
PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
E DE ESTÍMULO À APRENDIZAGEM (PCTI)

Projeto: Literatura no combate ao trabalho infantil
Livro: “Lauro e os palhacinhos do sinal”



Introdução:
O trabalho infantil ainda é uma realidade 
para milhões de meninas e meninos no Brasil. 
Recentemente, o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) alertou para o risco de 
aumento do trabalho infantil durante e após 
a pandemia da covid-19. Segundo dados da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
152 milhões de crianças e adolescentes entre 
5 e 17 anos estavam em situação de trabalho 
infantil em 2016.

O trabalho infantil deixa marcas na infância que, 
muitas vezes, tornam-se irreversíveis e perduram 
até a vida  adulta. Traz graves consequências 
à saúde, à educação, ao lazer e à convivência 
familiar. São exemplos dos impactos negativos 
do trabalho infantil:

Aspectos físicos: fadiga excessiva, problemas 
respiratórios, lesões e deformidades na coluna, 
alergias, distúrbios do sono, irritabilidade. Segundo 
o Ministério da Saúde, crianças e adolescentes 
se acidentam seis vezes mais do que adultos em 
atividades laborais porque têm menor percepção dos 
perigos. Fraturas, amputações, ferimentos causados 
por objetos cortantes, queimaduras, picadas de 
animais peçonhentos e morte são exemplos de 
acidentes de trabalho.

Aspectos psicológicos: os impactos negativos variam 
de acordo com o contexto social do trabalho infantil. 
Por exemplo, abusos físicos, sexuais e emocionais são 
os principais fatores de adoecimento das crianças e 
adolescentes trabalhadores. Outros problemas são: 
fobia social, isolamento, perda de afetividade, baixa 
autoestima e depressão.



Aspectos educacionais: baixo  rendimento  
escolar, distorção idade-série, abandono da 
escola e não conclusão da Educação Básica. 
Cabe ressaltar que quanto mais cedo o indivíduo 
começa a trabalhar, menor é seu salário na fase 
adulta. Isso ocorre, em grande parte, devido ao 
baixo rendimento escolar e ao comprometimento 
no processo de aprendizagem. 

É um ciclo vicioso que limita as oportunidades de 
emprego aos postos que exigem baixa qualificação 
e com baixa remuneração, perpetuando a pobreza 
e a exclusão social.

No Brasil, o 12 de junho foi instituído como o Dia 
Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, pela 
Lei nº 11.542/2007. 

O símbolo da campanha e da luta contra o  trabalho 
infantil no Brasil e no mundo é o catavento de 
cinco pontas coloridas (azul, vermelha, verde, 
amarela e laranja).

Ele tem um sentido lúdico e expressa a alegria 
que deve estar presente na vida das crianças 
e adolescentes. O ícone representa ainda  
movimento, sinergia e a realização de ações  
permanentes e articuladas para a prevenção  e a 
erradicação do trabalho infantil.



Justificativa:
O enfrentamento de todas as formas de trabalho 
infantil é uma das prioridades da Justiça do Trabalho. 
Promover debates e reflexões sobre os efeitos 
devastadores dessa prática na vida de crianças e 
adolescentes é uma forma de dar visibilidade a esse 
grupo vulnerável e realizar ações para  conscientizar a 
sociedade sobre essa temática.

Além dos benefícios como o desenvolvimento da 
linguagem, do poder de criação, da habilidade de 
escrita e da ampliação do conhecimento cognitivo, a 
experiência de leitura literária conecta a criança com 
sua dimensão simbólica, imaginativa, suas fantasias e 
afetos. Desse modo, a literatura se apresenta como 
um recurso facilitador para abordar temas delicados 
no universo infantil.

Vale ressaltar que a literatura infantil promove, de 
maneira prazerosa e significativa, o desenvolvimento 
socioemocional de crianças pequenas, sobretudo se a 
leitura for bem mediada pelo adulto. 

Nesse sentido, é de grande relevância que o tema do 
trabalho infantil seja introduzido no universo literário, 
como forma de despertar o senso crítico e os afetos 
dessa categoria de leitores que representa o futuro 
do nosso país. 

Embora não seja tarefa fácil abordar temas complexos 
como o trabalho infantil, a literatura proporciona 
um exercício de empatia, fazendo com que o leitor 
experimente sentimentos e formule questionamentos.



As histórias são veículos fundamentais para que 
as crianças sejam apresentadas ao mundo real. 
Por meio de suas criações artísticas, os autores e 
ilustradores dão forma e imagens ao enredo ou 
trama, enquanto os mediadores dos conteúdos 
literários (pais, professores, bibliotecários e 
outros agentes que cuidam das crianças) utilizam 
esse instrumento poderoso para sensibilizar, 
conscientizar e transformar vidas e realidades.

Incitados  pela  campanha nacional  lançada 
em 2020 pelo Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) com 
o slogan “Covid-19: agora mais do que nunca 
protejam crianças e adolescentes do trabalho 
infantil” e pelo evento virtual promovido pelo 
Tribunal   Regional  do  Trabalho da 7ª Região 
(TRT/CE) abordando a temática “A literatura 
infantojuvenil  no combate  e prevenção 
às violações de direitos”, vislumbramos a 
possibilidade de utilização do talento do nosso 
corpo funcional para um projeto literário de 
importância social. 

Desse modo, a Justiça do Trabalho no Ceará 
elegeu a literatura infantil como recurso educativo 
e lúdico para sensibilização e enfrentamento 
no combate ao trabalho infantil e promoção do 
exercício da cidadania.



Alinhamento com a Missão Institucional do TRT/CE e com 
a Agenda da Organização das Nações Unidas (ONU) 2030:



O projeto está alinhado com a Missão Institucional do TRT/CE, que é: “Realizar Justiça, no âmbito das 
relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania”, bem como com as 
diretrizes do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem (PCTI) da Justiça do 
Trabalho, que prevê o desenvolvimento de ações voltadas para a erradicação do trabalho infantil.

As ações a serem desenvolvidas também estão em conformidade com a Meta 9 do Poder Judiciário, que 
consiste em integrar a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) ao Poder Judiciário. 

Nesse sentido, o projeto alcança alguns objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), quais sejam:

a) ODS 4 - Educação de Qualidade: que tem como intuito assegurar 
a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e 
fomentar educação para o desenvolvimento sustentável e estilos 
de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, 
promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, 
e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura 
para o desenvolvimento sustentável.    



b) ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico: 
que se propõe a promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo, e trabalho decente para todos e recomenda 
a adoção de medidas para erradicar o trabalho forçado, 
acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas 
e assegurar a proibição e eliminação das piores formas 
de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização 
de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho 
infantil em todas as suas formas.  

c) ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes: que 
visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes,responsáveis e inclusivas em todos os níveis e 
acabar com abuso, exploração, tráfico   e todas as formas 
de violência e tortura contra crianças. 



Desta forma, esperamos promover sensibilização para as temáticas acima mencionadas, 
promovendo o engajamento de todos na busca por uma educação de qualidade, no combate ao 
trabalho infantil e na promoção da paz social.

d) ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação: 
que visa fortalecer os meios de implementação e  
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável, por meio de parcerias multissetoriais, 
que mobilizem e compartilhem conhecimento, 
experiência, tecnologia e recursos financeiros,  
destinados a apoiar a realização dos objetivos do  
desenvolvimento sustentável em todos os países, 
particularmente, nos países em desenvolvimento. 



Sobre a obra:

Título: “Lauro e os palhacinhos do sinal”
Autores: Frederico Brito e Thais Evangelista
Colaboradora: Rejane Albuquerque
Ilustradora: Marcilene Damasceno
Editora: TRT da 7ª Região
ISBN: 978-65-00-14047-7
Páginas: 48
Formato: 20 x 20 cm
Ano: 2020

Sinopse: 

O que chamou a atenção de Lauro quando o carro dos seus 
pais parou em um sinal de trânsito? Será que  estamos 
atentos ao que acontece ao nosso redor? Pegue carona 
com Lauro e reflita sobre um tema sensível e de grande 
relevância social.

A obra “Lauro e os palhacinhos do sinal” apresenta o  
protagonista desvendando a realidade do trabalho infantil 
e refletindo sobre os riscos que essa prática traz para o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Com frases rimadas e ilustrações delicadas, a obra aborda 
questionamentos importantes sobre a nossa realidade 
social e apresenta a criança como sujeito detentor de 
direitos fundamentais que precisam ser resguardados. 

O livro conta ainda com sugestões de estratégias para 
mediação da leitura, orientações sobre o Programa de 
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem 
(PCTI) desenvolvido pela Justiça do Trabalho, alusão 
ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e uma 
atividade lúdica para as crianças.



Objetivos:

• Proporcionar  momentos   prazerosos  na   
infância por meio  da leitura, possibilitando 
o desenvolvimento do universo imaginário 
e simbólico das crianças, a ampliação do  
vocabulário e o fortalecimento de suas relações 
socioafetivas;

• Auxiliar a criança a identificar o que é o trabalho 
infantil e suas diversas formas de exploração;

• Sensibilizar crianças e jovens sobre os efeitos 
maléficos do trabalho infantil;

• Estimular o senso crítico nos jovens leitores;

• Promover o engajamento da sociedade no  
combate ao trabalho infantil; 

• Aproximar a Justiça do Trabalho da comunidade.

Metodologia:

• Distribuição de exemplares físicos do livro 
“Lauro e os palhacinhos do sinal” para escolas 
públicas e particulares, bem como bibliotecas 
públicas e comunitárias no Estado do Ceará; 

• Disponibilização de download gratuito do livro; 

• Disponibilização dos arquivos digitais do livro 
para impressão física por instituições parceiras.



Articulações da obra com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
do Ensino Fundamental: 

(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades. 

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, 
reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. 

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e 
textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão 
dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o 
como conquista histórica.



Atividades sugeridas:

• Realizar a contação da história do livro “Lauro e 
os palhacinhos do sinal” (conforme orientações 
contidas nas páginas 44 e 45 da obra);

• Estimular a realização da atividade do jogo dos 
7 erros do Livro “Lauro e os palhacinhos do 
sinal” (páginas 46 e 47 da obra); 

• Propor a confecção de cartazes, desenhos ou 
frases contra o trabalho infantil;

• Propor a elaboração de poemas, desenhos 
ou textos com o tema “Toda criança/Todo 
adolescente tem direito a…”

• Convidar um representante do Programa de 
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo 
à Aprendizagem (PCTI) para um bate-papo  
(presencial ou virtual/remoto) com professores 
e/ou com as crianças sobre os direitos das 
crianças e dos adolescentes;

• Convidar os autores do livro “Lauro e os 
palhacinhos do sinal” para um bate-papo 
literário (presencial ou virtual/remoto) com as 
crianças;

• Convidar a colaboradora do livro “Lauro e 
os palhacinhos do sinal” para um bate-papo  
(presencial ou virtual/remoto) sobre mediação 
de leitura com professores e bibliotecários;

• Ensaiar com as crianças a música “Criança não 
trabalha” e “Cuida com cuidado”, do grupo 
Palavra Cantada, e/ou “Sementes”, do cantor 
Emicida;

• Realizar um sarau com cordéis que falam sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



Indicação de material complementar:

Vídeos:

Depoimento do Ministro Dalazen - “trabalho precoce é 
nefasto”, disponível no link: https://www.youtube.com/
watch?v=VDfIP2ByyOg&t=9s

Mão de obra infantil na Revolução Industrial,  
disponível no link: https://www.youtube.com/
watch?v=UWGSKJ4kczo&feature=emb_logo

Cordel da criança, disponível no link: https://www.youtube.
com/watch?v=copHhAfemCs&feature=emb_logo

Textos de apoio:

Pequena história do ECA, disponível em: https://
nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/JAqqXs-
RWeBSZuUjKVaSbc8FGmMfTRdxHKwMx83BcSzCEWE-
FKpJe4JcvFBZhM/his5-05und01-pequena-historia-do-
eca.pdf

Cordel das crianças disponível em: http://www.vitoria-
regia.net/wp-content/uploads/2018/10/Livro-Cordel-
4%C2%B0-Ano-Turma-A.pdf

Cartazes, disponível em: http://memoria.cenpec.org.
br/uploads/F585_061-05-00003%20Cartazes%20Tra-
balho%20Infantil.pdf
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Cartilhas e manuais:

Combatendo o trabalho infantil: Guia para educadores. v.2: Sugestões de atividades. Disponível 
em: http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_7301/lang--pt/index.htm

Educar e proteger: a educação no combate ao trabalho infantil. Cartilha para profissionais da edu-
cação. Disponível em: http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/Cartilha-
Combate-Trabalho-Infantil_10jun20.pdf

Trabalho Infantil: 50 Perguntas e Respostas. Disponível em: http://www.tst.jus.br/
documents/2237892/21583082/50+Perguntas+e+Respostas+sobre+Trabalho+Infantil+-
+vers%C3%A3o+2019/8e2e0755-ae8a-9fb4-5d6d-9f18220da577
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Letras de músicas:

CRIANÇA NÃO TRABALHA
Palavra Cantada
https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM

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 cela, 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
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 cela, bombom
Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão
Criança não trabalha, criança dá trabalho
Criança não trabalha
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
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 cela, bombom
Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão
Criança não trabalha, criança dá trabalho
Criança não trabalha, criança dá trabalho
Criança não trabalha, criança dá trabalho
Criança não trabalha, criança dá trabalho

https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM


SEMENTES
Emicida
https://www.youtube.com/watch?v=C7l0AB--I3c

Se tem muita pressão
Não desenvolve a semente
É a mesma coisa com a gente
Que é pra ser gentil
Como flor é pra florir
Mas sem água, Sol e tempo
Que botão vai se abrir?
É muito triste, muito cedo
É muito covarde
Cortar infâncias pela metade
Pra ser um adulto, sem tumulto, não existe atalho
Em resumo
Crianças não têm trabalho, não, não, não
Não ao trabalho infantil
Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente
Empurrado a fórceps, pro batente
O bíceps dormente, a mão cheia de calo
Treme, não aguenta um lápis, no fundão de São Paulo (puts)
Se a alma rebelde se quer domesticar
Menina preta perde infância, vira doméstica

Amontoados ao relento, sem poder se esticar
Um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar
Que o nosso povo nas periferia
Precisa encher suas panela vazia
Dignidade é dignidade, não se negocia
Porque essa troca leva infância, devolve apatia
E é pior na pandemia
Sobra ferida na alma
Uma coleção de trauma
Fora a parte física
E nóis já tá na parte crítica
Pra que o nosso futuro não chore
A urgência é: Precisamos ser melhores, viu?
Se tem muita pressão
Não desenvolve a semente
É a mesma coisa com a gente
Que é pra ser gentil
Como flor é pra florir
Mas sem água, Sol e tempo
Que botão vai se abrir?
É muito triste, muito cedo
É muito covarde
Cortar infâncias pela metade
Pra ser um adulto, sem tumulto, não existe atalho

https://www.youtube.com/watch?v=C7l0AB--I3c


Em resumo
Crianças não têm trabalho não, não
Crianças não têm trabalho, não
Não ao trabalho infantil
Com 8 ela limpa casa de família, em troca de comida
Mas só queria brincar de adoleta
Sua vontade, esconde-esconde
Já que a sociedade pega-pega sua liberdade
E transforma em tristeza
Repetiu na escola por falta, ele quer ir mas não pode
Desigualdade é presente e tira seus direitos
Sem escolha: Trabalha ou rouba pra viver
Sistema algoz, que o arrancou da escola
E colocou pra vender bala nos faróis
Em maioria, jovens pretos de periferia
Que tem direito à vida plena
Mas só conhece o que vivencia
Insegurança, violência e medo
Trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço

Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam
Alimentar a potência delas
A liberdade delas não tem preço
Merecem o mundo como um jardim e não como uma cela
Se tem muita pressão
Não desenvolve a semente (não)
É a mesma coisa com a gente
Que é pra ser gentil
Como flor é pra florir
Mas sem água, Sol e tempo
Que botão vai se abrir? (Me diz)
É muito triste, muito cedo
É muito covarde (muito)
Cortar infâncias pela metade (é quente)
Pra ser um adulto, sem tumulto, não existe atalho
Em resumo (diz)
Crianças não têm trabalho, não, não, não
Crianças não têm trabalho, não
Apenas não ao trabalho infantil



CUIDA COM CUIDADO
Palavra Cantada
https://www.youtube.com/watch?v=1X_ow1SKMys

O peixinho quando nasce
Não precisa de cuidado nenhum, nenhum
Ele logo sai nadando, ziguezagueando
No mar azul, sem medo nenhum
E o passarinho?
O passarinho quando nasce
Precisa da mamãe para cuidar
Só depois de vinte dias de comida na boquinha
Aprende a voar, aprende a se virar
E o cachorrinho?
E o cachorrinho quando nasce
Só precisa de cuidado para mamar
Mas depois de seis semanas
Ele e seus irmãos
Aprendem a lição de como ser um cão
E o potrinho?
O potrinho só demora mais um pouco
Pra deixar de dar trabalho
Mas depois de meio ano ele já está galopando
Pois agora é um cavalo
E o bicho homem?
Bicho homem?

E o bicho homem?
Bicho homem?
E o bicho homem?
Ih, bicho homem
E o bicho homem?
Ai, ai ai, vou falar
Esse bicho é demorado
Dá um bocado de trabalho danado
Nunca é bastante
Toda hora, todo instante
Precisa de muito cuidado
Cuidado para aprender andar
Cuidado pra não se machucar
Cuidado com a alimentação
Cuidado quando é sim ou não
Cuidado com as bactérias
Cuidado com a rede elétrica
Cuidado com um choro aflito
Cuidado com um simples mosquito

https://www.youtube.com/watch?v=1X_ow1SKMys


Chega aos quinze anos
E a filha traz pra casa um namorado
Chega aos quinze anos
E o filho já tem barba
Mas ainda é preciso cuidado
Cuida com cuidado, da impaciência
Cuida com cuidado, da solidão
Cuida com cuidado, da violência
Cuida com cuidado, da dispersão
Cuidado com o bullying na escola
Cuidado com o mundo das drogas
Cuidado com a distância
Cuidado com a intolerância
Mas sem paranoia, cuida com carinho
Sem paranoia, cuida do caminho
Sem paranoia, cuida com afeição
Sem paranoia, prestando atenção
Sem paranoia, cuida com cuidado
Sem paranoia, fica lado a lado

Sem paranoia, cuida com amor
Sem paranoia, cuida com humor
Sem paranoia, cuida com carinho
Sem paranoia, cuida do caminho
Sem paranoia, cuida com afeição
Sem paranoia, prestando atenção
Sem paranoia, cuida com cuidado
Sem paranoia, sempre lado a lado
Sem paranoia, sem paranoia
Sem paranoia, sem paranoia
Sem paranoia, cuida do peixinho
Sem paranoia, e do passarinho
Sem paranoia, cuida com carinho
Sem paranoia, cuida do caminho
Sem paranoia, sem paranoia
Sem paranoia, sem paranoia
Sem paranoia, cuida com cuidado
Sem paranoia, fica lado a lado
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