando o que é conhecido de todos(as).

Ficha 1 – Relação dos(as) alunos(as) com problemas de frequência. 
Professor(a) Série/

Ano
Período/Mês

Para uso do(a) professor(a) Para uso do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) ou responsável 
designado pela escola

Nome do(a) aluno(a) Nº total 
de faltas

Razões 
das 
faltas*

Encaminhamentos e 
observações relevantes

Reação/Posição dos familiares 
ou responsáveis em relação aos 
encaminhamentos

*(ver tabela com os códigos)

  O que fazer diante de casos de alunos e alunas que faltam muito?  

Na cartilha Frequência Escolar no Âmbito do Programa Bolsa Família que o MEC elaborou e distribuiu 
para todos os municípios, há, nas páginas 43 a 48, sugestões sobre como encaminhar diferentes situações 
que costumam levar alunos(as) a faltarem. 

Os casos dos(as) alunos(as) que faltam muito devem ser discutidos nas reuniões pedagógicas e do a. 
conselho escolar com a finalidade de buscar soluções coletivamente. 
Pode-se buscar mais informações sobre cada caso. Para tanto:b. 

 conversar com a criança com o objetivo de obter mais informações, pode ajudar. •	
agendar uma conversa com os(as) responsáveis pela criança também é um bom caminho.•	

O(A) diretor(a), membro do Conselho Escolar ou o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) pode ir à c. 
casa do(a) aluno(a) ou telefonar e dialogar com os(as) responsáveis, contribuindo para a solução do 
problema. 
A cada reunião pedagógica, deve-se discutir como estão sendo encaminhadas as decisões para a d. 
solução dos problemas.
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Os casos para os quais não se conseguem soluções após um certo e. 
tempo (2 meses, por exemplo) precisam de outro tipo de atenção: 
novas alternativas de solução serão elencadas, desta vez envolvendo 
outros recursos e apoios (Conselho Tutelar21, ONGs locais, igrejas, 
Ministério Público, etc.).
Pedir ao Conselho Tutelar que notifique os familiares da obrigação que f. 
têm de fazer com que os(as) alunos(as) estudem é também possível, 
porém tal ação somente deve ser efetivada após outras tentativas, 
como agendamento de reunião, visita à família, por exemplo.
Há escolas que, diariamente, após 15 minutos de aula, já identificaram g. 
os(as) alunos(as) que não vieram e se mobilizam para visitar suas 
casas em busca de informações sobre as razões da ausência da criança. 
Muitos, ao voltarem de suas visitas, trazem consigo alunos(as) que, a 
princípio, não iriam à aula naquele dia.
É também importante verificar se a criança tem sintomas que a h. 
identificam como vítimas do trabalho infantil, maus-tratos ou outros 
problemas.

21  O Conselho Tutelar é o órgão responsável por fiscalizar se os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estão sendo cumpridos. 
No Conselho Tutelar, trabalham cinco Conselheiros, escolhidos pela comunidade para um mandato de três anos, que são os principais responsáveis 
para fazer valer esses direitos e dar os encaminhamentos necessários para a solução dos problemas referentes à infância e à adolescência.

Boas práticas

Em Cajuru (SP), a Secretaria de Edu-
cação contratou um(a) profissional 
cuja única responsabilidade é visitar 
as famílias cujas crianças estão fal-
tando muito ou apresentam outras 
situações que podem comprometer 
a aprendizagem. O maior objetivo do 
Projeto é dialogar com os familiares, 
compreender a situação e buscar au-
xílio junto a outros órgãos, quando 
há necessidade (Conselho Tutelar, 
Secretaria da Assistência Social ou da 
Saúde, dentre outros). A responsável 
pela execução do projeto informou 
que consegue solucionar, por meio do 
diálogo, cerca de 80% dos casos. 
Em Barrinha (SP), a Secretaria de Edu-
cação disponibiliza um(a) profissio-
nal chamado(a) Educador(a) Social 
para cada escola. O(A) Educador(a) 
Social é responsável por visitar as fa-
mílias das crianças que faltam muito, 
identificar razões para problemas que 
as crianças apresentam na escola e 
buscar apoio junto aos órgãos com-
petentes por solucionar questões que 
envolvem infração dos direitos das 
crianças (Conselho Tutelar, Secretaria 
da Assistência Social ou da Saúde, 
dentre outros). Para a atual Secretária 
de Educação, esse(a) profissional tem 
sido essencial para a política educa-
cional do município que é focada no 
atendimento do direito da criança à 
aprendizagem.

Sintomas que podem indicar que uma criança está sendo vítima  
do trabalho infantil

A apresentação de um ou mais desses sintomas não indica necessariamente que a 
criança esteja em situação de trabalho infantil,  mas a presença recorrente de sintomas 
como esses ou a presença de um desses sintomas em crianças que faltam muito ou que 
têm baixo rendimento deve fazer com que a escola redobre seu olhar, sua preocupação e 
busque mais informações para que aja de forma adequada. Essa pequena lista não tem 
a pretensão de esgotar o tipo de problema físico que uma criança vítima de trabalho 
infantil pode apresentar. A atenção da escola pode encontrar outras situações. É 
importante considerar que os sintomas variam com o tipo de trabalho executado e com 
a localidade. O fundamental é que a escola esteja atenta a cada criança.

Sonolência•	
Desânimo•	
Cansaço•	
Falta de concentração•	
Agressividade•	
Dificuldade de convivência•	
Falta de interesse•	
Depressão•	
Cortes, perfurações, lesões •	
corporais
Contusões•	

Queimaduras•	
Intoxicação frequente•	
Infecções de pele•	
Perda auditiva•	
Dores lombares•	
Fraturas•	
Problemas pulmonares/ •	
respiratórios
Irritação das mucosas•	
Conjuntivite•	
Consumo de álcool e drogas•	
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A atitude básica para a solução de situações que indicam problemas que incidem sobre 
a vida escolar dos(as) alunos(as) é a atenção a cada um, o levantamento de informações 
e o diálogo com os familiares e outras partes envolvidas. Entretanto, casos que não são 
solucionados após tentativas pautadas nessas atitudes básicas precisam ser encaminhados 
ao Conselho Tutelar. 

Como retomar, com alunos e alunas, que faltaram, o conteúdo perdido?

Crianças e adolescentes que faltam muito e retornam à escola precisam de um tratamento 
especial para que possam continuar acompanhando, com bom aproveitamento, as aulas e 
outras atividades. 

Algumas ideias que podem contribuir com o trabalho junto a alunos(as) que perderam 
conteúdos:

Atenção especial para os(as) alunos(as) que faltaram por meio de alguma atividade que vise à •	
retomada dos conteúdos perdidos.
Criação de grupos heterogêneos de alunos(as) para a realização de pesquisas sobre temas •	
trabalhados em sala, misturando alunos(as) que perderam conteúdos com alunos(as) que não 
perderam. É muito importante que os trabalhos/pesquisas entregues pelos(as) alunos(as) sejam 
corrigidos e de preferência que o(a) professor(a) converse com eles(as) para verificar o nível de 
aprendizagem esperado. 
Estabelecimento de um momento no qual um(a) professor(a) ou o(a) Coordenador(a) •	
Pedagógico(a) acompanha esses(as) alunos(as), trabalhando com eles(as), os conteúdos perdidos. 
Aulas de reforço no período contrário ao turno no qual estudam os alunos(as) que necessitam •	
retomar conteúdos.
Organização da turma em grupos heterogêneos: alunos(as) que sabem mais ou que não faltaram •	
ajudam a tirar as dúvidas dos(as) que perderam conteúdos.

Há escolas que criaram a figura do tutor – são alunos(as) que podem apoiar seus(suas) 
colegas na aprendizagem de conteúdos com os quais apresentam dificuldade ou que foram 
dados em aulas ou atividades nas quais não estiveram presentes.

Muito importante!

Sempre discutir as estratégias de retomada dos conteúdos com alunos e alunas que 
perderam aula nas reuniões pedagógicas ou em outras instâncias, para se definir 
coletivamente o que pode ser feito.

Nunca devolver trabalhos sem correção.

Nunca deixar de corrigir ou de chamar a atenção do(a) aluno(a) em relação a algo que 
ele(a) poderia ser feito de forma mais adequada por pena ou porque o(a) aluno(a) apresenta 
dificuldades. 
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Instrumento II: Acompanhamento da aprendizagem

Acompanhamento do processo de aprendizagem  

Crianças e adolescentes com dificuldade de construir as atitudes necessárias para ser um 
estudante com desempenho escolar satisfatório podem ser vítimas de trabalho infantil ou de 
outras situações que violam seus direitos.

 Acompanhar as atitudes de estudante não significa impor comportamentos ou padrões, mas observar 
e indicar atitudes necessárias para que se favoreça a aprendizagem. Isso não quer dizer que todos os 
estudantes aprendam da mesma forma, pois sabemos que cada indivíduo pode e deve construir caminhos 
próprios. No entanto, sabemos que existem procedimentos necessários e válidos para que se possa aprender. 
Faz parte do processo de aprendizagem, aprender a aprender, ou seja, criar a capacidade de aprender 
com autonomia, desenvolvendo as habilidades e procedimentos para continuar aprendendo de forma 
autônoma. Nesse sentido, a escola, mais do que depositaria de um conjunto de informações que devem ser 
transmitidas aos alunos(as), é também o lugar no qual se aprende a desenvolver essas atitudes. A seguir, 
indicamos algumas fichas com várias das atitudes que muitas escolas e estudos consideram necessárias 
para a construção de um desempenho escolar adequado. No entanto, é possível eliminar alguns itens ou 
incluir outros que o grupo de professores e coordenação considerem importantes em sua realidade local.

 SugESTãO 1:  Para acompanhamento das atitudes de estudante necessárias para a aprendizagem. 
  Passo a passo:

Bimestralmente (ou em outra periodicidade estabelecida pela escola) todos(as) a. 
os(as) professores(as) avaliam as atitudes dos(as) alunos(as) em relação aos 
estudos.  
Os(As) professores(as) preenchem a Ficha 2 (p. 88) – Avaliação das atitudes de b. 
estudante (uma ficha para cada aluno(a)).  
Os(As) professores(as), após preencherem a Ficha 2, sistematizam as c. 
informações, preenchendo também a Ficha 3 (p.89) – Ficha de sistematização 
da avaliação das atitudes de estudante. 
A Ficha 4 (p. 90) preenchida, juntamente com a Ficha 2 de todos(as) os(as) d. 
alunos(as), são repassadas para o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) ou 
responsável designado(a) pela escola para tratar o assunto.
O(A) coordenador(a) pedagógico(a) busca soluções discutindo com as e. 
professores (as) nas reuniões pedagógicas, os meios para implementá-las. 
O(A) coordenador(a) pedagógico(a) acompanha a implementação das soluções.f. 
O assunto pode ser discutido também com o Conselho Escolar ou com a g. 
direção, visando definir alternativas de apoio.
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   SugESTãO 2:    Para acompanhamento das atitudes de estudante. Passo a passo:
Bimestralmente (ou em outra periodicidade definida pela escola), nas a. 
reuniões pedagógicas ou HTPC, todos os(as) professores(as) de um dado 
ano ou série se reúnem e preenchem a Ficha 2 coletivamente. Em seguida, 
juntos(as) preenchem também a Ficha 3.
A Ficha 3 preenchida, juntamente com a Ficha 3 de todos(as) os(as) b. 
alunos(as), ficam com o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) ou responsável 
designado(a) pela escola para liderar o tratamento da questão.
Soluções são definidas na própria reunião pedagógica ou HTPC.c. 
O(A) coordenador(a) pedagógico(a) ou responsável acompanha a d. 
implementação do que foi definido.

 Sugestão de critérios para que os(as) professores(as) identifiquem 
alunos(as) que precisam de apoio para desenvolver atitudes de estudante 
(a escola poderá indicar aos(às) professores(as) outros critérios que 
venha a considerar mais adequados às suas necessidades).

Não realiza, nem com a ajuda do(a)  professor(a), mais de dois itens citados nos cinco blocos 1. 
elencados.
Somente realiza os itens elencados com a ajuda do(a) professor(a).2. 

Exemplificando como a Ficha 3 deve ser preenchida:

Ficha 3 – Ficha de sistematização da avaliação das atitudes de estudante (exemplo)

Nome do(a) professor(a) Data: Série/Ano

Turno

Nome dos alunos e alunas Dificuldades
Realizado bem ou dentro do 
esperado

Ana Maria Flores A B, C, D e E

Amélia Sousa Franco B e C A, D e E

Carlos Crispin A, B, C, D E

Damiana Maria dos Santos C, D e E A e B

Demerval Silva A B, C, D e E

Observe que, pelo exemplo, é possível identificar que Carlos e Damiana precisariam de mais atenção! 
Esses podem ser discutidos na reunião pedagógica ou do Conselho Escolar em busca de alternativas sobre 
como ajudá-los.

O conhecimento dessa situação ajuda o(a)  professor(a) a organizar atividades na sala de aula. Por 
exemplo, alunos(as) que já desenvolveram atitudes de estudante podem ajudar os(as) colegas na realização 
de atividades em grupo na sala de aula ou fora dela.
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 Acompanhamento dos(as) alunos(as) que têm dificuldade de aprendizagem dos 
conteúdos previstos no currículo

Para acompanhar a aprendizagem dos(as) alunos(as) no que se refere aos conteúdos do currículo, 
sugerimos a adaptação da Ficha 2. Para cada disciplina, será preciso ter um instrumento diferente, pois 
cada uma delas tem objetivos específicos. Basta descrever os temas que organizam as aprendizagens 
esperadas para cada disciplina (eles estão no currículo) e preencher adequadamente a Ficha 4 – Ficha de 
avaliação da aprendizagem dos conteúdos previstos no currículo –, disponibilizada na pág. XX. Deverá ser 
preenchida uma Ficha 4 para cada aluno(a). 

Exemplo: suponhamos que, no 1º ano do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa, haja objetivos 
de aprendizagem em oralidade, leitura e escrita. Em oralidade, poderia haver objetivos a serem alcançados 
pelos(as) alunos(as) tais como: expressar-se com autonomia em diferentes situações do cotidiano; ser 
capaz de recontar histórias conhecidas e/ou cotidianas de forma detalhada; ser capaz de localizar sílabas 
em palavras; etc. Então a ficha a seguir, que está em branco, poderia ser preenchida da seguinte forma:

Ficha de avaliação da aprendizagem em Língua Portuguesa
Nome da escola

Nome do(a) aluno(a) Data

Nome do(a) professor(a) Disciplina Série/ Ano Turma

Aspectos do currículo a serem trabalhados com os(as) alunos(as) e 
objetivos de aprendizagem esperados para o período

Sim e não precisa 
da ajuda do(a) 
professor(a) 

Sim, com 
ajuda do(a)  
professor(a)

Não, nem com 
ajuda do(a) 
professor(a)

A - Oralidade
Expressa-se com autonomia em diferentes situações do cotidiano X
Reconta histórias conhecidas e/ou cotidianas de forma detalhada X
Localiza sílabas em palavras X
(Continuar preenchendo com os demais objetivos de aprendizagem 
esperados para o 1º ano no que tange à oralidade)

B - Leitura
(Preencher com os objetivos de aprendizagem esperados para leitura)

C - Escrita
(Preencher com os objetivos de aprendizagem esperados para leitura)

 Para acompanhar a aprendizagem dos(as) alunos(as), no que tange aos conteúdos do currículo, a 
sugestão de procedimento é a mesma dada para o acompanhamento da atitude de estudante. Ou seja, 
há duas possibilidades: ou os(as) professores(as) preenchem a ficha individual e a de sistematização e 
entregam ao(à) Coordenador(a) Pedagógico(a) ou as duas fichas são preenchidas em momentos de reunião 
pedagógica. Há municípios que fazem o dia da avaliação da aprendizagem dos(as) alunos(as): num dado 
dia, param para discutir e preencher todas as fichas de avaliação (de atitude de estudante e também da 
aprendizagem dos conteúdos).  
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A vantagem de trabalhar com instrumentos de avaliação da aprendizagem é que, assim, todos ficam 
sabendo quais são os objetivos da aprendizagem e acompanham o desenvolvimento de cada aluno, 
oferecendo apoio especial àqueles(as) que precisam, suas necessidades reais. 

A Ficha 5 (p. 91) – Ficha de sistematização da avaliação da aprendizagem do(a) aluno(a) nos conteúdos 
previstos no currículo – é o instrumento para sistematização das informações existentes na Ficha 4. 

Instrumento III: Sugestão de metodologia para 
pesquisar a existência de alunos(as) em situação 
de trabalho infantil na escola.

 O trabalho poderá ser realizado por um grupo constituído de alunos(as), professores(as), familiares 
participantes do Conselho Escolar, dentre outros. É também uma oportunidade de projeto para a disciplina 
de Matemática ou de Ciências. Grupos de professores(as), a equipe de gestão ou Conselho Escolar podem 
também liderar o processo de realização da pesquisa. Passo a passo:

Constituir um grupo de trabalho de pelo menos cinco pessoas, sob orientação de pelo menos 1. 
um(a) professor(a). 
Estudar em grupo o que é o trabalho infantil (usar o material de formação para professor(a) e o 2. 
material didático – páginas X e Y dessa publicação).
Estudar em grupo, o Questionário para pesquisar a existência de alunos(as) vítimas de trabalho 3. 
infantil
Conversar com os(as) professores(as) da escola para que apliquem o questionário em sua sala de 4. 
aula e devolvam até um determinado dia (a combinar).
Ao receber de volta os questionários, numerá-los, escrevendo também o nome do(a) recebedor(a). 5. 
Assim, sabe-se que questionários não foram extraviados.
Reunir os questionários, para tabulação dos resultados. O quadro 1 irá exemplificar como se faz 6. 
esse trabalho.
Observar, analisar e discutir os resultados da pesquisa tabulados. 7. 
Escrever um relatório falando sobre os resultados: 8. 

Qual o número de crianças que trabalham na escola e suas características?•	
A maioria é do sexo feminino ou do sexo masculino?•	
Aqueles que afirmam ajudar em casa o tempo todo (caracteriza trabalho infantil doméstico) •	
são do sexo masculino ou feminino?
Em qual faixa etária está a maioria?•	
Quantos moram com a mãe, quantos moram com o pai e a mãe,  com o pai ou com outros? •	
Quantos disseram brincar depois da escola? Quantos disseram assistir à tevê? Quantos •	
disseram distribuir panfleto? E assim por diante.
Enfim, é possível estabelecer muitas relações entre as várias informações.  •	

O relatório da pesquisa poderá ser usado para discussões nas salas de aula e também para que a escola 
discuta sobre alternativas de enfrentamento do trabalho infantil.
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O grupo deve ainda repassar os casos de trabalho infantil encontrados para o(a) Coordenador(a) 
Pedagógico(a) ou responsável, para que providências sejam tomadas. 

Pesquisa é coisa séria!
Alguns procedimentos básicos que contribuem para uma postura ética na pesquisa:

Fazer interpretações fiéis aos dados coletados na pesquisa.•	
Expor todas as informações que vieram da pesquisa, sem dar mais peso àquelas que •	
confirmam nossas opiniões prévias.
Não divulgar nomes de entrevistados(a), nem informações que possam identificá-los(as) •	
ou deixá-los(as) em situações que os prejudiquem.
Explicitar no relatório todos os problemas enfrentados durante a realização da pesquisa e •	
análise dos dados.
Procurar identificar e expor no relatório de pesquisa os limites das interpretações feitas a •	
partir dos dados coletados na pesquisa.

No Anexo 1, pág. 86, você encontrará um modelo do Termo de Consentimento livre e Esclarecimento, o qual 
deve ser completado com as informações pertinentes à pesquisa coordenada pela escola. Todas as pessoas que respondem 
ao questionário devem assinar esse termo, garantindo a confirmação de que o(a) respondente está participando de livre e 
espontânea vontade. Os documentos assinados devem ser guardados na escola, mesmo após a finalização da pesquisa.

Modelo de Questionário para pesquisar a existência de alunos(as) vítimas de trabalho 
infantil (outras questões podem ser agregadas) 

dados da criança/adolescente Data aplicação Questionário nº

Nome

Idade (  ) 4 a 6 (  ) 7 a 9 (  ) 10 a 13 (  ) 14 a 15
Sexo (  ) Masculino (  ) Feminino
Raça (  ) Negra (  ) Parda (  ) Amarela (  ) Branca (  ) Indígena
Endereço residencial

Telefone res. Tel. celular

Com quem você mora? (  ) Mãe (  ) Pai (  ) Avós (  ) Outros
Você trabalha      (  ) Sim      (  ) Não 

Caso trabalhe
Em quê?

Quanto ganha por semana?

Você ajuda em casa?      (  ) sim       (  ) não

Caso ajude

Em quê?

Com que 
frequência?

(  ) De vez 
em quando

(  ) Faço coisas o tempo todo em casa e 
não tenho tempo para estudar e brincar

(  ) Outra

Aplicador(a) 

Obs: Outros comentários e/ou informações utilizar o verso da folha.
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  Apoio à tabulação do questionário  

Para fazer a tabulação dos dados levantados na pesquisa, podemos utilizar ou não um computador. 
Indicamos a seguir duas formas de fazer a codificação das respostas. A primeira sem a utilização do 
computador e a segunda com o apoio de um programa de computador. 

Tabulando os dados sem o auxilio de um programa de computador

O primeiro passo será criar os códigos de tabulação, ou seja, atribuir um  número para cada uma das 
respostas existentes. Observe o modelo a seguir

Sexo:  (1) Masculino  (2) Feminino1. 
Raça:  (3) Negra   (4) Parda  (5)  Amarela  (6) Branca  (7)  Indígena2. 
Idade:  (8) 4 a 6  (9) 7 a 9  (10) 10 a 12  (11) 13 a 163. 
Com quem mora:  (12) Mãe  (13) Pai  (14) Pai e Mãe  (15) Outros  4. 
Você trabalha:  (16) Sim  (17) Não5. 
Você ajuda em casa:   (18)  Sim  (19) Sim e faço coisas o tempo todo  (20) Sim de vez em quando   (21) Não 6. 
Sobre a informação de rendimento semanal, crie intervalos (faixas) porque as informações podem ser muito diferentes 7. 
umas das outras. Por exemplo:

(22) de R$ 0 até R$ 5,99• 

(23) de R$ 5,00 até R$ 9,99• 

(24)de 10 até R$ 14,99 etc. (as faixas devem ser criadas de modo a aproveitar bem as informações prestadas • 

pelos(as) alunos(as)) 

Será também necessário elencar todos os tipos de trabalho informados nos questionários e dar número para cada 8. 
tipo de trabalho. Por exemplo: 

(25) cato latas• 

(26) carrego sacola na feira• 

(27) trabalho no supermercado• 

Se as informações forem muito diferentes, tentem criar tipos mais gerais. Por exemplo:

(25) trabalho fixo para terceiros• 

(26) trabalho na rua (cata latas, carrega sacolas, vende balas, etc.)• 

O mesmo deverá ser feito para as atividades que os(as) alunos(as) realizam em casa. Exemplo:9. 
(29) cuido dos meus irmãos• 

(30) faço comida• 

Finalizado o trabalho de numerar as informações, é hora de preencher um quadro como o representado 
abaixo. Isso facilitará descobrir quantas vezes as situações ocorreram. 
Alunos(as) Sexo Raça Faixa 

etária
Com quem 
mora

Trabalha ou  
não

Ajuda em 
casa ou  não

Faixa de 
rendimento 
semanal

Tipo de 
trabalho 
feito fora 
de casa

Tipo de 
trabalho 
feito em 
casa

Ana 2 
(conforme a 
legenda é do 
sexofeminino)

3 
(é negra)

9 
(entre 
7 e 9 
anos)

12 / 13 (quer 
dizer que ela 
mora com a 
mãe e o pai)

16 
(quer dizer, 
que sim)

19 
(sim, o 
tempo todo)

24 26 29
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Ao final, será possível ver quantos 2 existem: serão as pessoas de sexo feminino. Outro exemplo: 
quantos 27 existem? Serão aqueles(as) alunos(as) que, em casa, cuidam dos irmãos. Em seguida, bastará 
calcular os percentuais (número de casos existentes sobre o total de alunos(as) que responderam).

Tabulando os dados com o auxilio de um programa de computador

 O uso do computador e do programa de planilha eletrônica facilita a tabulação. A ajuda de alguém 
que sabe fazer cruzamento de dados a partir do programa de computador ajudará mais ainda. Existem 
vários programas de planilha eletrônica disponíveis, tais como o Calc, do 
pacote BrOffice, e o Microsoft Excel. Ao utilizar um programa de computador, 
muda-se a forma de fazer a legenda. Para cada informação, atribua o número 
1 para uma dada situação e o número 0 para a situação oposta. Assim, o Excel 
dará a soma geral ao final da coluna de quantos números 1 existem. Essa soma 
indicará quantas pessoas estão naquela dada situação. Exemplo:

Sexo masculino – 1
Sexo feminino – 0
Mora com pai e mãe – 1

Outras situações em relação  
a com quem mora – 0
Raça negra – 1
Não negra – 0

Raça amarela – 1
Raça não amarela – 0
Faixa etária 4 a 6 – 1
Outras faixas etárias – 0

Alunos(as) Sexo Masculino Mora com pai e mãe Raça negra Raça amarela Faixa etária 4 a 6

João 1 0 1 0 1

Ana 0 0 0 1 0

Maria 0 1 1 0 1

José 1 0 0 0 0

Total 2 1 2 1 2

 Observe que, dos quatro alunos do exemplo, dois são do sexo masculino. Logo, os outros dois são do 
sexo feminino, pois há somente duas possibilidades para a variável “sexo dos(as) alunos(as)”. Sabe-se-á 
ainda que apenas um deles mora com pai e mãe. E que dois alunos são da raça negra, dois da raça amarela 
e dois têm de 4 a 6 anos.  

Usando o Excel, você terá um arquivo com muitas colunas, mas será bem mais fácil para somar e 
fazer os cálculos dos percentuais, porque o programa faz isso automaticamente. Ficará mais fácil também 
correlacionar duas informações. Por exemplo, quantos(as) alunos(as) são do sexo feminino, moram 
somente com a mãe e têm de 4 a 6 anos. O Excel também faz isso a partir dos comandos corretos (procure 
alguém que saiba fazê-lo e possa ajudar).

O pacote BrOffice é gratuito e 
pode ser baixado no endereço 
eletrônico <www.broffice.org/
download>.
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  Anexo 1  

Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE)

Você está sendo convidado para participar da pesquisa 1.       
(colocar o nome que foi dado à pesquisa, antes de imprimir).
Sua participação não é obrigatória.2. 
 A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. 3. 
Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o(a) pesquisador(a) ou com a instituição 4. 
escolar que coordena a pesquisa. 
O objetivo deste estudo é pesquisar a existência de alunos(as) vítimas de trabalho infantil (caso haja 5. 
outro objetivo, mudar antes de imprimir).
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário. 6. 
Os benefícios relacionados a sua participação são possibilitar à escola o conhecimento de casos de 7. 
crianças matriculadas e que são vítimas de trabalho infantil, o que permitirá fazer encaminhamentos 
visando a solucionar o problema.
As informações obtidas por meio dessa pesquisa serão confidencias e o sigilo sobre sua participação 8. 
está assegurado. 
Os dados não serão divulgados, de forma a impossibilitar sua identificação como entrevistado.9. 
Você receberá uma cópia deste termo em que constam o telefone e o endereço do(a) pesquisador(a) 10. 
principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento.

DADOS DO(A) PESQUISADOR(A) PRINCIPAL (PROFESSOR(A)/ORIENTADOR(A))

Nome   

Assinatura   

Endereço completo da escola   

Telefone da escola   

Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar. 

O(A) pesquisador(a) me informou que o projeto foi aprovado pela direção da escola  
 (nome e local da escola e outros dados que contribuam para sua identificação).

 ,  de  de 20 .  
  Assinatura da pessoa que respondeu ao questionário *

      
  Pai/Mãe ou responsável legal *

OBSERVAçÃO:

Incluir informação sobre patrocinador(a) (se pertinente); incluir infor-
mação sobre destino e guarda de materiais (se pertinente); utilizar lin-
guagem compreensível para a população-alvo. 

* Quando o participante que respondeu ao questionário da pesquisa 
for criança, adolescente, ou pessoa com dificuldade de entendimento, 
solicitar também a assinatura do Pai/Mãe ou responsável legal.
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Ficha 1 – Relação dos(as) alunos(as) com problemas de frequência. 
Professor(a) Série/

Ano
Período/Mês

Para uso do(a) professor(a) Para uso do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) ou responsável 
designado pela escola

Nome do(a) aluno(a) Nº total 
de faltas

Razões 
das 
faltas*

Encaminhamentos e 
observações relevantes

Reação/Posição dos familiares 
ou responsáveis em relação aos 
encaminhamentos

Motivos das faltas e respectivos códigos (números) 
1. Doença do(a) aluno(a) / 2. Doença/Óbito na família / 3. Fatores que impedem o acesso à escola (enchentes, calamidades, falta 
de transporte, violência urbana) / 4. Dificuldade de acesso à escola devido à condição de pessoa com deficiência / 5. Gravidez / 
6. Trabalho infantil / 7. Violência doméstica — Abuso/Exploração sexual / 8. Violência/Discriminação/Agressividade no ambiente 
escolar / 9. Não foi possível detectar o motivo das faltas / 10. Outros motivos
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Ficha 2 – Ficha de avaliação da atitude de estudante: responsabilidade, solidariedade, 
participação, boa convivência e diálogo aprendem-se na escola

Nome do(a) aluno(a) Data

Nome do(a) professor(a) Série/Ano Turno

Itens que indicam atitudes de estudante (relativos 
a responsabilidade, solidariedade, boa convivência, 
participação e capacidade de diálogo)

Sim e não precisa 
da ajuda do(a) 
professor(a)

Sim, com ajuda 
do(a)  professor(a)

Não, nem com 
ajuda do(a)  
professor(a)

A - Relacionamento social

Resolve conflitos com colegas por meio do diálogo 

Respeita os outros

Respeita as regras estabelecidas

Comunica seu ponto de vista

B - Durante a aula

Participa ativamente

É atento(a) às falas do(a) professor(a) e dos (as) colegas

Pede a palavra

Espera sua vez para falar

C - Quando está trabalhando em grupo ou em dupla

Contribui para o trabalho comum

Considera as contribuições dos(as) colegas

D - Durante o trabalho individual

Enfrenta os desafios com perseverança

Faz os trabalhos no tempo previsto

Segue as orientações do(a) professor(a)

Pede a ajuda do(a) professor(a) ou dos(as) colegas 
quando tem dúvida

E - Organização 

É pontual, preocupa-se em chegar à sala de aula no 
horário, tanto na entrada quanto na volta do recreio

Organiza o material pessoal 

Preocupa-se com o material de uso coletivo 
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Ficha 3 - Sistematização da avaliação das atitudes de estudante  

Nome do(a) professor(a) Data: Série/Ano

Turno

Nome dos alunos e alunas Dificuldades
Realizado bem ou dentro do 
esperado



90 O trabalho infantil e o direito de aprender

Ficha 4 – Ficha de avaliação da aprendizagem dos conteúdos previstos no currículo
Nome da escola

Nome do(a) aluno(a) Data

Nome do(a) professor(a) Disciplina Série/ Ano Turma

Aspectos do currículo a serem trabalhados com os(as) alunos(as) e 
objetivos de aprendizagem esperados para o período

Sim e não precisa 
da ajuda do(a) 
professor(a) 

Sim, com 
ajuda do(a)  
professor(a)

Não, nem com 
ajuda do(a) 
professor(a)

A -

B - 

C - 

D - 

E - 

F -
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Ficha 5 – Ficha de sistematização da avaliação da aprendizagem do(a) aluno(a) nos 
conteúdos previstos no currículo. 

Nome do(a) professor(a) Data: Série/Ano

Turno

Nome dos alunos e alunas Dificuldades
Realizado bem ou dentro do 
esperado
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Nesse item, são sugeridas estratégias para que a escola estreite os laços com 
as famílias, parte essencial do conjunto de relações que podem permitir que 
a criança e o(a) adolescente tenham seus direitos garantidos e também um 

bom desempenho escolar.
Toda vez que falamos na participação da família na vida da escola, inicia-se um 

árduo exercício de democracia e de nossa capacidade em colocar o diálogo no centro 
de nossas ações.

Neste sentido, quando nos propomos a dialogar, em que medida falamos e em 
que medida ouvimos? Consideramos importantes as observações da família, mesmo 
que essas sejam colocadas de uma forma que nos incomode? Acionamos as mães e 
os pais apenas quando queremos reclamar de seus(suas) filhos(as) ou os convidamos 
para nos ajudar a tomar decisões importantes para o desenvolvimento do processo 
educacional? Procuramos encaminhar as sugestões que nos são dadas por este 
segmento?

Realizar reflexões sobre o comportamento da escola em relação à família é um 
passo fundamental para começarmos a articulação em torno de ações conjuntas para 
resolver os problemas que aparecem no cotidiano escolar.

4. 
Entre a família e a escola
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Para tanto, é importante considerar que a configuração da família se modificou ao longo dos anos. 
As famílias tradicionais, constituídas pelo pai, a mãe e os filhos, em muitos casos, não existe. A 
ausência da figura do pai imputou às mães a responsabilidade de cuidar dos(as) filhos(as), do 

trabalho doméstico e de buscar o sustento familiar. Em muitos casos, são os(as) filhos(as) mais velhos(as) 
que acabam assumindo os afazeres da casa e o cuidado com os(as) irmãos(ãs) mais novos(as).

A escola, por sua vez, também se transformou, atendendo camadas cada vez mais amplas da população 
e, por conseguinte, recebendo demandas que estão além da transmissão de conhecimentos. Vale lembrar 
que “[...] a escola é também um importante espaço de convivência humana – lugar de socialização, de 
encontros e descobertas” (PROGESTÃO, 2004, p. 85). Neste sentido, pode e deve estabelecer uma relação 
harmoniosa, séria e comprometida com a comunidade em seu entorno, com principal destaque para as 
famílias dos(as) alunos(as).

Para isso, é preciso estar atenta a alguns detalhes que, por vezes, passam despercebidos no atribulado 
dia a dia da escola. 

As pessoas devem ser sempre bem recebidas e atendidas desde o momento em que chegam na 
secretaria da unidade escolar, independentemente do humor com o qual chegam. Se a escola tem horários 
já estabelecidos para o atendimento a mães e pais responsáveis, deve possuir uma margem de flexibilidade, 
levando em conta que boa parte deles trabalha. 

Outra ação importante é convidá-los(as) para participar das atividades desenvolvidas pela escola e, se 
possível, de sua organização, dando sugestões de como fazer e o que fazer. Isso implica a construção de um 
projeto pedagógico capaz de responder às necessidades de aprendizagem da comunidade em que está inserida, 
articulando o currículo escolar com os conhecimentos e a cultura trazidos pelos(as) alunos(as) e suas famílias.

O convívio da escola com as famílias, apesar das reclamações de ambos os lados sobre o quão difícil é 
estabelecê-lo, provoca mudanças significativas no processo educacional e ajuda a resolver as dificuldades 
que aparecem cotidianamente. 

Ignorando-se mutuamente, tanto a escola como as famílias perdem com a falta desse convívio. 
O afastamento não faz bem a nenhuma das partes. Coisas simples, que poderiam ser resolvidas 
com diálogo, acabam por se transformar em problemas. A falta de comunicação afasta a escola do 
cumprimento de sua função social. Com isso, todos perdem. (PROGESTÃO, 2004, p. 87).

Como podemos articular a escola e a família?

 Sabemos, de antemão, que cada escola possui suas particularidades, dependendo do contexto em que 
está inserida, da capacidade de seus profissionais em trabalharem coletivamente e estarem convencidos de 
que a participação da comunidade nas atividades, organização e decisões da instituição é algo importante. 
Portanto, esta publicação não tem a pretensão de ensinar receitas de como trazer as famílias dos(as) alunos(as) 
para uma participação mais efetiva no cotidiano escolar, mas sim, sugerir algumas ações que podem ser 
adaptadas e desenvolvidas por todos.

Assim, planejar reuniões no início do ano para explicitar e explicar os objetivos e metas que a escola 
pretende alcançar durante o ano letivo, mostrar o plano de trabalho da escola, os conteúdos que serão 
trabalhados, as atividades que serão desenvolvidas e como os(as) alunos(as) serão avaliados é uma ação 
relevante para aproximar a família da escola.
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Dar continuidade a esses encontros, pelo menos duas vezes no 
semestre, para mostrar como os(as) alunos(as) estão avançando e o 
que está sendo feito para enfrentar possíveis dificuldades apresentadas 
pelos(as) estudantes, agendar reuniões para explicar como ajudar 
seus(suas) filhos(as) com os estudos, designar quem é o(a) profissional 
responsável por receber os familiares e cuidar para que eles(elas) sejam 
bem acolhidos(as) por todos(as) os(as) profissionais que trabalham na 
escola poderá qualificar ainda mais essa relação.

Organizando as reuniões bimestrais

Nas reuniões bimestrais, nas quais as mães e os pais, e 
responsáveis comparecem para receber o “boletim” de seus(suas) 
filhos(as), é importante que eles sejam bem acolhidos. Assim, 
colocar um funcionário para recebê-los(as) no portão da unidade 
escolar, bem como cartazes sinalizando as salas de reunião são 
boas atitudes. Caso seja possível, a gestão da escola pode organizar, 
num primeiro momento, antes de os familiares se dirigirem para 
as salas de reunião com os(as) professores(as), um bate-papo mais 
geral, com as questões que são comuns para todos na escola. Se 
houver recursos tecnológicos como projetor para computador, e 
se existirem registros visuais de atividades e projetos desenvolvidos 
com os(as) alunos(as), mostre para os familiares. Não se estenda 
demasiadamente e agradeça a presença de todos, solicitando que se 
dirijam às salas de reunião.

Organizar uma dinâmica com a leitura de um texto, uma poesia 
ou a escuta de uma música com assuntos que sejam relevantes tanto 
para a escola quanto para as famílias pode ser o ponto de partida 
para a conversa com os familiares. Ao entregar os boletins, ouça 
e converse com as mães e os pais que o(a) procurarem para pedir 
informações mais específicas de seus(suas) filhos(as). Se não puder 
ajudar, encaminhe o familiar para a coordenação pedagógica ou 
direção da escola.

Orientações que a escola pode oferecer aos familiares 
para que acompanhem a vida escolar de seus(suas) 
filhos(as)22:

Procure conhecer os(as) professores(as) de seu(sua) filho(a);a. 
  Compareça às reuniões bimestrais e, quando não puder, agendar b. 

uma reunião com a escola.

22  Guia da educação em família.  Movimento Todos pela Educação/Educar para crescer. São Paulo: Abril, 2009. 

Boas práticas

Na EMEF Laura Filgueiras, de São Vicente (SP), 
a primeira experiência da escola na busca de um 
maior envolvimento de mães e pais dos(das) 
alunos(as) foi em um sábado, em uma reunião 
de mães, pais e mestres, na qual se organizou 
uma apresentação dos(as) alunos(as) dos 8os 
anos. Eles apresentaram peça teatral, jogral e 
coral acompanhados de violão. 

O trabalho está articulado a projetos temáticos 
que são desenvolvidos em sala de aula. São 
eles: a “Educação e a Escola”, “Família e Socie-
dade”, “Formação e Trabalho” e “Drogas”.

Os(As) pais e mães ficaram emocio nados(as) 
com as apresentações das crianças, recebe-
ram rosas e tomaram um maravilhoso café da 
manhã feito pelos próprios(as) alunos(as).

Os alunos e alunas, por sua vez, ao verem 
os resultados sentiram-se realizados. Isto 
porque foi uma reunião diferente: em vez de 
escutarem queixas e reclamações sobre seus 
filhos, conheceram as aptidões e tudo o que 
enriquece não só as crianças, mas a escola 
como um todo.

Para o próximo encontro, articularam com os 
profissionais responsáveis pelas atividades de 
contraturno escolar (projeto CER), uma ação 
conjunta para divulgação e conhecimento do 
trabalho realizado.

A divulgação é realizada por meio de apresen-
tações artísticas, dando continuidade a uma 
ação conjunta escola e CER, para que pais e 
mães dos(as) alunos(as) compreendam me-
lhor a proposta educacional da instituição.

Para essa reunião, é convidada a Conselheira 
Tutelar eleita, a fim de articular os projetos 
escola/CER/Conselho Tutelar.
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Nas reuniões, procure opinar sobre o que está sendo discutido.c. 
Incentive seu(sua) filho(a) a ler; reserve momentos para ler junto com ele(a) e, caso não saiba, peça a d. 
ele(a) que leia para você.
Reserve momentos na semana para olhar os cadernos e acompanhar a realização da lição de casa.e. 

 Estimule sua curiosidade. Peça-lhe que pesquise sobre os assuntos discutidos na escola.f. 
Reserve um espaço adequado para os estudos e, caso não o possua em sua casa, converse com a escola g. 
para utilizar o espaço da biblioteca ou outro disponível, em horários que não sejam os mesmos das aulas 
de seu(sua) filho(a).
Fique atento à frequência de seu(sua) filho(a) nas aulas. Quando ele(a) precisar faltar, comunique a escola.h. 

 Converse com os(as) professores(as) para saber como você pode ajudar seu(sua) filho(a) quando i. 
apresentarem dificuldades.

 Elogie-os(as) quando melhorarem.j. 
Estabeleça um horário para que ele(a) estude, se possível combinando isso com ele(a).k. 

 Procure conhecer o projeto pedagógico da escola;l. 
Converse sobre a importância de respeitar e ser respeitado(a).m. 
Mostre que a escola e os estudos são importantes, pois, além de adquirirmos conhecimentos, aprendemos a n. 
ser solidários, cidadãos, ter responsabilidade e disciplina para crescermos e nos tornarmos bons adultos.
Visite os espaços da escola e familiarize-se com o ambiente que seu(sua) filho(a) frequenta.o. 
Participe dos fóruns da escola: Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres.p. 
Valorize o trabalho dos(das) profissionais da escola e incentive seu(sua) filho(a) a fazer o mesmo.q. 

 Exponha sempre o seu ponto de vista, buscando contribuir para o bom desenvolvimento das ações da escola.r. 

Discutindo o trabalho infantil com as famílias

 O trabalho infantil – tema central dessa publicação – é algo que afeta diretamente o rendimento escolar 
dos(as) alunos(as). Além disso, o trabalho para pessoas com menos de 16 anos é proibido no Brasil, salvo a 
partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Sendo a instituição escolar constituída legalmente e, portanto, 
submetida às leis que regem o país, é seu dever discutir e realizar ações em conjunto com outras instituições 
— entre elas, a família — para combater o trabalho precoce das crianças e dos adolescentes.

Apoiar os(as) alunos(as) vítimas do trabalho infantil ou de outros problemas pressupõe uma boa relação 
da escola com os familiares. Isso é fundamental para evitar que eles(as) deixem a escola, para orientar as mães 
e os pais sobre como ajudar seus(suas) filhos(as) a terem atitudes de estudante e também para melhorar o 
rendimento dos(as) alunos(as).

No que tange ao trabalho infantil, após a realização do levantamento do número de crianças e adolescentes 
que trabalham e de acompanhar a frequência e aprendizagem, a primeira atitude da escola deve ser chamar 
as famílias em que haja a situação de trabalho infantil para uma conversa, colocando-se como parceira e 
não como inquiridora, dando orientações que possam subsidiar a família para que retire o(a) filho(a) dessa 
situação. A escola pode, por exemplo, falar de possíveis programas sociais23 existentes na região onde a escola  
está situada, encaminhar a criança ou adolescente para ONGs que oferecem atividades culturais, esportivas e 
de lazer ou mesmo cursos que possam ser aproveitados quando estiverem na idade legal para trabalhar.

23  O Programa Bolsa Família, por exemplo, oferece subsídio financeiro para famílias de baixa renda que mantêm os filhos na escola e pode 
contribuir para a retirada da criança da condição de trabalhadora.
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Caso não exista nenhum tipo de rede de proteção24 na região onde a escola está inserida, pode-se 
articular reuniões com toda a comunidade para, juntos, reivindicarem do poder público ações no sentido de 
erradicar o trabalho infantil.

Algumas atividades práticas para debater o tema com as famílias

 ATividAdE 1 Realizar o levantamento dos(as) alunos(as) com menos de 16 anos que trabalham e
realizar o diagnóstico da aprendizagem desses estudantes. Pode-se discutir de 
maneira bastante objetiva as implicações do trabalho infantil para crianças e 
adolescentes que trabalham.

 ATividAdE 2 Chamar individualmente os familiares da criança ou adolescente para conversar, a
fim de identificar os motivos alegados pela família para ter seu(sua) filho(a) em situação 
de trabalho, e oferecer alternativas possíveis para que ele(a) seja retirada dessa condição. 
Explique o quanto a criança pode ser prejudicada em sua aprendizagem.

 ATividAdE 3 Organizar um debate ou uma palestra sobre o assunto e convidar os familiares de
todos(as) estudantes para participar, reforçando o convite para aqueles cujos(as) 
filhos(as) se encontram na condição de trabalhadores infantis e, caso seja possível, 
trazer pessoas da rede de proteção para falar e sugerir alternativas para as famílias.
Observação: É importante oportunizar a fala dos familiares, bem como registrar as 
propostas e encaminhamentos que surgirem dessa discussão.

 ATividAdE 4 Organizar uma comissão, com a participação de profissionais da escola e familiares,
para realizar o acompanhamento do aprendizado dos(as) alunos(as) com menos de 
16 anos que trabalham. Pode-se buscar soluções coletivas para retirar a criança do 
trabalho e melhorar seu desempenho escolar.

Outras sugestões para articular a família com a escola

Organizar festas e/ou atividades culturais e esportivas em conjunto com as famílias e os(as) alunos(as) a. 
para aproximar as famílias da escola e promover o diálogo sobre o tema do trabalho infantil.
Realizar atividades para arrecadar dinheiro para a APM (Associação de Pais e Mestres), criar b. 
parcerias com as famílias, terceirizando, por exemplo, a venda de comidas numa festa junina. Na 
reunião do Conselho de escola, é importante combinar a porcentagem que deve ser repassada 
para a instituição, deixando o restante para as famílias que fizeram as vendas.
Se houver um posto de saúde próximo, pode-se conversar com os coordenadores dessa c. 
instituição para que realizem palestras e campanhas de prevenção de doenças na escola e 
convidar as famílias para participarem. Esses profissionais podem também fazer referência às 
doenças oriundas do trabalho infantil.

Para finalizar, vale lembrar que o processo educativo acontece para além dos muros da escola e, 
portanto, todos somos responsáveis por ele: a escola, as famílias e a sociedade. Neste sentido, precisamos 
unir forças para garantir que esse processo seja o mais satisfatório possível, contribuindo para a formação 
e o desenvolvimento integral das crianças e dos(as) adolescentes.

24  Rede de Proteção: ONGs, Conselhos Tutelares, postos de saúde, igrejas, entre outros.
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5.
Caminhos da rede de proteção

Inserimos aqui um conjunto de informações sobre o que se denomina rede de 
proteção e sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Conhecer 
e, também, buscar soluções conjuntas com as instituições que lutam pela defesa 

dos direitos da criança e do(a) adolescente é essencial para que se possa dar passos 
significativos, uma vez que o isolamento leva, muitas vezes, ao fracasso de muitas 
iniciativas.  

É fundamental que gestores(as) escolares, professores(as), mães, pais e estudantes, 
como cidadãos, recorram a essa rede toda vez que se fizer necessário. No entanto, 
nem sempre essa rede está plenamente constituída em cada localidade. É também 
papel dos(as) cidadãos(ãs) lutar pela criação dela
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1. O sistema de garantia de direitos 

 No Brasil do século XXI, existe um conjunto de leis que estabelecem vários direitos ao(à) cidadão(ã). 
Dentre esses direitos há aqueles diretamente relacionados à criança. 

No material didático destinado aos estudantes do Ensino Fundamental II da área de Ciências 
Humanas (p. 59), citamos os artigos da Constituição de 1988 que asseguram os direitos da criança, que 
são principalmente 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. 

Após a promulgação da Constituição, foi aprovado, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), que, no artigo 60, reafirma o que já estava disposto na Constituição de 1988 com relação ao trabalho 
de crianças e adolescentes:

É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

A legislação atual define que um(a) adolescente só pode trabalhar a partir dos 16 anos, exceto como 
aprendiz, o que pode ocorrer com 14 anos. Além disso, o trabalho noturno e atividades profissionais que 
possam colocar a saúde em risco são vedadas antes dos 18 anos. Essa legislação tem como objetivo garantir 
às crianças e adolescentes o direito do não-trabalho, ou seja, entende-se que a criança tem direito  de brincar, 
estudar e desenvolver-se de maneira saudável. Essa é uma forma de lutar também contra a desigualdade, 
pois aqueles(as) que podem se desenvolver de maneira saudável e concluir as várias etapas de estudo podem 
conquistar maior autonomia para decidir sobre os caminhos que desejam trilhar na vida adulta.

Para conhecer melhor a legislação

• A Lei nº 10.097 de 2000, denominada Lei do Aprendiz, estabelece as regras para o 
trabalho de adolescentes a partir dos 14 anos: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
L10097.htm>. 

• O Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008 trata da proibição das piores formas de 
trabalho infantil com base na Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT): <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm>. 

• A Convenção 138 da OIT trata da idade mínima para o emprego: <www.oitbrasil.org.
br/info/download/conv_138.pdf>. 

• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): <www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm>. 

Mas como garantir os direitos conquistados que protegem crianças e adolescentes para que possam ter 
um desenvolvimento saudável? Quais são as instituições envolvidas com a manutenção dos direitos da criança 
e do(a) adolescente? Em que medida a escola é parte do que se denomina Sistema de Garantias de Direitos da 
Criança e do Adolescente?

Para começar a refletir sobre essas questões, em especial o papel da escola, vamos ler o artigo do Procurador 
do Trabalho, Antonio de Oliveira Lima publicada no Diário do Nordeste em 5 set. 2009, e o texto retirado da 
publicação O Direito de Aprender, da Unicef, que aborda a situação da infância e da adolescência no Brasil.



995. Caminhos da rede de proteção

Trabalho infantil

Antonio de Oliveira Lima

Um dos fatores que dificulta a erradicação do trabalho infantil é que parte da sociedade não conce-
be o trabalho precoce como problema social

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada anualmente pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem demonstrado que, apesar da gradativa redução, ainda é gran-
de o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho no Brasil, especialmente na agricultura 
familiar, no trabalho doméstico e nas atividades urbanas informais. Nesses campos, a atuação dos órgãos 
de fiscalização é bastante limitada, sendo mais eficazes as ações de prevenção. Um dos fatores que difi-
culta a erradicação do trabalho infantil é que parte da sociedade não concebe o trabalho precoce como 
problema social. Muitos creem que se deve permitir que crianças e adolescentes ajudem a complementar 
a renda de suas famílias. Outros dizem ser um meio de ocupar a criança e o adolescente, evitando que 
entrem em conflito com a lei. A erradicação do trabalho infantil requer um processo constante de cons-
cientização. A melhor estratégia é investir na formação dos futuros cidadãos, tornando-os conscientes e 
comprometidos com uma sociedade sem exploração de crianças e adolescentes. Nessa missão, a escola é 
o caminho mais adequado. Dentre os atores do Sistema de Garantia de Direitos, os educadores ocupam 
situação de destaque. Os profissionais da assistência social lidam com os que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social; os da saúde lidam com os que estão com a saúde vulnerável; os da educação 
lidam todos os dias com todas as crianças e adolescentes. Os educadores possuem melhores condições 
de identificar casos de trabalho infantil, pois, na maioria das vezes, o trabalho precoce é a principal causa 
do baixo rendimento ou do abandono escolar. A escola pode e deve colaborar com a prevenção do traba-
lho infantil. É necessário capacitar e sensibilizar profissionais da educação para serem multiplicadores, 
promovendo debates com alunos(as) e pais, para romper barreiras culturais que dificultam a efetivação 
dos direitos da criança e do adolescente. 

Diário do Nordeste, 5 set. 2009.  
Disponível em: <diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=668621>. Acesso em: 9 set. 2009.

Todos juntos pelo direito de aprender

Muitas vezes, a abordagem da educação restringe-se aos temas do professor, do currículo, da avaliação e 
da sala de aula. O direito de aprender, no entanto, é mais amplo do que isso, e há muitos outros aspectos que 
devem ser levados em conta. O estudante tem cor, tem gênero e um lugar social em que está inserido.

Por isso, a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
em 20 de novembro de 1989 e ratificada por 191 países, expressa claramente o direito da criança a uma educa-
ção que leve em conta sua identidade cultural, suas particularidades étnicas e religiosas e seus valores.
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A educação é base na formação do ser humano, bem como na defesa e na constituição dos outros direi-
tos econômicos, sociais e culturais. Pensar a educação como direito humano implica levar em consideração 
essas e outras questões, como o envolvimento da comunidade e também as pressões sociais e de natureza 
cultural presentes na escola, além da necessidade de defesa, de valorização e de respeito às diferenças.

Hoje, há cada vez mais expectativas da sociedade em relação à educação, não apenas no que se refere 
ao acesso e à qualidade das escolas, mas também ao seu papel na promoção da cidadania, no respeito à 
diversidade, assim como no enfrentamento de problemas como o trabalho infantil, a violência doméstica 
e a exploração sexual2.

A escola é uma instituição importante na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas so-
zinha ela tem um alcance limitado. Para que assuma o seu papel no enfrentamento dos graves problemas que 
afetam meninas e meninos brasileiros e interferem no seu direito de aprender, é preciso não apenas que ela se 
fortaleça, mas todo o Sistema de Garantia de Direitos, do qual a escola faz parte.

O problema é que, ainda hoje, as instituições de ensino têm dificuldade de se assumir como parte dessa gran-
de rede. E o próprio Sistema de Garantia de Direitos, por sua vez, em geral também não a reconhece como tal.

O Sistema se divide em três eixos: promoção, controle e defesa. No eixo da promoção estão as políticas 
sociais básicas e os órgãos de atendimento direto, como as escolas e os serviços públicos de saúde. O eixo do 
controle engloba as entidades que exercem a vigilância sobre a política e o uso de recursos públicos para a área 
da infância e da adolescência, como os conselhos de direitos e os fóruns. A terceira linha de ação é a defesa, 
que reúne órgãos como defensorias públicas, conselhos tutelares, Ministério Público e Poder Judiciário, que 
têm a função de intervir nos casos em que os direitos de crianças ou adolescentes são negados ou violados.

A ideia é que todos atuem de forma convergente. Caso contrário, o atendimento à criança e ao adoles-
cente torna-se segmentado, e a proteção – que deveria ser integral – acaba sendo parcial e inconsistente.

SILVA, Maria de Salete; ALCÂNTARA, Pedro Ivo (Coords.). O direito de aprender: potencializar avanços e reduzir desigualdades.  
Brasília: Unicef, 2009. p. 120.

Para conhecer mais a Convensão Sobre os Direitos da Criança
• Convenção dos Direitos da Criança: <www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_di-

reitos_crianca2004.pdf >. Acesso em 30 nov. 2009.

O primeiro artigo define que a escola é essencial para que se formem adultos conscientes dos malefícios 
da exploração de crianças e adolescentes. Além disso, a escola tem condição privilegiada para identificar os 
casos de trabalho infantil, sendo essa uma das causas do baixo rendimento escolar.

Tanto o primeiro como o segundo artigo fazem referência ao Sistema de Garantia de Direitos e 
mencionam que a escola faz parte desse sistema. É importante também ter claro que a escola não pode 
atuar sozinha. É necessário construir uma rede que envolva diversas instituições e atores sociais para 
garantir os direitos da criança e do(a) adolescente. 
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Retomando ainda o segundo artigo, podemos organizar os três eixos do Sistema de Garantias de 
Direitos no esquema a seguir:

Vigilância da 
sociedade 

civil sobre a 
política e o uso 

de recursos 
públicos para a 

área da infância e 
da adolescência

Defesa

Promoção

órgãos de 
atendimento 

direto

Políticas sociais

Escola

Serviço público de 
saúde

Conselho de 
direitos

Fóruns

Controle

Defensorias públicas

Ministério público

Família

Conselhos tutelares

Varas da infância e 
juventude

Proteção dos 
direitos da 

criança e do 
adolescente. 

Devem intervir 
nos casos em 
que os direitos 

da crianção  
ou adolescente  

são negados  
ou violados Delegacias 

especializadas

Família: esfera natural de atenção e proteção da criança e do(a) adoles-
cente. Cabe também ao Estado oferecer condições para que a família possa 
oferecer proteção. 
Conselho Tutelar: órgão colegiado que atua na defesa dos direitos da 
criança e do(a) adolescente. Os conselheiros são eleitos e todo município 
brasileiro deve ter um.
Ministério Público: órgão constitucional autônomo que deve zelar pela 
defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais.
Defensoria pública: órgão público que deve garantir às pessoas o aces-
so à Justiça. Com isso, aqueles(as) que não podem pagar um advogado 
podem recorrer à Defensoria para ter acesso à Justiça.
Vara da Infância e Juventude: varas da Justiça que contam com juízes(as) 
especializados(as) na área da infância e adolescência. Acompanham o cum-
primento das leis e de medidas de proteção adotadas. Devem promover o 
entrosamento dos serviços do juizado com os Conselhos Tutelares.

Delegacia especializada do Adolescente (DEA): repartição espe-
cializada de atendimento ao(à) adolescente.
Conselhos de Direitos: existe o Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda), os Conselhos Estaduais de Direitos da 
Criança e do Adolescente (CEDCA) e os Conselhos Municipais da Criança 
e do Adolescente (CMDCA). A criação desses conselhos foi prevista no Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O artigo 88 definiu a: “criação 
de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do 
adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os ní-
veis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 
representativas, segundo leis federal, estadual e municipais”.
Essas instituições atuam de forma deliberativa na formulação de políticas 
públicas. Suas decisões têm força normativa. Além disso, podem atuar na 
fiscalização da atuação do Executivo e Legislativo no que se refere à criança 
e ao(à) adolescente.
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 O Conselho Tutelar e suas atribuições conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente

 O Conselho Tutelar deve ser um importante parceiro da escola para encaminhar casos com os quais a 
escola já não se sente em condições de lidar por conta própria. No entanto, é preciso ter clareza de quais são as 
funções do Conselho para que se possa saber o momento certo de buscar a parceria dessa instituição, que não 
tem caráter coercitivo. Sua função é atuar no sentido da defesa dos direitos da criança e do(a) adolescente. 

O Conselho Tutelar, como explica o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um órgão permanente e 
autônomo. Ele deve ser instituído em todos os municípios brasileiros e composto por cinco membros com 
mandato de três anos.

O(A) conselheiro(a) tutelar pode ser qualquer cidadão(ã) residente no município com mais de 21 anos 
com reconhecida idoneidade moral. Não é necessário ter nível superior, nem estar vinculado(a) a alguma 
carreira profissional. É importante mencionar também que esse(a) conselheiro(a) não é um(a) funcionário(a) 
do governo. O que ocorre é que a prefeitura deve providenciar os recursos para que o Conselho Tutelar possa 
funcionar, inclusive a remunueração dos conselheiros. Sua atuação é autônoma em relação ao poder público. 

Dentre as funções do Conselho Tutelar, conforme os artigos 98, 101, 105 e 136 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, estão:

tomar medidas de proteção à criança e ao adolescente nos caso em que forem ameaçados ou 1. 
violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso das 
mães e dos pais ou responsável ou em razão de sua conduta (art. 98). Nesses casos, o Conselho 
Tutelar poderá determinar, dentre outras medidas, o encaminhamento aos pais ou responsável, 
mediante termo de responsabilidade; orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; inclusão 
em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao(à) adolescente; requisição 
de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 
inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólicos 
e toxicômanos; abrigo em entidade; colocação em família substituta. Considera-se ainda que o 
abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a colocação 
em família substituta, não implicando privação de liberdade (art. 101). 
encaminhar crianças e adolescentes que tenham praticado ato infracional nos termos do que foi 2. 
exposto acima (art. 101).
atender e aconselhar as mães e os pais ou responsável, aplicando as medidas como: 3. 
encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólicos e toxicômanos; 
encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; encaminhamento a cursos ou 
programas de orientação; obrigação de matricular o(a) filho(a) ou pupilo(a) e acompanhar sua 
frequência e aproveitamento escolar (art. 129). 
encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal 4. 
contra os direitos da criança ou adolescente;
encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;5. 
requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;6. 
assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e 7. 
programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder.8. 
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essa síntese do que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claros os amplos 9. 
poderes que o Conselho Tutelar tem para atuar na garantia dos direitos da criança e do(a) 
adolescente no que se refere ao âmbito da família, da saúde, da educação, podendo até mesmo 
encaminhar ações que levem à perda ou suspensão do pátrio poder se a família estiver impedindo 
que uma criança ou adolescente possa ter o direito à educação e a um desenvolvimento saudável.

Na verdade, em todos os casos em que existe um contencioso com relação à criança, quando 
já não é mais possível resolver na relação direta com a família, o Conselho Tutelar é a instituição 
mais adequada para encaminhar uma solução. 

Boas práticas

A frequência irregular de muitos(as) alunos(as) fez a 
EMEF Professor Renan Alves Leite, de São Vicente (SP), 
buscar caminhos para discutir com as famílias os direitos 
das crianças e dos(as) adolescentes. Por meio do teatro, 
colocaram em debate o Estatuto da Criança e do Adolescente 
com as famílias. Simularam junto às crianças uma eleição 
de Conselheiro Tutelar para que eles entendessem o 
papel dessa organização e a parceria com o projeto CER1, 
responsável pelas atividades de contraturno escolar.
Os(As) professores(as) receberam materiais para estudo e 
chegaram a discutir com os(as) alunos(as), que escolheram 
um representante para o cargo.
A utilização do livro Causos do ECA possibilitou a elaboração 
de textos que servem de base para o teatro a ser realizado 
por alunos(as) do Ensino Fundamental.
Após a apresentação teatral, é realizada uma discussão com 
pais, mães e responsáveis dos(as) alunos(as) sobre o tema.
No município de Colinas do Tocantins (TO), desde 2003, 
busca-se realizar um trabalho de resgate do(a) aluno(a) 
evadido de forma uniformizada e compartilhada. Dessa 
maneira, implantou na Rede Municipal de Ensino, em 
parceria com a Secretaria Estadual de Educação, o Programa 
Evasão Escolar: Nota Zero.
O referido programa articula serviços e competência 
envolvendo a Secretaria Municipal, o Ministério Público 
Estadual, o Poder Judiciário, o Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, no qual cada 

1  Centro Educacional Recreativo (CER), Projeto de contra-
turno escolar da Secretaria Municipal de Cidadania e Ação 
Social.

instituição responde por tarefas claramente determinadas, 
com o propósito de aumentar a frequência e o rendimento 
escolar na rede de ensino publico do município, 
contribuindo para reduzir as taxas de abandono, evasão e 
distorção idade/série.
Essa atuação ocorre em um prazo determinado, assim 
distribuído: três dias para o(a) professor(a) ou o(a) líder da 
turma dar o alerta à direção sobre a ausência do(a) aluno(a); 
uma semana para a equipe diretiva tomar as providências no 
âmbito escolar; se o(a) aluno(a)  não regressar à escola em 
uma semana, o caso é direcionado ao Conselho Tutelar, que 
aplicará as medidas cabíveis; uma semana para o Ministério 
Público exercer suas atribuições. 
Esgotadas as providências no âmbito escolar, caberá à 
Equipe Diretiva encaminhar a Ficha de Aluno Infrequente 
(FICAI) ao Conselho Tutelar e, na sua falta, à Autoridade 
Judiciária, resumindo os procedimentos adotados. O 
Conselho Tutelar, no âmbito de suas atribuições, poderá 
tomar as medidas pertinentes em relação aos pais ou 
ao(à) aluno(a). A referida ficha é adaptada, constando a 
identificação do(a) professor(a) informante e da escola 
onde o(a) aluno(a) estuda. Dados identificadores do(a) 
referido(a) aluno(a) e um breve relato de sua situação 
em relação à evasão ou número de faltas, bem como de 
seu rendimento escolar. A seguir, com o preenchimento 
de campos específicos, identifica as medidas tomadas 
pela escola quanto às providências para resgatar o(a) 
aluno(a) evadido(a) e seus resultados, para posterior 
encaminhamento ao Conselho Tutelar e, na sua falta, à 
Autoridade Judiciária.
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Mário Volpi nos dá algumas indicações práticas em relação ao papel do Conselho Tutelar ao 
afirmar que:

O Conselho Tutelar é um colegiado escolhido pela comunidade para zelar pelos direitos de todas 
as crianças. Os conselheiros devem ter contatos e parcerias frequentes com a escola para assegurar que 
em qualquer suspeito de ameaça ou violação de direitos, alguma iniciativa seja tomada. Por exemplo: 
quando uma criança falta muito à escola, o CT precisa ser informado para que apoie a criança e sua 
família na superação das dificuldades que a afastam da escola. É importante que essa relação CT e 
escola seja recíproca – de ajuda mútua.

Os casos encaminhados ao CT devem ser criteriosamente discutidos com a escola. Em geral 
problemas disciplinares devem ser resolvidos na própria escola. O CT deve ser acionado sempre 
que houver uma ameaça à violação dos direitos da criança. Uma criança com mudança abrupta 
de comportamento e com outras características de instabilidade emocional pode estar sendo vítima 
de maus-tratos e o CT deve ser acionado para auxiliar nesta investigação. Entretanto, esses critérios 
devem estar bem definidos na parceria CT e escola.

Chat com Mário Volpi no Fórum Mundial de Educação.  
Disponível em:  <www.promenino.org.br/TabId/77/ConteudoId/7e714a3a-87e4-4152-85a9-472d5b675cbc/Default.aspx>. Acesso em: 1º nov. 2009.

É importante lembrar ainda que os Conselhos Tutelares são instituições que têm como finalidade 
garantir a execução do que está previsto em lei no que se refere à criança e ao adolescente. Por isso, sua 
finalidade é atender e tomar providências nos casos em que crianças e adolescentes tiveram seus direitos 
desrespeitados. Já os Conselhos de Direitos (CMDCA, CEDCA e CONANDA) são órgãos deliberativos 
compostos por representantes governamentais e da sociedade civil, que atuam na construção de políticas 
públicas para a criança e adolescente.

Em 2007, a pesquisa Conhecendo a realidade sobre as condições de funcionamento dos conselhos tutelares 
constatou que cerca de 90% dos municípios brasileiros tinham Conselho Tutelar em funcionamento. Os 
estados de São Paulo, Alagoas, Espírito Santo, Roraima, Santa Catarina e Sergipe eram os únicos que 
tinham total cobertura tanto de conselhos tutelares quanto de conselhos municipais de direito da criança 
e do adolescente.

Para conhecer mais
• A integra da pesquisa está em: <www.promenino.org.br/Portals/0/docs/

ficheros/200707170012_15_0.pdf>. Acesso em 30 nov. 2009.

Conforme a pesquisa, para que os conselhos da criança e do adolescente possam exercer o seu papel, 
é preciso ainda vencer alguns desafios. Dentre eles:

“[...] está a necessidade de garantia de que o poder público local priorize os direitos da criança e do adolescente, 
o que deve concretizar-se em boas condições de atuação, tais como: infraestrutura de trabalho, incluindo espaço 
físico e disponibilidade de equipamentos básicos para gestão e comunicação; a composição com pessoas de deter-
minadas competências, que se dediquem à excelência no desempenho dos Conselhos; e a legitimidade política de 
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sua atuação. Sem o compromisso das administrações municipal e estadual com a efetividade e continuidade de 
ação dos Conselhos, não haverá o fundamental enraizamento das políticas de proteção integral, que permanece-
rão no discurso e na letra da lei, sem se materializar na execução.” 25

Os municípios que ainda não possuem Conselho Tutelar e Municipal da Criança e do(a) adolescente devem 
fazê-lo por meio de lei municipal. Para tanto, é fundamental a organização da sociedade civil para pressionar as 
autoridades quanto à criação dessa lei. O poder municipal não deve apenas criar os conselhos, mas também oferecer 
as condições necessárias para o seu funcionamento conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para conhecer mais
• Um exemplo de lei elaborada para a criação de Conselho Tutelar e Municipal da Criança e do 

Adolescente pode ser encontrado em: <www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/8/docs/lei_politi-
cas_publicas.itapirapua.pdf>. Acesso em 30 nov. 2009.

25 FISCHER, Rosa Maria (Coord.). Pesquisa Conhecendo a realidade. CEATS/FIA, 2007, p. 379. 
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2. Mapeamento da rede de proteção e garantias de direitos da criança e do 
adolescente na localidade

Para que a escola possa construir uma estratégia de atuação, é essencial a mobilização da comunidade 
escolar. Para isso, criamos, nessa obra, vários instrumentos que contribuem para o debate e mobilização da 
escola para o enfrentamento de casos de alunos(as) envolvidos(as) com o trabalho infantil.

Além disso, é necessário também ampliar essa mobilização para além dos muros da escola, buscando 
apoio nas instituições que compõem o chamado Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do 
Adolescente. Só assim, será possível construir soluções para os casos para os quais a escola sozinha não 
pode encontrar uma solução. 

Para tanto, precisamos fazer um mapeamento dessa rede na localidade para saber como acessá-la e 
conhecer também os limites de cada instituição envolvida. Esse levantamento pode se transformar em uma 
das atividades a serem realizadas junto com os(as) alunos(as), para os(as) quais foi proposto também um 
estudo sobre o significado dos direitos da criança e do adolescente. Essa é uma forma de tornar bastante 
concreta para eles a maneira pela qual se fazem valer os direitos do cidadão.

Indicamos, a seguir, um modelo de ficha-cadastro com o conjunto de dados necessários para que se 
tenha um banco de dados adequados sobre a rede de proteção e garantia de direitos na localidade.

É importante que se construa a lista mais ampla possível, incluindo:

Conselhos Tutelares•	

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)•	

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA)•	

Defensoria pública•	

Vara da Infância e Juventude•	

Delegacia especializada no atendimento a adolescentes•	

Representante do Ministério Público•	

Organizações não-governamentais que lutam pelos direitos da criança e do(a) adolescente, •	
da educação ou que combatam o trabalho infantil

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)•	

Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil •	

Outras instituições governamentais que possam dar apoio à escola•	
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Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) compõe o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
com duas ações articuladas: o Serviço Socioeducativo ofertado para as crianças e adolescentes afastados do 
trabalho precoce e a Transferência de Renda para suas famílias, além de prever ações socioassistenciais com 
foco na família, potencializando sua função protetiva e os vínculos familiares e comunitários
O PETI tem como objetivo contribuir para a erradicação de todas as formas de trabalho infantil no país, atendendo 
famílias cujas crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos se encontrem em situação de trabalho. O 
programa está inserido em um processo de resgate da cidadania e promoção de direitos de seus usuários, bem como 
de inclusão social de suas famílias.
O PETI atende famílias com crianças e adolescentes retirados das diversas situações de trabalho, com idade 
inferior a 16 (dezesseis) anos.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  
Disponível em: <http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-especial/programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil-peti>.  

Acesso em: 9 set. 2009.

Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI)

Criado em novembro de 1994, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil é um espaço 
permanente de articulação e mobilização dos agentes institucionais envolvidos com políticas e programas de 
enfrentamento ao trabalho infantil e de proteção ao adolescente trabalhador. Caracteriza-se como instância 
democrática, não institucionalizada, de discussão de propostas e construção de consenso entre os diversos 
segmentos da sociedade sobre o trabalho infantil.
Participam do Fórum representantes dos trabalhadores, dos empregadores, do governo federal, organizações 
da sociedade civil (ONGs) e operadores do Direito. Também fazem parte do Fórum a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). 
São objetivos do Fórum Nacional: sensibilizar e articular os agentes institucionais governamentais e da 
sociedade civil para prevenir e eliminar todas as formas de trabalho infantil e assegurar a proteção ao adolescente 
trabalhador; contribuir na elaboração de políticas e programas de prevenção e erradicação do trabalho infantil; 
buscar o compromisso do governo e da sociedade para o efetivo cumprimento das leis de proteção à criança e 
ao adolescente; acompanhar a implementação das metas de erradicação do trabalho infantil definidas no Plano 
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador Adolescente.

Disponível em: <www.fnpeti.org.br/fnpeti/conheca-o-forum/objetivo>. Acesso em: 12 set. 2009.
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Para conhecer mais sobre a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente
•  A Rede Nacional de Direitos Humanos traz várias informações sobre a rede de proteção 

a crianças e adolescentes: <www.mj.gov.br/sedh/rndh/c&a.html>. 
• Muitas informações estão disponíveis no Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil (FNPETI): <www.fnpeti.org.br/>. 
• Portal dos Direitos da Criança e do Adolescente, parceria entre o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) com a Rede Andi Brasil, tem como objeti-
vo dar visibilidade às ações de promoção aos direitos das crianças e adolescentes: <www.
direitosdacrianca.org.br>. 

• Agência Nacional dos Direitos da Infância (Andi): <www.andi.org.br/>. 
• O Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente reúne informações e 

indicadores sobre as políticas sociais relacionadas à criança e ao adolescente: <www.obs-
criancaeadolescente.org.br/>. 

Boas práticas

O Projeto Russas atende atualmente 366 crianças e 

adolescentes de 6 a 16 anos em três núcleos do município 

de Russas (CE): Flores e Ingá (zona rural) e sede do 

município. O projeto oferece atividades complementares 

à escola, conseguindo assim fazer com que crianças 

deixem de trabalhar. Nos locais escolhidos para o 

desenvolvimento do projeto, existia uma significativa 

incidência de crianças envolvidas no Trabalho infantil, 

principalmente em olarias. Portanto, o projeto nasce 

com intuito de oportunizar a crianças e adolescentes um 

espaço de reflexão e construção de uma nova realidade.

Todas as crianças e os(as) adolescentes atendidos 

estão regularmente matriculados(as) na escola, mas 

desenvolvem atividades socioeducativas no contraturno 

escolar, pois se acredita que esse trabalho de parceria com 

a escola fortalecerá a proposta de formação pretendida 

pelo projeto.

Ao chegarem ào projeto, as crianças e adolescentes 

podem se integrar às diversas atividades desenvolvidas 

nos núcleos (dança, música, capoeira, informática, 

atividade circense, teatro, leitura, artes plásticas). 

Entretanto, é importante enfatizar que essas atividades 
são utilizadas como meio de formação. Ao refletir sobre 
as questões sociais presentes em seu cotidiano, busca-se 
fazê-los(as) compreender que é possível modificar sua 
própria realidade, e que às vezes as soluções dependem 
também de atividades simples que podem fazer parte 
de seu universo. Um exemplo: crianças e adolescentes 
participam da elaboração de uma peça teatral, criando 
assim espaço para que se sintam protagonistas do 
processo de transformação da realidade.

Além das atividades desenvolvidas junto às crianças e 
aos(às) adolescentes, realiza-se um trabalho de orientação 
com as famílias, pois elas precisam compreender que 
o tempo atual dos(as) seus(suas) filhos(as) deve ser 
utilizado para o desenvolvimento de suas potencialidades. 
São oferecidas oficinas profissionalizantes, com a 
finalidade de buscarem a melhoria da renda familiar. Com 
isso, fortalecemos a ideia de que o tempo de trabalho neste 
momento deve ser dos pais, mães e responsáveis, pois 
caso seja dos(as) filhos(as), estes(as) comprometerão 
tanto o seu presente como o seu futuro, nos aspectos 
físico e psicológico.
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Ficha de Cadastro da Rede de Proteção Integral e do  
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente

Instituição Tipo (  ) Governamental

  (  ) Não-governamental

Endereço

Telefone E-mail Site

Contato

Atribuições

Casos em que deve ser acionada

Instituição Tipo (  ) Governamental

  (  ) Não-governamental

Endereço

Telefone E-mail Site

Contato

Atribuições

Casos em que deve ser acionada

Instituição Tipo (  ) Governamental

  (  ) Não-governamental

Endereço

Telefone E-mail Site

Contato

Atribuições

Casos em que deve ser acionada

Instituição Tipo (  ) Governamental

  (  ) Não-governamental

Endereço

Telefone E-mail Site

Contato

Atribuições

Casos em que deve ser acionada
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Para facilitar uma parte do trabalho, inserimos a seguir a lista de Conselhos Estaduais de Direitos da 
Criança e do Adolescente (CEDCA).

Conselhos Estaduais de Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) por estado

uF Endereço Telefone E-mail/site

AC Av. Nações Unidas, 2731 – Estação Experimental  CEP 
69912-600  – Rio Branco (68) 3226-4324  / 3227-9100 cedca.secias@ac.gov.br

AL Rua Lasdilau Neto, 367 – Centro – Ed. Genaura Ribeiro 
Ramos – CEP 57020-010 – Maceió (82) 3315-1791 / 1739 cedca_alagoas@hotmail.com

AM Av. Darci Vargas, 77– Chapada 
CEP 69050-020 – Manaus (92) 3236-0633 cedca@seas.am.gov.br

AP Av. Ana Nery, 703 – Laguinho
CEP 68908-190 – Macapá  (96) 3212-9145 cedca@sims.ap.gov.br 

BA Rua Boulevar América,  27 – Jd. Baiano – Nazaré CEP 
40050-320 – Salvador

(71) 3116-6718 / 6651 / 6718 / 
3321-3718 ceca@sedes.ba.gov.br

CE Rua Pereira Valente, 491 – Aldeota
CEP 60160-250 – Fortaleza (85) 3101-1564 cedcaceara@yahoo.com.br

DF
SEPN – W 3 Norte, Q. 515, Bloco “A”, Lote 1 - Ed. Banco do 
Brasil - 2º andar / sala 207
CEP 70770-510 – Asa Norte – Brasília

 (61) 3905-1353 /1252 cdcadf@ymail.com;cohen_cdcadf@yahoo.com.br

GO Av. Anhanguera, 3463 – salas 2,3 e 4 – Setor Leste 
Universitário — CEP 74610-010 – Goiânia (62) 3524-2467 cedca@cedca.go.gov.br 

http://www.cedca.go.gov.br/htm/principal.htm

MA Rua da Palma, 19 – Centro — CEP 65010-440 – São Luís (98) 3222-4003 cedcama@hotmail.com

MG Rua Guajajaras, 40 – 23º andar – Centro
 CEP 30180-910 – Belo Horizonte (31) 3222-1223 / 9644 cedca@social.mg.gov.br 

http://www.cedca.mg.gov.br/

MS Rua Marechal Rondon, 713 – Centro
CEP 79002-200 – Campo Grande (67) 3324-3579 / 3318-4157 mleite@setass.ms.gov.br;

MT Rua Baltazar Navarros, 567 – Bandeirantes
CEP 78010-130 – Cuiabá (65) 3624-5796 cedca@setecs.mt.gov.br

PA Travessa Angustura, 1733 – Pedreira
CEP 66080-680 – Belém (091) 3244-2322  cedca.pa@ig.com.br

PB Av. Epitácio Pessoa, 2.234  –Ed. Jaçanã – sala 201/202 – 
Tambauzinho — CEP 58030-000 –João Pessoa (83) 3218-7817 gilenodiniz@bol.com.br

PE Rua Correia de Araújo, 93 – Graças
CEP 52011- 290 – Recife (81) 3184-7000 cedca@cedca.pe  

www.cedca.pe.gov.br

PI Av. Pinel 620 – Cabral
CEP 64000-650 – Teresina (86) 3222-4403 cedcapi@yahoo.com.br

PR Rua Hermes Fontes, 315 – Batel
CEP 80440-070 – Curitiba (41) 3270-1000 cedca@secj.pr.gov.br 

http://www.cedca.pr.gov.br/

RJ Rua da Ajuda, 5 – 11º andar – Centro
CEP 20040-000 – Rio de Janeiro (21) 2333-0181 / 0182 / 0183 presidência@cedca.rj.gov.br 

http://www.cedca.rj.gov.br

RN Rua Sérgio Severo, 1306 – Lagoa Nova – Natal.
CEP 59063-380 (84) 3232-7000 / 7006 / 7022 consec@rn.gov.br

RO Rua Padre Chiquinho, 670 – Pedrinhas – Esplanada das 
Secretarias — CEP78903-037 – Porto Velho (69) 3216-5376 / 3216-5363 condcaro@yahoo.com.br 

RR Rua do Pavão 123 –  Mecejana — CEP 69304-500 – Boa Vista (95) 3623- 9445 / 9449 cedca@bol.com.br

RS Rua Miguel Teixeira, 86 – Cidade Baixa
CEP 90050-250 – Porto Alegre (51) 3221-6865 / 9918-0662  cedica@sjds.rs.gov.br

SC Av. Mauro Ramos, 722 – Centro
CEP 88020-300 – Florianópolis (48) 3229-3795 / 3631  cedca@sst.sc.gov.br

SE Travessa Luiz Alves Filho, 60 – Salgado Filho — Aracaju
CEP 49020-420 (79) 3246-1395 conselhodacriancinha@ig.com.br 

SP Rua Antônio Godoi, 122 – 7º andar – Centro
CEP 01034-000 – São Paulo  (11) 3222-4441 atendimentocondeca@condeca.sp.gov.br

TO Avenida Teotônio Segurado, Quadra 401 – Sul – Conj. 1 
Lote 17 – Ed. Mendonça — CEP. 58030-000 (63) 3218- 6767 / 8117 -5183 cedca@seciju.to.gov.br

Obs.:  Essas informações foram coletadas em 2009, sendo necessário que se faça a conferência desses dados, realizando as atualizações necessárias.
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