
O dia em que a infância passou a ser plenamente feliz 

Num lugarzinho distante conhecido como Esperança, havia um jovem trator 

chamado Mauro e sua vida não era nada fácil. Como tratores são máquinas que 

trabalham pesado, diariamente, o pai de Mauro o levava para a roça. Juntos, 

trabalhavam arduamente puxando pesadas máquinas agrícolas e esta rotina deixava 

Mauro desmotivado, cansado e triste. 

Certo dia Felipe, uma motocicleta amigo de Mauro, foi visitá-lo no campo. 

Chegando lá disse alegremente: - Mauro, Mauro, vamos brincar com nossos amigos? 

Todos estão reunidos para brincar de pega-pega e só falta você. 

- Ah Felipe, não posso ir. Preciso trabalhar e ajudar meu pai. 

 - Que pena! Então vou voltar.  Nos vemos amanhã na escola!  Disse Felipe. 

- Acho que não irei à escola amanhã e pelos próximos dias, Felipe. Estou até 

pensando em não estudar mais, respondeu o tratorzinho. 

Decepcionado com o que acabara de ouvir, Felipe disse: - O quê?  Mauro, você 

só pode estar brincando!  

- Não tenho o que fazer, precisamos de dinheiro, meu pai precisa de mim. Agora 

preciso voltar para a lavoura, arar toda a terra até o sol se pôr, pois logo irá chover e 

a roça precisa estar pronta para a plantação. 

Felipe ao ouvir o triste desabafo do amigo, nem foi brincar e correu o mais 

rápido que pode até a oficina de seu tio Zeca. Chegando lá explicou a situação e pediu 

ajuda ao tio. Zeca então foi até o sítio do pai de Mauro e eles tiveram uma conversa 

séria. 

Tio Zeca explicou para o pai do tratorzinho que existia Conselho Tutelar, 

Ministério do Trabalho e leis que protegiam a infância e a adolescência. Explicou que 

o lugar de Mauro era na escola, brincando, estudando e se preparando para o futuro.  

Falou que a atitude do pai era de exploração do trabalho infantil, havendo para isso 

pena muito severa, pois criança precisa ser criança e não assumir responsabilidades 

de adultos. 

O pai de Mauro, espantado e triste ao mesmo tempo, falou: -O que estou 

fazendo com meu filho?  

Na manhã seguinte, Mauro, o tratorzinho, acordou cedo para trabalhar e 

procurou o pai que estava na sala pensativo, esperando por ele. Para surpresa de 

Mauro, o pai estava com um carrinho cheio de livros os quais deu ao filho, abraçando-



o fortemente e lhe falando que tio Zeca havia lhe aberto os faróis de que lugar de 

criança é na escola. 

Daquele dia em diante, Mauro nunca mais faltou às aulas e sentia-se 

plenamente feliz, na certeza de que teria um presente e futuro bem melhor e agora 

poderia brincar com seus amigos e ter uma vida mais tranquila. Ele e seu pai 

passaram a conscientizar todas as famílias da sua comunidade da importância da 

criança viver sua infância de forma plena, com seus direitos respeitados. 


