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Charles Ayo, 
República 

Democrática 
do Congo

Marjorie, Índia

Lin-Fen, China

Anderson, Brasil

Por favor,
apresentem-se e 
contem um pouco 
de suas histórias!

Olá! Bem-vindos ao nosso 
evento em celebração ao 

Ano Internacional para 
a Eliminação do Trabalho 

Infantil. 

E eu sou 
Alana Ribeiro, 
procuradora 

do MPT.3 Devido à pandemia1,
ele será todo on-line. 
Eu sou Carlos Santana, 

representante brasileiro 
da OIT2.

Vamos conhecer 
nossos convidados e 

nossas convidadas neste 
ano tão difícil e de vulne-
rabilidade socioeconômica 
por causa da pandemia. 

1 - Pandemia da Covid-19.
2 - Organização Internacional do Trabalho
3 - Ministério Público do Trabalho
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<Bonjour! Sou Charles Ayo, tenho 
12 anos. Quando tinha dez, fui recru-
tado em meu país para ser soldado.>4

<Minha infância inteira foi de medos e 
incertezas. Diziam que éramos heróis, 
defensores de nossa etnia contra as 

demais, e nós acreditávamos.>

<Na África Subsaariana, 
pelo menos sete países 

utilizam meninos e meninas 
como combatentes e em 

postos de controle, como 
informantes, ou para 

saquear aldeias ou serem 
escravos e escravas, 

inclusive para fins 
domésticos e sexuais.> 

 <Um aumento de 159%, 
conforme ressaltou 
a ONG Child Soldiers 

International.5>

<Em números gerais, em 2012, a ONU 
contabilizou o recrutamento de 

3.159 novas crianças em 12 países, 
enquanto em 2017 esse número 

chegou a 8.185 em 15 países.>

4 - Traduzido do francês.
5 - http://bit.ly/HQ57a

<No total, segundo a ONG, o número de 
recrutamentos de 2013 a 2018 foi de 

29.128 em 17 países. Metade dos casos 
ocorreu fora da África em nações como 

Síria, Iraque e Colômbia.>

<Ni hao! Meu nome 
é Lin-Fen, tenho 
11 anos. Meus pais 

viviam em uma 
província muito 

pobre.>6

<Desde cedo, eu e meus irmãos éramos convencidos a 
buscar “melhores chances” de vida saindo de casa 

para trabalhar e morar longe, em outras províncias.>

<Pela legislação chinesa, eu não 
poderia trabalhar numa fábrica. No 
entanto, era o que mais acontecia.> 

<Quando os prazos apertavam e a produção pre-
cisava de força de trabalho extra, chamavam-nos 

para fazer um bico, como “estágio”, graças 
a arranjos com entidades escolares.>7

<era muita exploração. Costumávamos trabalhar 11 horas por 
dia, 6 dias por semana, principalmente nos turnos da noite, 

fazendo componentes eletrônicos de tablets e celulares ou 
montando brinquedos para exportação.>8

<É claro que me ressentia de não 
poder estudar. Dava muito valor ao 
pouco que aprendi, pois sabia que a 

Educação transforma e salva vidas.>

6 - Traduzido do Chinês.
7 - http://bit.ly/HQ57b
8 - http://bit.ly/HQ57c
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<Namastê. Sou Marjorie, 
tenho 10 anos. Sempre 

ajudei minha mãe no 
trabalho de casa. Por isso, 

nunca tinha ido à escola. 
Fazíamos tintura e bordados 

para uma fábrica têxtil, 
fornecedora de várias 

marcas famosas.>9

<Trabalhávamos entre seis 
e sete dias por semana, seis 
a oito horas por dia, mas não 
era incomum haver jornadas 

de até 14 horas.>10

<Ganhávamos em média $0,15 por 
hora, valor muitíssimo abaixo 

do salário mínimo do país.>

<Na Índia, em 2011, havia 4,35 milhões de crianças 
com idades entre cinco e 14 anos trabalhando11. Já o 

Unicef estima que eram 10,1 milhões!>12

<Só em 2018, 4.545 crianças 
deixaram a escola para 

trabalhar na extração de 
mica, elemento utilizado na 

produção automotiva 
e cosmética.>

<Meu irmão trabalhou 
nessas minas. Ele faleceu 

em uma explosão.>13

9 - Traduzido do hindi.
10 - http://bit.ly/HQ57d
11 - http://bit.ly/HQ57n

12 - http://bit.ly/HQ57h
13 - http://bit.ly/HQ57k

Olá, sou Anderson, tenho 11 anos 
e trabalho desde os nove. Comecei 

na carvoaria com o pai e só saí 
quando fomos para a cidade.

Lá, ficava nos sinais vendendo 
balas ou nas praias, oferecendo 

picolés aos turistas. 

Dados do IBGE15 de 2019 apontam a 
existência de 1,8 milhão de crianças e 
adolescentes trabalhando no brasil. 

Destes, 706 mil ocupados nas piores 
formas de trabalho infantil16. Além 
disso, 66% são negros ou pardos.

apenas 15,2% está legalmente empregado como 
aprendiz. no Brasil, a idade mínima para o trabalho 
é 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir 

dos 14 anos. Antes dessa idade, a Constituição 
Federal proíbe qualquer tipo de trabalho.17

Pela OIT, 
existem 160 
milhões de 
crianças e 

adolescentes 
trabalhando 

no mundo. 
Metade delas 
em trabalho 

perigoso, nas 
piores formas 

de trabalho 
infantil.14

14 - http://bit.ly/HQ57t
15 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua).

16 - http://bit.ly/HQ57o
17 - MPT em Quadrinhos Nº 28.
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As situações das 
crianças e adolescentes 

de outros países são 
muito parecidas com 

as que ocorrem 
no Brasil.

No nosso país, também 
existem  espécies de 
crianças-soldado, só 
que exploradas pelo 
tráfico de drogas. 

Outras são 
exploradas em 

facções de grandes 
cadeias da indústria 

têxtil. 

Sem falar de tantas que 
saem de casa em busca de 
melhores oportunidades 
e são vítimas do trabalho 
infantil doméstico18 ou da 

exploração sexual. 

As pessoas fecham 
os olhos para a situação 

das crianças com discursos 
falsos de que é melhor 

“trabalhar do que roubar”, 
de que “trabalhar dignifica”, 
“forma caráter” e até de que 

“trabalhar não mata”. 

Esses mitos são 
reproduzidos como se 
não houvesse outra 

opção para a criança e 
para o adolescente.

18 - MPT em Quadrinhos Nº 20 sobre trabalho infantil doméstico.

Não, né?! Trabalhar 
tem de ser no tempo 
certo, não se vive 
uma outra infância 

depois!

O Estatuto da 
Criança e do Adoles-
cente19 é bem claro: a 
criança tem que brin-

car, estudar e 
ser protegida20. 

crianças que 
foram atropeladas 
enquanto faziam 
malabarismo nos 

sinais21 ou… 

Além disso, 
Muitas crianças 

se acidentam 
no trabalho 

infantil.

…que se feriram 
ganhando a vida 

carregando compras 
na feira com um  

carrinho de mão22. 

O que 
mudou na 

vida de vocês, 
crianças? 

19 - Conheça o ECA na revista MPT em Quadrinhos Nº 21.
20 - Saiba mais sobre redes de proteção nas revistas MPT 

em Quadrinhos Nºs 14 e 15.

21 - http://bit.ly/HQ57q
22 - MPT em Quadrinhos Nº 02.
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Conheci projetos de formação cidadã 
que discutem a temática do trabalho 
infantil na escola. Foi como aprendi 

que o trabalho infantil é muito 
prejudicial e acabaria comprometendo 

o meu futuro. Além de levar a minha 
infância embora... tempo que não 

volta mais...

Minha família dependia dos 
trocados que ganhava, apesar de 

quererem que eu tivesse uma 
oportunidade de vida melhor dA que 

tiveram. Mas graças ao apoio de 
uma política pública, pude voltar 

para a escola e deixar 
de trabalhar.

<Em meu país, foi aprovada uma legislação proibindo 
o trabalho para crianças com menos de 14 anos. 
Finalmente, pude ir à escola e aprender formas 

saudáveis e dignas de viver a vida.>

<Na Índia, ainda tem muito a 
melhorar, como proibir o 

trabalho infantil doméstico, 
por exemplo.>

<Comigo, houve uma denúncia anônima. 
a pressão internacional ajudou a 

acabar com a exploração e deixar A 
fiscalização mais rígida.>

<Há muita pressão internacional 
para que as cadeias produtivas res-
peitem os direitos humanos e tenham 

práticas sociais responsáveis.>

<Uma ação humanitária internacional me ajudou a deixar 
a vida de soldado para trás. Pude inclusive convencer 

vários de meus amigos a também mudarem de vida.>

23 - A ação “MPT na Escola” integra o projeto Resgate a 
Infância. Confira em: https://youtu.be/xYKCzm26Tkg

23
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24 - A Convenção 138 sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego é de 
1976, mas só foi ratificada em 2001 e promulgada em 2002 no Brasil.

25 - A Convenção 182 das Piores Formas de Trabalho Infantil foi aprovada em 
1999 na Assembleia da OIT. No Brasil, foi ratificada em 2000 e passou a 
vigorar em 2001. Saiba mais na revista MPT em Quadrinhos Nº 33.

26 - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

E hoje vocês 
são os primeiros 
embaixadores e 

embaixadoras mirins 
da ONU, Representan-
tes de seus países na 

luta contra o Trabalho 
Infantil! 

A Assembleia Geral da 
ONU declarou 2021 como 
o Ano Internacional 
para a Eliminação do 
Trabalho Infantil. 

As Convenções 
Internacionais da OIT sobre 

a idade mínima para o trabalho24 
e sobre as piores formas de 
trabalho infantil25 são muito 
importantes, inclusive estão 

completando 20 anos de 
vigência no Brasil!

…bem como para 
erradicar todas as 

formas de exploração 
do trabalho infantil 

até 2025. 

A meta 8.7 da 
Agenda 2030 da ONU26 

diz que os Estados Membros, 
como o Brasil, devem adotar 

medidas imediatas e eficazes para 
proibir e eliminar as piores 

formas de trabalho 
infantil… 

Obrigado por 
participarem deste 
evento em parceria 
entre o MPT e a OIT 
para explicar esta 

tarefa importante de 
erradicar o trabalho 

infantil no mundo. 
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27 - Constituição Federal, art. 227
28 - Relatório “Trabalho Infantil: Estimativas Globais 2020, tendências e o caminho a seguir” - http://bit.ly/HQ57t

<O estudo é 
transformador e 
emancipador. só 
a educação pode 

romper o ciclo da 
pobreza.>

…além de 
colocá-los a 

salvo de toda forma 
de negligência, discri-
minação, exploração, 
violência, crueldade 

e opressão.

<Segundo o novo
relatório da OIT e do 
Unicef28, o progresso 
para acabar com o 

trabalho infantil está 
estagnado pela primeira 

vez em 20 anos! >

<Na contramão
da tendência anterior de 
queda, houve um aumento 

de 8,4 milhões de casos nos 
últimos quatro anos.>

<Além de ilegal, o 
trabalho infantil priva 

crianças e adolescentes de 
uma vida plena, impedindo-as 
de frequentar a escola e 

de desenvolver, de maneira 
saudável, suas capacidades e 

potencialidades.>

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

adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, ao lazer, à 
educação, entre outros,27… 

<Essa missão só 
será alcançada se todos 
e todas exercerem suas 
responsabilidades: poder 
público, iniciativa privada, 
sociedade civil organizada, 

famílias e todos os cidadãos 
e cidadãs do mundo.> 

<As pessoas, desde que 
conscientes e informadas, podem 

fazer escolhas que contribuam para 
o fim da exploração do trabalho 

infantil. daí a importância das 
campanhas educativas 
e de conscientização.> 

 Juntos, temos o poder 
de transformar o mundo e 

eliminar o trabalho infantil. 
Portanto, vamos agir 

agora para acabar com o 
trabalho infantil.

<Todos e todas 
podem fazer a diferença, 

não só governos ou 
organizações.>

Obrigado pela 
presença, crianças. 

O que vão fazer agora 
ao fim do evento?

Marquem a data 
12/6: Dia Mundial de 

Combate ao Trabalho 
Infantil!  Inspire, dê o 

exemplo, cobre que todos 
- sociedade civil, entidades 

e governo - façam a 
sua parte.
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“Brincar e 
sonhar!!!”

Nota: O cata-vento de 
cinco pontas é o símbolo 
mundial da luta contra 

o trabalho infantil.

FIM

14



Ano Internacional 
para a Eliminação
do Trabalho Infantil

Precisamos agir agora para acabar 
com o trabalho infantil. Todos 
podemos ajudar, fazendo escolhas 
pessoais. Consumindo com 
responsabilidade e cobrando ações 
do governo e instituições. Juntos, 
vamos eliminar o Trabalho Infantil.

Acesse:
https://endchildlabour2021.org
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