
VAMOS TRABALHAR JUNTOS PARA 
PROTEGER NOSSAS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES!



01

O dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, foi instituído 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2002, data da 

apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na 

Conferência Anual do Trabalho.

No Brasil, o 12 de junho foi instituído como o Dia Nacional de Combate 

ao Trabalho Infantil pela Lei nº 11.542/2007. As mobilizações e 

campanhas anuais são coordenadas pelo Fórum Nacional de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), em parceria 

com os Fóruns Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador e suas entidades 

membros. 

Em Belo Horizonte, ao longo de todo o ano, o Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e do Adolescente e a Prefeitura Municipal, por meio 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania, atuam na defesa dos direitos de crianças e adolescentes e 

no enfrentamento deste fenômeno. No mês de junho as ações são 

intensificadas, unindo não só um conjunto de atividades, mas também, 

de vozes com outros atores governamentais e a sociedade civil, de 

forma integrada e cooperada.
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O QUE É CONSIDERADO TRABALHO INFANTIL?

O trabalho infantil é toda e qualquer atividade econômica e/ou de 
sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remunerada ou não, 
realizada por crianças e adolescentes. 

Segundo o artigo 7º da Constituição Federal, o trabalho infantil é proibido 
a qualquer hora e em qualquer lugar. Ao adolescente, o trabalho só é 
permitido a partir de 16 anos em atividades que não prejudiquem seu 
desenvolvimento. Na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

NÃO É CONSIDERADO TRABALHO INFANTIL:

arrumar a cama 

organizar os brinquedos 

lavar os sapatos 

contribuir para a organização e limpeza da casa 

realizar outras tarefas domésticas que desenvolvem a 

autonomia sem prejudicar os direitos de estudar e brincar

SÃO EXEMPLOS DE TRABALHO INFANTIL:

mendicância (exploração da imagem de crianças e adolescentes) 

apresentação de malabarismo nos sinais 

exploração sexual comercial 

comercialização de objetos, produtos alimentícios, bebidas

trabalho infantil doméstico (faxinar, lavar, passar, cozinhar, cuidar 

de crianças e/ou idosos, entre outras atividades)

trabalho no tráfico de drogas

trabalho com auxiliar na construção civil
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Essas e outras ideias que veem o trabalho de crianças e adolescentes 
como dignificante, desconsiderando os aspectos prejudiais do trabalho 
infantil para crianças e adolescentes, são consideradas como “mitos do 
trabalho infantil”. 

Os mitos contribuem para a manutenção, legitimação e reprodução da 
exploração do trabalho infantil, que é por natureza uma mão de obra 
barata, justificada por ser desqualificada e por ser complementar à 
renda do adulto e que tira a oportunidade de contratação de um adulto 
com remuneração justa. A criança que trabalha hoje será uma 
profissional com pouco estudo e preparo amanhã.

As crianças e os adolescentes que trabalham, pedem “esmolas” ou 
fazem malabarismo nas ruas, correm riscos de atropelamentos, 
exposição excessiva ao sol, queimaduras por malabares de fogos, 
quedas, aliciamentos por adultos exploradores, dentre outras situações 
que violam seus direitos.

POR QUE AS CRIANÇAS NÃO DEVEM TRABALHAR?

É comum escutarmos falas que incentivam o trabalho infantil:
“Melhor trabalhar do que roubar.”
“Trabalhar ajuda na formação do caráter.”
“A criança que trabalha fica mais esperta”.
“Trabalhar não faz mal a ninguém”.
“Eu trabalhei e não morri”.
“Crianças desocupadas causam problemas.”
“Quem começa a trabalhar cedo garante o futuro”.
“Ele só está ajudando a família.”
“É bom para a criança ajudar na economia da família.”
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Aquelas que fazem o trabalho doméstico perdem o direito de brincar, 
estudar e trabalhar de forma protegida, quando for o caso. Além disso, um 
grande prejuízo para as crianças e adolescentes que trabalham é o 
abandono ou o baixo rendimento escolar. A criança que trabalha pode 
tornar-se um adulto sem escolaridade, com dificuldades no acesso ao 
mercado de trabalho.

Em geral, o trabalho precoce pode causar:

Falta de perspectiva de trabalho no futuro
Baixo rendimento escolar
Traumas psicológicos
Medo, insegurança, tristeza
Fadiga excessiva, distúrbios de sono, irritabilidade, alergias, 
problemas respiratórios
Diminuição da autoestima
Evasão escolar
Exposição a risco de acidentes e doenças do trabalho
Outros

É em casa, na escola, e em espaços próprios  que a criança vai receber a 
educação necessária e participar de atividades importantes para a 
formação do seu caráter, para o desenvolvimento de habilidades e para o 
aprendizado de regras e disciplina.

Para adolescentes a partir de 14 anos existe a possibilidade do trabalho 
protegido, por meio do contrato de aprendizagem, que proporciona 
formação técnica-profissional compatível com seu desenvolvimento 
físico, psíquico e moral. No entanto, são proibidos trabalhos perigosos ou 
insalubres que sejam prejudiciais para a formação, como trabalhos em 
ruas e outros logradouros públicos (comércio ambulante, guardador de 
carros, guardas mirins, guias turísticos, transporte de pessoas ou animais, 
entre outros), trabalho em serviços externos que impliquem em manuseio 
e porte de valores que coloquem em risco a sua segurança (o�ce boys, 
mensageiros, entregadores) dentre outros.
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BELO HORIZONTE LIVRE DO TRABALHO INFANTIL

Crianças e adolescentes e suas famílias são acompanhados pela 
Prefeitura de Belo Horizonte em diversos serviços, programas, projetos e 
benefícios das políticas públicas de assistência social, saúde, educação, 
cultura, esportes e lazer, dentre outras, quando são identificados e 
notificados em situação de trabalho infantil. Assim, as Ações Estratégicas 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que integram o 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), compreendem estratégias 
de informação, sensibilização e mobilização quanto ao desenvolvimento 
de ações e atividades proativas, protetivas e preventivas visando ao 
enfrentamento do fenômeno. 

O município de Belo Horizonte conta com 34 Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), presentes nos territórios que apresentam 
elevados índices de vulnerabilidades e riscos sociais. O CRAS é uma 
unidade pública estatal do SUAS/BH, que organiza e executa serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais visando à prevenção 
da ocorrência de situações de violação de direitos e de violência nos 
territórios de abrangência. 

As informações sobre os CRAS podem ser acessadas no Portal 
da Prefeitura de Belo Horizonte pelo link: pbh.gov.br/cras
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O município conta, ainda, com serviços de proteção social básica nas nove 
Coordenações de Proteção Social e Cidadania, por meio do Serviço de 
Proteção Social Básica Regional, do Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio Transferência de Renda e Cadastro Único.

Também estão instaladas em Belo Horizonte nove unidades de Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), presentes em 
cada uma das regionais administrativas do município. O CREAS é uma 
unidade pública responsável pela organização e execução de serviços 
especializados que visam - por meio de apoio, orientação, atendimento e 
acompanhamento socioassistencial - proteger famílias e indivíduos em 
situação de risco social e pessoal ou que tiveram seus direitos violados.

As informações sobre os CREAS podem ser acessadas no Portal 
da Prefeitura pelo link: pbh.gov.br/creas

Para que Belo Horizonte fique livre do trabalho infantil é importante a 
conscientização, mobilização e sensibilização da sociedade quanto a 
essa situação de violação de direitos. Nesse sentido, a Diretoria de 
Políticas para Criança e Adolescente vinculada à Subsecretaria de 
Direitos de Cidadania e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
dos Adolescentes organizam campanhas para orientar a população 
quanto às formas de denúncia e de proteção social. Essas ações e 
atividades são idealizadas em conjunto com a rede de defesa e garantia 
dos direitos da criança e do adolescente, que integram o Sistema de 
Garantia de Direitos de Belo Horizonte.

O lugar da criança é na escola, convivendo com sua família e com 
a comunidade, na brincadeira com os amigos e nas práticas de 
esportes.
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COMO POSSO COLABORAR NO ENFRENTAMENTO 
DO TRABALHO INFANTIL?

Não se beneficie do trabalho infantil. 
Não dê esmola, gere cidadania. 
Evite a compra de produtos vendidos e ou serviços realizados por 
crianças e adolescentes. 
Destine recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FMDCA

DENUNCIE

DISQUE 100

A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24 horas por dia, inclusive 
nos fins de semana e feriados. O denunciante recebe o número do 
protocolo para acompanhar o caso notificado. 

Disque Direitos Humanos é um serviço de recebimento de denúncias de 
violação de direitos humanos contra os seguintes segmentos: crianças e 
adolescentes, pessoa idosa, pessoa com deficiência, população LGBT, 
população em situação de rua, pessoa em situação de desigualdade 
racial, criança em situação de trabalho infantil.

Aplicativo Sabe - Conhecer, Aprender e Proteger: Espaço para 
crianças e adolescentes acessarem informações sobre direitos, 
aprenderem a identificar diferentes tipos de violência e buscarem 
ajuda. Lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH).




