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RESUMO

O presente trabalho sistematiza as ações sócio-educativas desenvolvidas junto aos pais
das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do município de
Itajaí/SC. A escolha do grupo de pais não se deu aleatoriamente, mas obedeceu ao
critério de maior concentração de crianças do PETI por escola municipal. Assim,
formou-se o coletivo composto por 20 pais que tinham seus filhos estudando na Escola
Professor Cacildo Romagnani. Foram realizados encontros mensais, num total de três,
nos quais se discutiram ternas que incluíram as conseqüências do trabalho infantil,
direitos e deveres das crianças e adolescentes e preservação ambiental. Ao término dos
encontros, os pais fizeram avaliações mediante o preenchimento de um instrumento cujo
resultado compõe o presente trabalho. O trabalho educativo junto às famílias, no sentido
de veicular informações e estimular reflexões acerca da política de erradicação do
trabalho infantil, se reveste de importância fundamental urna vez que essas famílias são,
na maioria das vezes, as organizadoras do trabalho de seus filhos. A aproximação do
coletivo de pais com o PETI, possibilitada pela execução das ações sócio-educativas,
permitiu que as dificuldades de sobrevivência das famílias e outras fossem explicitadas
e redundasse em encaminhamentos tanto a rede de proteção social da Prefeitura
Municipal quanto às políticas sociais básicas.

Palavras-chave: serviço social, ações sócio-educativas, família.
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INTRODUÇÃO

O trabalho de conclusão de curso apresentado, discorre sobre a atuação do serviço

social através das ações sócio-educativas na área da criança e do adolescente, cuja experiência

emergiu da prática de estágio, vivenciada no Programa de Erradicação do Trabalho Infant il no

município de Itajaí.

Neste trabalho de conclusão de curso, inicialmente pretende-se resgatar a

problemática do trabalho infantil dentro dos processos sócio históricos brasileiro, sob o ponto

de vista de que a exploração do trabalho de crianças e adolescentes no país sempre esteve

vinculada as representações, idéias e sentimentos que foram construídos socialmente a respeito

da infância. Desta forma, enfatiza-se que tais concepções sobre a infância, por ora tenderam

para o retrocesso na legislação brasileira acerca do trabalho infantil, por ora contribuíram para

o seu progresso e avanço.

Para avançarmos sobre a questão, além da incursão histórica e legislativa, que

pretende discutir a questões que permeiam o trabalho infantil, na segunda parte desta

apresentação, buscou-se debater a respeito das causas e reais conseqüências que o trabalho

precoce traz para a vida destas crianças e adolescentes, que são diariamente alijados dos seus

direitos a vida, saúde, educação, lazer, a convivência comunitária e familiar.

Dentre suas causas, entende-se que a família e sua condição socioeconômica tem

um papel importante na definição do momento de entrada dos filhos no mercado de trabalho.

Assim, é que buscar promover as necessidades básicas e complementar a renda da família,

muitas crianças e adolescentes ao longo da história, são diariamente lançados precocemente no

mercado de trabalho, exercendo atividades desqualificadas, insalubres, perigosas que colocam

em risco a saúde, segurança e o futuro destes.

Além disso, em se tratando de trabalho infanto-juvenil, os valores familiares

também acabam se reproduzindo inadequadamente, sobrepondo à atividade produtiva a

educativa. Muitas vezes, almeja-se apenas o suprimento das necessidades imediatas, sendo que

a família passa a não valorizar ou a encarar como pouco possível a transformação da sua

condição de vida e a de seus filhos.
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Neste sentido, é que o terceiro capítulo deste trabalho, apresentará a sistematização

das ações sócio-educativas realizadas com as famílias bolsistas do programa de Erradicação do

Trabalho Infantil de Itajaí, sendo que tais ações tiveram como intuito ampliar o universo

informativo e cultural das famílias, favorecer o fortalecimento dos laços familiares, bem como

trabalhar a conscientização da população atendida, quanto à importância da retirada das

crianças e adolescentes do trabalho precoce.

Isto porque se entende que para que os esforços em prol da erradicação do trabalho

infantil dêem certo, é preciso que haja compromisso e mobilização por parte de todos aqueles

envolvidos na questão: governo, sociedade civil, comunidade e a própria família.

Assim, busca-se demonstrar as ações desenvolvidas no Programa de Erradicação

do Trabalho Infantil que tiveram como objetivo visar o enfrentamento desta complexa

expressão da questão social, sendo que através das ações sócio-educativas junto às famílias.

deu-se uni passo fundamental para a desmistificação da cultura do trabalho infantil.



CAPITULO I

HISTÓRICO DO TRABALHO INFANTIL

1.1 Representações da Infância: Limites e Possibilidades ao enfretamento do Trabalho

Infantil

Ao pretender discutir a problemática do trabalho infantil é importante realizar uma

incursão histórica e legislativa a esse tema, visto que o trabalho infantil acompanha a trajetória

histórica da humanidade.

O grau de atenção dispensado a criança e ao adolescente em situação de

vulnerabilidade, em especial em relação ao trabalho infantil, esteve em todo processo histórico

brasileiro condicionado às representações, idéias e sentimentos que foram sendo socialmente

construídos a respeito da infância.

Então, pode-se compreender que a problemática do trabalho infantil, fez-se mais

ou menos presente de acordo com o grau desenvolvimento civilizatório das diversas

sociedades.

Segundo Áries (1978) a aparição da criança corno uma categoria social se dá

lentamente entre os séculos XIII e XVII. Através da Iconografia Medieval, inicialmente a

criança aparece para representar o anjo e o menino Jesus; depois a Infância da Virgem Maria e

dos outros Santos. Somente no século XVII aparecem os retratos das crianças vivas,

parecendo que no século XVII surge o interesse especifico pela criança (REDIN, 1998, p.14).

A esse respeito Leite (2001) traz o recorte das cartas que eram trocadas por volta

de 1550 entre os missionários Manoel da Nóbrega e Padre Anchieta, demonstrando a

representação da época sobre a infância. Assim eles se referiam aos "Pequenos Jesus", ou seja,

as crianças órfãs que foram trazidas de Portugal para ensinarem o cristianismo às crianças

indígenas:

1....1 Mas nem todos os órfãos que foram enviados ao Brasil se perderam.
Alguns se tornaram os "pequenos Jesus", como seriam chamados pelos
missionários, que os comparavam a imagem do filho de Deus, pregando e
orando nas selvas em língua nativa (LEITE, 2001, p. 10).

10
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A criança e a imagem construída sobre a infância acima descrita, refletia também

como elas eram utilizadas como um meio de afirmação da fé católica através da

cristianização dos indígenas que aqui estavam. Deste modo, os jesuítas foram os grandes

descobridores da infância, ao entenderem as crianças indígenas como a "cera branda" que

deveriam ser impressos os caracteres da fé e das virtudes cristãs.

Para Chambouleyron (apud PRIORE, 2000, p. 58), a infância estava sendo

descoberta nesse momento no Velho Mundo resultado da transformação nas relações entre

indivíduo e grupo, o que ensejava o nascimento de novas formas de afetividade e a própria

"afirmação do sentimento de infância".

Porém, durante o Período Colonial, a família brasileira, pressionada pela rigidez

dos valores morais e por imposições de natureza econômica, ao ter que recorrer a roda dos

expostos mantinha relação conflituosa para com suas crianças, sendo que muitas eram

repudiadas por serem fruto de adultério, por serem filhos de mães solteiras ou filhos de

escravas.

Assim, os enjeitados tinham origem na moral patriarcal dos senhores de
engenho da Bahia e do Rio de Janeiro e também eram frutos das
conseqüências do sistema econômico que sustentava estes segmentos
sociais; 1...1 Mulheres brancas da elite e ex-escravas sofriam ao abandonar
os próprios filhos e o gesto não expressava necessariamente um modelo
familiar alternativo em que o amor maternal estivesse verdadeiramente
ausente (VENÂNCIO, 2005, p.35).

Neste sentido, inevitavelmente, muitos bebês foram submetidos à Roda dos

Expostos, destinados à adoção, aonde permaneciam até os sete anos de idade, quando então

deviam ser empregados em serviços remunerados ou em troca de alimento e moradia, onde

exploravam os seus serviços. Também era habitual que os senhores de engenho abandonassem

o bebê cativo na Roda, alugassem a sua mãe como ama de leite e, mais tarde mandavam

buscar o menino crescido para explorar os seus serviços.

Também não havia a preocupação do governo de Portugal em realizar gastos ou

assumir a responsabilidade de proteger e de educar as crianças abandonadas e orlas, as quais

eram assistidas pelas instituições da Igreja Católica.
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Segundo Veronese (1999, p. 19), em se tratando da primeira Constituição

Brasileira, de 1824, período Imperial, esta não fez nenhuma referência com relação a

responsabilização penal do menor, tampouco se designou a criança desassistida.

Segundo a autora, a primeira iniciativa de se pensar a respeito da garantia dos

direitos da criança, ocorreu embrionariamente mediante promulgação da Lei do Ventre Livre,

de n" 2.040 de 28 de setembro de 1871, que concedia liberdade às crianças nascidas de mães

escravas, sendo que o objetivo era paulatinamente acabar com a escravidão infantil no Brasil.

Entretanto, a lei, que teoricamente tinha como intuito proteger a infância, na

prática contribuiu para dar continuidade à exploração das crianças, já que estipulava que o

proprietário dos escravos criasse as crianças até seus 8 anos de idade, ao mesmo tempo em que

dava a opção para os mesmos receberem indenização de 600 mil réis pelo tempo de criação

dispensado a criança ou de utilizarem dos serviços do menor até que ele completasse 21 anos.

Deste modo, a utilização do trabalho infantil, neste período, tornou-se uma prática

lucrativa, pois na maioria das situações o senhor preferia ficar com a criança negra explorando

a sua força de trabalho, uma vez que a lei não determinava o número de horas de trabalho, o

regime sanitário ou alimentação que deveriam receber estes escravos livres.

E ainda, caso o senhor optasse por receber a indenização, o menor ficaria sob

responsabilidade do Governo que, geralmente, o colocava numa instituição de caridade que

também o exploraria, fazendo-o trabalhar até seus 21 anos de idade.

As representações e idéias sobre a criança e o adolescente do período repercutiam

diretamente na forma e tratamento dispensados aos mesmos, sendo que, a eles não era

garantida nenhuma consideração especial e com relação ao trabalho infantil esta era unia

prática permitida, para o qual não eram dispensados esforços a fim de extingui-lo.

Desta forma, pode se compreender que o trabalho Infantil teve registros que

remontam ao início da nossa colonização, em que nossa infância era desassistida e submetida

à tratamentos desumanos, concebidas como propriedade de uso individual, elas eram forçadas

a trabalhar para os senhores de engenho, sendo vistas como ótima fonte de lucro, já que não

recebiam qualquer ganho pelo trabalho que executavam.

Durante o Brasil Império, para se dirigir à criança e ao adolescente, usavam-se

termos como "desvalidos", "miseráveis" e "sem nenhuma serventia", os quais eram os mais

utilizados para se designarem a infância pobre. (LEITE, 2001).



Deste modo, jovens e crianças carentes eram concebidos como um problema social

e de segurança que deveria ser controlado. Leite (2001), ao abordar a citação do Jurista Lemos

de Brito, demonstra situação de descaso social e o trato que se tinha para com as crianças

tomando como exemplo a cidade do Rio de Janeiro,

O Rio de Janeiro [...1 conta com um sem número de vadios 1...] São centenas
de menores que perambulam pelas ruas, vivem ao deus-dará, jogando bola,
salteando bondes, grupando-se ao redor de veículos, de passageiros, que
estacionam, enchendo as feiras livres [...I (LEITE, 2001, sp).

A grande preocupação do período era a de que estas crianças abandonadas

pudessem ser elementos de desordem e de perturbação da vida social por isso eram colocadas

em abrigos e em internatos, sendo que, a assistência à criança possuía grande cunho religioso e

caritativo, com pouquíssimos investimentos governamentais.

Assim, a figura da criança carente nessa fase de dependência era encarada como

elemento passível de receber caridade, não havendo uma preocupação específica com ela.

Berenice (apud VERONESE,1999,p.31).

Na História Brasileira, a problemática do trabalho infantil, adquire maiores

proporções, especialmente durante o período Republicano, surgindo com unia resposta a um

Estado de necessidade social da época, que fora caracterizado principalmente pelas injustiças

oriundas, da expansão do capitalismo nos séculos XIX e XX. Sendo que, a exemplo da

Constituição de 1824, a Carta de 1891, que correspondeu à primeira Republica, não enfatizou

a preocupação com a infância (VERONESE, 1999).

Naquele momento, a família brasileira passa a ser pressionada por inúmeras

pressões advindas das inúmeras questões sociais: falta de habitação; aglomeração de

residências de trabalhadores próximos da fábricas; falta de água e saneamento; transporte

incipiente e caro; falta de serviços públicos; mendicância e aumento da criminalidade, etc

(MTE, 2000, p.10).

Todas estas questões conformavam as mazelas da família brasileira nos aspectos

econômicos e sociais. Neste sentido, como uma resposta para minimizar os danos da realidade

desigual e injusta o Trabalho Infantil foi utilizado como mecanismo de garantia e

complemento de renda para as famílias.
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Desta forma entende-se que a representação que se teve durante muito tempo sobre

a infância, era a de que a criança poderia ser comparada ao adulto em miniatura e para qual

não se necessitava de maiores atenções, perdurou por significativo período de tempo, sendo

difundida pela classe dominante enquanto maior beneficiada pela continuidade de tal

concepção, já que, era esta classe, mediante os senhores de engenho, que se utilizava

constantemente da exploração da mão de obra das crianças e dos adolescentes.

Como esclarece Redin (1998),

A representação' é um fenômeno psicosocial fundamentalmente
condicionado as circunstâncias globais onde ela se dá. Ela inclui unia rede de
relações que o indivíduo e os grupos estabelecem entre os significados e
situações que lhes interessam para sua sobrevivência ou sua hegemonia e/ ou
reprodução da situação", [...] sendo assim esclarece: "A representação surge
do real, porém inclui a postura, os interesses, a situação social e/ ou de
classes, a perspectiva histórica de quem a constrói e, então o real e
reconstruído, retocado e modificado I...1. ( REDIN, 1998, p.13).

Deste modo, compreende-se que o modo de conceber infância esteve

profundamente condicionado por posturas e interesses de classes, isto porque, naquele

momento, voltar-se numa perspectiva de garantia de direitos para esta parcela da população,

não era propriamente interessante para o setor econômico que se beneficiava da mão-de-obra

barata das crianças e adolescentes.

Deste modo, no Brasil, a mão de obra da população infanto-juvenil era absorvida

sem distinção pelas indústrias que se encontravam em forte processo de desenvolvimento,

conforme elucida o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE: "Era comum a ocupação de

quase todos os membros da família operária nas fábricas, [...] aliado a uma oferta de emprego

preferencial para mulheres e crianças, sobretudo na área têxtil" (MTE, 2000, p. 11).

Ainda durante a primeira República, com relação ao trabalho dos Menores, o

Decreto n"1.313, de 17 de janeiro de 1890, o qual acabou não sendo regulamentado, trazia:

"[...] estipula-se a idade mínima de doze anos, e a duração máxima, seria de acordo, com a

idade, de sete ou nove horas de trabalho não consecutivo".

O conceito de representação possui outras abordagens não se esgotando no enfoque psicossocial.
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Segundo Veronese (1999, p.20),

1...1 desde o aparecimento do primeiro surto industrial, precoce foi à idade
com a qual as crianças oriundas das famílias operárias ingressavam nas
fábricas. Isso era uma forma de garantir a aprendizagem de um oficio, o que
não podia ser oferecido pelas parcas e pequenas escolas profissionais,
implantadas em 1874 , em São Paulo. No entanto o que se constatava,
nessas indústrias, é que não apenas os jovens em idade de aprendizagem
eram empregados, mas também crianças de até cinco anos de idade, que
eram inseridas em pequenos serviços.

Alguns projetos em torno da regulamentação do trabalho infantil foram surgindo,

como o Decreto n° 1.313, já mencionado, em 1891, que estabelecia providências para

regularizar o trabalho de menores empregados nas Fábricas da Capital Federal; a criação

através da Câmara do Rio de Janeiro da proposta de 8 horas de trabalho diário para menores

de 15 anos de idade para o setor comercial; e em 1912 o projeto n° 94, que propunha 8 horas

de trabalho no campo.

Segundo Veronese (1999), os dispositivos legais, como Decreto n° 1313 de 7 de

Janeiro de 1890, revelavam o início das preocupações dos legisladores com relação à

problemática do trabalho precoce, porém foram incapazes de surtir os efeitos práticos

necessários para a época.

Contudo, as transformações políticas econômicas e sociais, ocorridas no

desenrolar da República, foram lentamente refletindo sobre a prestação de assistência

destinada aos menores, e o Estado brasileiro aos poucos assume a responsabilidade de exercer

a organização da assistência à criança.

Deste modo, a representação da infância foi graclativamente se alterando e

aperfeiçoando-se, adquirindo novas percepções, repercutindo diretamente na elaboração das

Políticas de Proteção à criança e ao Adolescente.

Durante o período Republicano, surge à necessidade de reforma da Justiça para

"os menores no Brasil", cresce a questão da defesa, da educação e criação imediata dos

Tribunais de Menores. Em 1923, houve a instituição do primeiro Juiz de Menores da América

Latina, Mello Mattos, e no ano posterior do Conselho de Assistência de Proteção dos

Menores, que com relação ao trabalho infantil, tinham a função de "visitar e fiscalizar

estabelecimentos de educação de menores, fábricas e oficinas onde trabalhem".
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Posteriormente, Código de 1927, ainda que pautado por aspectos correcionais e

autoritários, tornou-se peça fundamental, já que, tornou possível a responsabilização do poder

do Estado sobre a questão da infância.

Nesta fase, paralelamente ao crescimento e ao sucesso das indústrias, que

vigoravam devido a reprodução continuada de abusos, com a utilização de crianças no

trabalho, foram sendo criadas leis de proteção à infância e de erradicação do trabalho infantil.

Rizzini (1995,p.133), esclarece que em 1927, o Código de Menores, tratou de

consolidar as leis de assistência e de proteção aos menores e significou a evolução nos

aspectos jurídicos referentes ao combate e exploração do trabalho infantil, pois trazia um

capítulo que tratava em especial do trabalho que fosse exercido por menores, estabelecendo:

- Proibição de que se empregassem menores de 12 anos em todo o território da

República;

- Restrições quanto aos locais, horários e pessoas que empregassem menores,

exercendo vigilância e inspeção dos mesmos, sob pena de multa ou prisão celular para os

i n fratores;

- Jornada de trabalho permitida para os menores de 18 anos será fixada no limite

de seis horas por dia "interrompidas por uru ou vários repousos, cuja duração não pode ser

inferior à uma hora" (art. 108).

- "Nenhum varão menor de 14 anos, nem mulher solteira menor de 18 anos,

poderá exercer ocupação alguma que se desempenhe nas ruas, praças ou lugares públicos; sob

pena de ser apreendido e julgado abandonado, e imposta ao seu responsável legal 50$ a 500$

de multa e 10 a 30 dias de prisão celular" ( art.112).

O período Republicano pode ser analisado como:

As duas primeiras décadas do século XX constituem o período mais profícuo
da historia da Legislação Brasileira da Infância. E grande o número de leis
produzidas na tentativa de regulamentar a situação da infância, que passa a ser
alvo de inúmeros discursos inflamados nas Assembléias das Câmaras
Estaduais e Congresso Federal (RIZZINI, 1995, p.133).

Desta forma, entende-se que o sentimento da infância vai surgindo

progressivamente, sendo que a sociedade brasileira, ao longo de seu processo sócio-histórico

começa a apresentar um despertar gradativo que se remete a um maior interesse e cuidado para

com as crianças inclusive com relação ao trabalho precoce.
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Apesar de ter havido o atraso da legislação e da sociedade Brasileira ao ter

permitido a perpetuação da exploração da criança por tanto tempo, como também a aceitação

das suas formas desumanas de trabalho, a Constituição de 1934 também foi um marco

importante no que se refere à regulamentação do trabalho infantil.

Segundo Veronese (1999, p.42), "A Constituição de 1934 foi a primeira a fazer

uma referência direta a criança, de proteção a seus direitos, quando estabelecia a proibição de

trabalho a menores de 14 anos, de trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias insalubres

a menores de 18 anos- art.121,§ 1, d.".

Poucos anos depois, a Constituição de 1937, estabelecida durante o Estado Novo,

também apresentou avanços no que diz respeito à assistência a infância e a juventude,

trazendo recomendação referentes ao trabalho, bastante similares a Carta de 1934,

estabelecendo a criação de escolas de aprendizes: ( VERONESE, 1999, p.43).

As indústrias e aos sindicatos econômicos caberia a criação de escolas de
aprendizes, para os filhos de seus operários e associados, quanto ao Estado
caberia a tarefa de auxiliá-las e fiscalizá-las - art 129. ... Estipulava que Os
menores de 14 anos estavam proibidos de trabalhar; vetava, ainda o trabalho
noturno a menores de 16 e em indústrias insalubres a menores de 18 anos,
bem como a mulheres — art 137, k.

Em 1940, através do Decreto-lei n° 3.779, o governo criou o Serviço de

Assistência aos Menores (SAM), com o objetivo de organizar os diversos internatos e

instituições públicas que desenvolviam ações com os menores. No entanto, apesar de este ter

sido o período em que vigorava a Constituição de 1937, que abolia o trabalho a menores de 14

anos, o SAM foi o responsável por muitas irregularidades, algumas referentes à exploração do

trabalho doméstico de meninas, que eram recrutadas para trabalharem em casas de famílias,

através do próprio Juizado de Menores ou pelo SAM.

O relato do ex-diretor do Serviço de Assistência aos Menores-SAM, sobre a

exploração do trabalho infantil que era exercida para com os "menores" através dos patronatos

agrícolas:

Aos mais deserdados, aqueles "arrebanhados seminus, vadiando nas ruas"
estavam reservados os piores estabelecimentos, os outrora afamados
Patronatos Agrícolas, definidos pelo ex-diretor como " novas espécies de
senzalas de trabalho escravo". O tão valorizado ensino agrícola nada mais era
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do que usar os internos para a lavra das terras dos donos destes institutos IA
(RIZZINI,1995, p.283).

A mão de obra infantil e juvenil era utilizada nos setores industrial e agrícola

através dos patronatos agrícolas, que eram instituições gestadas pelo Ministério da

Agricultura, responsável pela "educação dos menores desvalidos".

Segundo Irene Rizzini (1995, p.126), esta situação de exploração do trabalho

infanto-juvenil, pode ser confirmada através do Decreto n° 13.706 que tratou da organização e

função dos patronatos agrícolas:

I...] são exclusivamente destinados às classes pobres, e visam a educação
moral, cívica , physica e profissional de menores desvalidos, e daqueles que,
por insuficiência da capacidade de educação na família, forem postos, por
quem de direito, a disposição do Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio.

Deste modo, em 1964, O antigo SAM foi substituído pela Fundação Nacional do

Bem Estar do Menor- FUNABEM- que tratou de dar continuidade a uma Política Assistencial

pautadas por medidas principalmente repressivas, mediante a criação de grandes internatos

como as FEBENS. A Funabem, no tocante aos programas de prevenção e ao combate ao

trabalho infantil tratava de retirar os menores que estivessem exercendo qualquer tipo de

atividade lucrativa nas ruas ou vias públicas.

Com a ditadura militar, em 1964, com a Política Nacional do Bem Estar do Menor

e por conseguinte com a criação da Fundação Nacional do Bem Estar do Menor, houve

retrocesso nas leis referentes à criança, haja vista, o crescimento do número de crianças

marginalizadas e a concepção da criança como meros sujeitos passivos (Veronese, 1999).

Sobre a Constituição que prosseguiu, a Carta Constituinte de 1967, Veronese

(1999) considera que ela determinou duas grandes mudanças, uma negativa e outra positiva,

quais sejam, a proibição do trabalho passou de 14 para 12 anos (art. I 58,X.), e instituição do

ensino obrigatório e gratuito nos estabelecimentos oficiais para crianças de 7 a 14 anos de

idade.
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Para Veronese (1999) importa concluir que o trabalho do adolescente ao ter

adquirido a nomenclatura de aprendiz mediante a Constituição de 1967. acabou de certa

maneira prejudicando-o, pois o adolescente poderia passar o resto da sua menoridade - 12 ao

18 anos - percebendo um salário menor, isto é, meio salário mínimo.

Em 1973, através da Conferência realizada pela Organização Internacional do

Trabalho (OIT), houve a edição da Convenção n° 138, a qual teve grande atenção para com a

infância, estabelecendo expressivos avanços legislativos, como: a elevação progressiva da

idade mínima de admissão ao emprego, preocupação com a educação e formação profissional.

conforme estabelece seu artigo 10:

1...1 pressiona a Todos os Países-Membros a seguir uma Política Nacional que
assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve, progressivamente, a
idade mínima de admissão a emprego ou trabalho a um nível adequado ao
pleno desenvolvimento físico e mental do jovem (MTE, 2000, p.106).

A Convenção estabeleceu algumas medidas importantes neste processo, como: a

idade mínima de dezoito anos para admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho qtic

pudesse oferecer riscos, e autorizou o emprego que envolvesse instrução e formação adequada

a partir dos dezesseis. Deste modo, a OIT estabeleceu princípios fundamentais que todos os

países devem respeitar, são eles: liberdade sindical; eliminação do trabalho forçado;

eliminação da discriminação; eliminação do trabalho infantil.

Contudo, apesar de Convenção n° 138, ter significado um dos fatores essenciais na

expansão e adoção de diversas medidas consideradas importantes para garantir as melhores

condições de desenvolvimento físico e mental as crianças e adolescentes, vários países não

ratificaram a referida Convenção, inclusive o Brasil. Deste modo, desde de 1973 discussões

em torno da aprovação das ratificações "instrumentos normativos da OIT" vêm ocorrendo,

entretanto, devido aos interesses econômicos que o trabalho infantil suscita, muitos países não

assinaram suas ratificações.

O Código de menores de 1979 foi uma legislação embasada na doutrina da

situação irregular, em sua vigência, os menores considerados em situação irregular eram

encaminhados para o "Programa do Bom Menino" que apesar de possuir boa intenção,

desconsiderava que a atividade do "menor assistido" se caracterizasse como uma relação de
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emprego; e dava-se ao salário o nome de "bolsa de iniciação ao trabalho" e as férias eram tidas

como trinta dias de ausência as atividades. (VERONESE, 1999).

Entretanto, junto aos movimentos que tenderam para o retrocesso na legislação da

infância brasileira, também houve a retomada das medidas de proteção, visto que, um conjunto

de legislações referentes ao trabalho infantil, que prevê a proteção das crianças envolvidas em

atividades laborais, foram sendo efetivamente aceitas pela sociedade.

Dentro deste processo de evolução de proteção a criança, a Constituição

Federativa do Brasil, se tornou urna ferramenta de essencial importância na garantia dos

direitos de cidadania, abolindo qualquer forma de exploração da criança como elucida, o

artigo 227 : "Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer

atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais".

Assim, a Constituição Federal de 1988, com relação à exploração do trabalho

exercido por crianças e adolescentes, estabeleceu a proibição de qualquer trabalho a menores

de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.

Nos anos 90, a sociedade brasileira, através de vários movimentos, começa a

manifestar-se face à exploração e desrespeito sofridos pela infância ao longo do processo

histórico brasileiro e luta em busca de nova legislação de proteção a infância.

Neste sentido, há que se ressaltar que as situações de desrespeito a condição de ser

criança, de ser adolescente, anteriormente analisadas a criticadas, foram tornando-se cada dia

mais flagrantes, e desencadearam um processo de mobilização nacional, na tentativa de alterar

o Código de Menores, e de suscitar, uma nova legislação nesta área. Tanto que em 13 de julho

de 1990, foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma Lei mais compatível

com a realidade brasileira, na qual vivem cerca de 40 milhões de criança e adolescentes num

quadro de exploração, miséria e abandono (VERONESE, 1999).

Deste modo, dispondo sobre a proteção integral a criança e adolescente em seu

artigo 1°, a nova Lei se diferenciou do Código da Situação Irregular de 1979 e trouxe novas

representações sobre a infância e adolescência brasileira, os quais passaram a ser vistos como

sujeitos de direito.
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Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi elaborado com a tarefa de

viabilizar uma ampla gama de direitos às crianças e adolescentes sendo que em seu artigo 3°,

assim determina

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (ECA, 1990, p

Assim, pode se perceber a grande evolução sócio-jurídica com relação ao

trabalho precoce trazido primeiramente através da Constituição Federativa de 1988, depois

com a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, e em 1998 com

regulamentação da Emenda Constitucional n° 20 de 15/11/98, que modificou o inciso XXXIII

da Constituição Federal que passou a vigorar com a seguinte alteração:

• XXXIII- proibição do 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 (ECA, art.60).

Desta maneira, o ordenamento da Proibição de qualquer trabalho a menores de

quatorze anos, salvo na condição de aprendiz (Art. 7, XXXI), constará também no artigo 60 da

Lei n. 8069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, elevando a idade de

admissão ao trabalho com vistas a proteção integral da criança e do adolescente.

Por fim, pode-se compreender que na contemporaneidade o movimento em prol

da Erradicação do Trabalho, tornou-se forte, sendo que a Constituição Federal de 1988 e o

Estatuto da Criança e do Adolescente tiveram papel primordial dentro deste movimento,

ressaltando que, ao elevarem a idade mínima para o trabalho aos dezesseis anos de idade e

instituir a aprendizagem a partir dos 14 anos de idade, as normativas demonstraram

preocupações para com o desenvolvimento físico e psicológico das crianças e adolescentes

que se encontram em processo de desenvolvimento as quais não podem continuar em situação

de exploração.

Ressalta-se ainda que dentro do movimento Mundial em prol do combate ao

trabalho precoce, houve no final dos anos 90 em Genebra a realização da Convenção 182,
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onde foram afirmadas exigências contra a eliminação das piores formas de trabalho, como: a

exploração sexual de crianças e adolescentes; trabalho de crianças e adolescentes em

atividades ilícitas; escravidão; crianças em trabalho na guerra; e ainda estabelece a idade

mínima para inserção no trabalho de 16 anos de idade.

A Convenção tratou de estabelecer metas que os países devem alcançar, ou seja, o

combate primordial as quatro piores formas de trabalho infantil, que são: exploração sexual.

narcotráfico, escravidão, conflitos armados. Ainda preconizou a eliminação em caráter de

urgências de todas as formas de trabalho, o dever de os países estabelecerem planos e metas,

como também criação de Políticas Nacionais, a fim da erradicação do trabalho de crianças e

adolescentes. Neste sentido, ressalta-se que o Brasil já havia avançado em relação aos outros

países, já que, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil teve início em 1996, antes

mesmo da convenção 182 ser ratificada, no ano de 2001.
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CAPITULO II

2.1 O trabalho Infantil: suas causas.

Apesar de todo aparato legal, 5.482 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e
17 anos trabalham no Brasil. Desses, 296 mil tem entre 5 e 9 anos; 1.9 milhões, entre 10 e 14

anos; 862 mil, 15 anos; e 2,3 milhões estão na faixa de 16 e 17, segundo dados da Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgados em abril de 2003.

Desta forma, faz-se necessário que a sociedade retire do anonimato tal tema e
discuta as questões que permeiam essa prática ampliando o foco e debatendo suas causas e

reais	 conseqüências	 trazidas	 para	 a	 vida	 destas	 crianças	 e	 adolescentes.

Há um consenso entre os especialistas no assunto de que não existe apenas uma

causa para o trabalho infantil, e sim urna conjugação de fatores que conduzem ao trabalho

precoce.

De acordo com o estudo "Trabalho Infantil: Examinando o Problema, Avaliando

Estratégias de Erradicação", publicado em novembro de 2000, pelo Napp e Unicef, a pobreza

estaria inserida como um dos fatores determinantes do trabalho infantil, já que, o baixo nível

de renda dos adultos por ser insuficiente para assegurar a sobrevivência da família, acaba por

levar as crianças e adolescentes a ingressar precocemente no mercado de trabalho, sobretudo

em atividades informais, e sem perspectivas profissionais (VIVARTA, 2003).

A idéia generalizada de que o trabalho infantil tem sua origem principalmente nas

condições de extrema pobreza de amplos contingentes de famílias urbanas, já era discutida

em estudos no início dos anos 90:

A composição social do PEA Infantil das áreas urbanas ilustra claramente a
tese bastante difundida de que o trabalho infantil responde prioritariamente a
exigência de satisfação das necessidades básicas das famílias de origem
pobre, sendo que mais de 80% das crianças trabalhadoras provém de lares de
extrema pobreza. (CERVINI & FAUSTO, 1991 p.28).

Assim, a participação das crianças e adolescentes no orçamento familiar e
significativa, e em alguns casos, indispensável à sobrevivência dos seus familiares, neste

sentido, é que a Convenção 182 também reconhece a pobreza como causa fundamental do
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trabalho infantil e prevê que a solução a longo prazo está no crescimento econômico

sustentado que conduza ao progresso social, em particular a erradicação da pobreza e a

educação universal.

Silva (2002, p. 155), acredita que a história do trabalho infantil está diretamente

vinculada a da infância pobre. "Desde o começo da nova indústria, as crianças foram

empregadas nas fábricas. [...] Ia-se buscá-las nas instituições assistenciais e se as alugava, em

verdadeiros bandos, como 'aprendizes', por longos anos a serviço dos industriais" (ibidem:

89).

Deste modo, torna-se evidente que no modelo econômico capitalista os fatores

econômicos são os principais determinantes da utilização da mão—de—obra de crianças e

adolescentes, conforme análise do autor:

Nesse contexto, o trabalho da criança tem sua bases assentadas no desemprego
estrutural (que afeta o pai- mãe de família), na chamada reestruturação
produtiva, no incremento da ciência e da tecnologia dos meios de produção, no
mercado mundializado, na desregulamentação da legislação trabalhista, na
flexibilização e na terceirização das relações de trabalho, enfim, na
"reorganização" do capital e na "desorganização" do trabalho aliadas as
políticas neoliberais de corte de gastos sociais (SILVA, 2002, p.156).

De acordo com a autora, o condicionamento econômico, embora não seja o único

seria basicamente o principal motivador da inserção das crianças e adolescentes no mercado

de trabalho, isto porque, por trás dessas crianças trabalhadoras existe sempre uma família com

seus membros desempregados e desassistidos por políticas públicas e alijados das relações

formais de trabalho.

Nesta perspectiva, entende-se que o estado de pobreza, gerado essencialmente pela

desigual concentração de renda, pela precarização das relações de trabalho e pelo desemprego,

leva as crianças desde cedo ao mercado de trabalho em busca de sustento. onde em algiin

casos são obrigadas a voltarem com dinheiro para casa.

balho.
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Assim, muitas vezes, as crianças e adolescentes se submetem ao trabalho precoce,

visto que o concebem enquanto uma estratégia de sobrevivência, porque necessitam da renda

para garantir o seu próprio sustento e de suas famílias, que se tratam de núcleos familiares

muito pobres, aonde qualquer complemento faz diferença no orçamento.

Para o Dieese, a questão se confirma, pois "com os salários cada vez mais baixos e

o custo de vida cada vez mais alto, as famílias pobres e até as chamadas remediadas adotaram

o trabalho infantil como uma estratégia para superar as limitações dos rendimentos individuais

extremamente baixos, levando o trabalho infantil como última tentativa de aumentar a renda

familiar". Assim, compreende-se que a inserção precoce de muitas destas crianças deve-se a

uma decisão da família que para aumentar suas cotas de produção e complementar a renda,

utilizam o trabalho infantil no processo produtivo.

Por meio de estudos dessa natureza, o trabalho infantil foi sendo percebido

enquanto um problema social crônico, que aflige ampla parcela da humanidade, estando ele

intimamente vinculado à condição econômica. Deste modo, quando a criança trabalha —

muitas vezes em circunstâncias que comprometem sua saúde e esperança de vida — pode não

haver outra saída: é porque os pais contam com os braços dos filhos para sobreviverem.

Assim, a necessidade de ganhar dinheiro para manter-se ou para complementar o orçamento

doméstico, torna-se a realidade de muitas crianças e adolescentes que geralmente não possuem

nem mesmo uma qualificação profissional a qual possa possibilitá-los de sair da situação de

vulnerabilidade em que se encontram.

Já partindo da premissa da multicausalidade do trabalho infantil torna-se evidente

que há que se ultrapassar os aspectos estritamente econômicos como a pobreza, desigualdade e

a exclusão social existente, compreendendo portanto, que as suas causas são múltiplas e

complexas.

Neste contexto é que se pode mencionar que dentre as causas do trabalho precoce

também se destaca a falta de qualidade do sistema educacional, constituindo um fator

determinante no que concerne a inserção precoce no mundo do trabalho. Segundo Cervini &

Fausto (1991, p.34),
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A ineficiência do sistema educacional e as precárias condições de oferta de
serviços na área da educação também acabam por excluir a criança do
acesso a escola, neste sentido, o papel da educação enquanto agente de
democratização, distribuição de renda e de mobilidade social não se efetiva.

Sobre esta correlação perversa entre educação básica e trabalho precoce, Rizzini

(1996, p.109), considera que IA O combate ao trabalho infantil e juvenil traduz-se como

ingênuo e inoperante se não fizer parte de urna luta mais ampla contra a pobreza, as injustiças

sociais e a ineficiência do sistema educacional". Segundo a autora, a escola do Brasil

caracteriza-se por ser excludente, especialmente para os pobres ", o que causaria 11111

direcionamento destas crianças e adolescentes ao mundo do trabalho" (ibidem, p.109).

Então, num contexto mais amplo, pode-se compreender que uma segunda causa

importante para crianças trabalharem no Brasil é a falta de urna política educacional que

considere o desenvolvimento infantil de forma integral, no qual interessa que a criança se

desenvolva nos diversos sentidos, como em seus aspectos, intelectual, físico, psicológico e

social.

Ainda, para Cervini & Fausto (1991), as características dos serviços sociais

disponíveis é outra dimensão que influi na inserção das crianças e adolescentes no mercado de

trabalho. Acessibilidade, qualidade e custos da educação parecem influir no rumo da principal

decisão da família, qual seja, trabalho ou escola.

Neste sentido, com a inexistência da qualidade dos serviços e na ausência de unia

política integral de educação, os pais procuram o trabalho como meio de promover o

desenvolvimento infantil e levar os filhos a maturidade. Além disso, também por falta de urna

política educacional integral, as crianças pobres geralmente não possuem lugar para brincar,

aprender e praticar esportes, estando muitas vezes sujeitas a violência das cidades, fazendo

com que a família prefira colocá-la a trabalhar, em local e horários conhecidos, a deixa-la

sozinha nas ruas longe de seus olhos.

Então, acredita-se que uma escola atrativa e eficiente teria como poder reduzir os

índices de evasão escolar e conseqüentemente o número daqueles que começam a trabalhar

porque estão fora da escola, movidos por fatores como a pobreza ou por outros motivos de

ordem cultural ou pessoal (RIZZINI, 1995, p.109).
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Assim, compreende-se que a própria incapacidade da instituição escolar pública

em satisfazer as expectativas das famílias, além da dificuldade de oferecimento de condições

adequadas para o ingresso e a freqüência das crianças e adolescentes na escola, ainda em

muitos casos é um dos principais estímulos a inserção precoce das crianças e dos adolescentes

no mundo do trabalho.

Carvalho (1997, p.110), referindo-se à oferta educacional, constata que:

1...1 Não há, em geral, especialmente na zona rural, a tlexibilização do
ensino (inclusive no calendário escolar), e a adequação dos processos de
aprendizagem que atentem para a ausência de letramento no cotidiano
vivido pelas famílias no campo. [...1 a oferta de ensino básico as crianças das
camadas mais pauperizadas da população é absolutamente precária [...I Os
professores das escolas públicas da periferia ou zona rural não tem acesso a
oportunidades de formação [...I As escolas não tem os insumos para oferecer
didáticas e materiais pedagógicos compatíveis com as lacunas de professores
e seus alunos.

Ainda, com relação aos fatores causadores do trabalho exercido precocemente,

Cervini & Fausto (1991, p.59), destacam que "quanto menor o grau de escolaridade do pai,

maior é a probabilidade de o indivíduo começar a trabalhar precocemente", demonstrando que

além dos rendimentos auferidos relativos à questão econômica da família, o nível educacional

dos pais também tem grande influência e atua determinando o momento da entrada dos filhos

no mercado de trabalho.

Evidencia-se também um outro fator importante nesta conjuntura, que é a posição

da ocupação do pai, a qual tem uma clara relação com a intensidade com que à população

infanto-juvenil é oferecida ao mercado de trabalho, ou seja, é entre os pais com relações

assalariadas informais (sem benefícios previdenciários e sem carteira assinada) que se

encontra a maior probabilidade de trabalhar, seguida pelo setor dos conta própria (ibidem,

1991, p.31).

Um outro fator colaborador do ingresso precoce das crianças e adolescente no

mundo do trabalho, especialmente nas áreas urbanas, seria a vontade de ganhar o próprio

dinheiro, ou seja, ter independência em relação à família e de ter acesso a determinados bens

de consumo (VIVARTA, 2003).
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Assim a crescente independência gerada com o passar dos anos, aumenta o desejo

no jovem de ter uma renda própria, assim, mesmo que este fator não seja o principal

determinante, também influi na inserção precoce no mundo do trabalho, haja vista que o

trabalho se mantém para atender os anseios de consumo das crianças e adolescentes numa

sociedade que nos instiga ao consumismo e que a cada dia produz novas necessidades de

consumo.

Atenta-se para o fato que o trabalho exercido precocemente se constitui como uma

das expressões da questão social e que se reproduz devido a uma gama complexa de fatores

dentre eles: sociais, econômicos, educacionais e também culturais. Nesta conjuntura, deve-se

então considerar que a prática histórica de impor o trabalho às crianças em detrimento da sua

formação educacional, também obteve êxito devido à legitimação de uma ideologia, de um

sistema de valores e tradições que foram sendo construídos a respeito do trabalho em nossa

sociedade.

Tais padrões culturais e comportamentais estabelecidos nas classes populares

levaram a construção de uma visão positiva em relação ao trabalho de crianças e adolescentes.

O trabalho precoce tornou-se valorizado como um espaço de socialização, aonde as crianças

estariam protegidas do ócio, da permanência das ruas e da marginalidade (V1VARTA, 2003).

Com relação à ideologia do trabalho que contribuiu para a exploração do trabalho

infantil Rizini & Rizzini (1996, p. 31), assim se referem:

O envolvimento precoce da criança no mundo do trabalho era usual no
século XIX. Sob o argumento de que era preciso moldar desde cedo o
caráter da criança, habituada ao suor dignificante line só o trabalho
proporcionaria, um grande número de crianças deixou sua infância, seu
futuro e mesmo sua vida nos campos, nas minas e nas fábricas do país.

O trabalho tornou-se um valor inquestionável, mesmo o trabalho exercido em

condições indignas e humilhantes. Ao pobre desde a tenra idade, serviu como elemento

educativo, formador e reabilitador. Deste modo, tal reprodução cultural, estabeleceu um

campo propício para a exploração do trabalho infantil em nossa sociedade, aonde muitas

crianças e adolescentes ainda trabalham em grande parte em razão dos mitos criados em torno

do trabalho precoce.
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trabalho precoce é de que o trabalho da criança ajuda a família, ou seja, que esta atividade é

indispensável para a manutenção do núcleo familiar. Entretanto, Custódio (2005, p. 7)

esclarece que 48% das crianças e adolescentes que trabalham não recebem qualquer tipo dc

remuneração pelos serviços prestados e que as demais adquirem urna renda insuficiente para

alterar a sua própria condição de vida e principalmente de sua família.

Neste sentido, entende-se que ao trabalhar a criança e o adolescente acaba

assumindo um papel inadequado corno o de "chefe da família, já que assume

responsabilidades que não condizem com a sua idade, sendo que isto acontece geralmente em

decorrência da família, a qual muitas vezes compreende a "ajuda" da criança como um (mico

caminho que irá auxiliá-la a garantir os meios necessários a sobrevivência, então a criança

ajuda como pode, em vez de ela receber a proteção, assume comportamento de adulto, dando a

si próprio a responsabilidade de proteger os adultos da família.

Segundo Custódio (2005), outro argumento freqüente é que é melhor trabalhar do

que roubar, na verdade tal mito encerra de um grande preconceito contra as famílias

empobrecidas, isto porque, segundo o autor se a ausência de trabalho determinasse delitos,

milhões de desempregados estariam furtando todos os dias, e essa não é a realidade. Assim o

autor esclarece que em pesquisa realizada em um determinado presídio, constatou-se que 90%

dos detentos foram trabalhadores quando crianças.

Sob esta ótica, ao que parece é que a situação seria inversa, ou seja, quando a

criança tem que trabalhar ela geralmente o faz em detrimento dos estudos, assim a ausência do

direito a escola se fará sentir mais tarde quando esta criança se tornar um adulto, pois sua força

de trabalho desqualificada poderá provocar o aumento da criminalidade devido à falta de

oportunidades futuras.

Ainda com relação aos argumentos em favor do trabalho precoce, ha também a

afirmação de que a criança que trabalha fica mais esperta e que conquista maiores habilidades.

Esse é outro mito criado em torno do trabalho precoce que tenta reproduzir a cultura da

exploração até os dias atuais, pois na realidade é visível que o desenvolvimento integral da

criança fica extremamente prejudicado devido às responsabilidades que esta passa a assumir

precocemente, estando estas geralmente inseridas em trabalhos nos quais não há o estímulo a
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novos aprendizados, ao contrário, há perda da criatividade já que a criança acaba exercendo

atividades repetitivas e automáticas.

Carvalho (1997, p.111) trata de desmistificar tal ideologia de que a criança que

trabalha torna-se mais esperta, constata que:

l...]As crianças e adolescentes que trabalham precocemente podem, de
início, apresentar vantagens em relação a criança de classe média no ambito
cognitivo e de habilidades para a vida autônoma: iniciativa, circulação no
espaço, criatividade e agilidade de respostas. No entanto estas vanta gens se
perdem [...1 com o passar do tempo, perdem a capacidade motora fina que
facilita a escrita, e as demais habilidades não se desenvolvem, pela ausência
de estímulos cognitivos e culturais. Não há processamento de novas
informações, até porque nem mesmo estas chegam ao ambiente de rotina
linear em que se encontram.

Assim, a iniciação no trabalho (pelo biscate e mendicância, na maioria dos casos)

não acontece somente pela necessidade de subsistência, mas também porque o trabalho é

considerado por esses grupos como meio de socialização, de educação, e utilizado pelos pais

como ocupação do tempo livre, para afastá-los das más companhias, do ócio e da

"vagabundagem", e corno preparação para os trabalhos que virão na vida adulta (PA1CA-

RUA, 2002, p.93).

Desta maneira, os mitos em torno do trabalho infantil também vêm contribuindo

para a perpetuação da exploração do trabalho das crianças e adolescentes ainda nos dias atuais.

Muitas famílias se apropriam do argumento de que o trabalho educa, forma o caráter da

criança ou de que o trabalho a reabilita e que a deixa mais esperta e preparada para a vida.

inviabilizando desta forma, o direito ao não trabalho que toda criança e adolescente possuem,

mas que nem sempre se efetiva.

Nesse sentido, Cervini 8z, Fausto (1991, p.19), constatam que "[...] As distintas

formas pelas quais as famílias, principalmente as mais pobres, definem quem e quando

participa das atividades de produção [..] estão ligadas tanto à posição que estas ocupam na

estrutura social, quanto aos sistemas simbólicos e as condições de acesso aos serviços

públicos".

Diante deste quadro, entende-se que a exploração do trabalho infantil se dá devido

a urna conjugação de fatores, dentre eles evidencia-se em especial: a necessidade económica



31

do grupo familiar, a existência de uma cultura de concordância que legitima e reproduz a

exploração e exclusão social e a ausência de políticas públicas capazes de garantir o

desenvolvimento pleno e saudável de crianças e adolescentes, através do estímulo ao esporte.

cultura, lazer, enquanto alternativas mais atraentes do que o trabalho em si.

Segundo o estudo do Napp e Unicef, o Trabalho Infantil deve ser observado por

meio de duas perspectivas complementares: a da oferta de mão de obra infantil, ou seja, por

quais motivos as crianças começam a trabalhar desde cedo, e a da demanda: por que o

mercado procura e absorve as crianças corno força de trabalho (VIVARTA, 2003, p.40). Sobre

a estrutura de mercado de trabalho, Cervini & Fausto (1991. p. 19), esclarecem:

É bastante aceita a idéia de que as dimensões, as condições e o conteúdo do
trabalho infantil dependem de duas ordens de macrofatores [...] a pobreza,
que obriga as famílias a adotar formas de comportamento que incluem a
oferta de mão-de-obra de seus filhos menores de idade; a estrutura de
mercado de trabalho, que oferece espaços apropriados à incorporação desse
contingente específico de mão-de-obra.

Portanto, o mercado de trabalho, também se estabelece corno um forte aliado na

manutenção e reprodução trabalho infantil ao explorar uma mão de obra considerada dócil,

desqualificada e por isso tão barata e lucrativa as empresas. Assim, destaca-se o fato que o

trabalho infantil sempre foi atraente para o mercado, por ser menos oneroso para o

empregador, tornado-se, assim perfeitamente adequado aos interesses do lucro do sistema

capitalista.

Para Cervini & Fausto (1991), a extensão da incorporação da criança e do

adolescente ao mercado de trabalho está vinculada a dois fatores de atração: a informalidade e

o nível salarial, sendo que, do primeiro dependerá a questão da maior ou menor facilidade de

ingresso de amplos contingentes de crianças sem qualificação no mercado de trabalho e, do

segundo a decisão de trabalhar frente a outras possíveis opções.

Com relação à informalidade, Silva (2002, p.156) acredita que se acirra o cenário

mundial quanto à questão do trabalho infantil, que ganha proporções aterrorizadoras, não

sendo mais verificadas apenas na periferia do sistema produtivo. Empresas de grande porte

estimulam a exploração da força de trabalho da criança, não de forma direta, mas
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crianças.

Sobre o aumento alarmante do grau de informalidade em nosso país, baseado em

dados do IBGE, pondera-se:

Em 1999, no país, três das categorias informais (assalariados sem registro
em carteira, trabalhadores autônomos e trabalhadores não remunerados)
representavam quase 60% da ocupação total, contra apenas 31% dos
trabalhadores assalariados com carteira. Cardoso Jr. 2001 (aprid LIRA 2002,
p.147).

Como se pode notar, o grau de informalidade no Brasil estaria se constituindo em

mais uma das razões facilitadoras do trabalho infantil, isto porque os impactos da

informalidade são desfavoráveis às condições de vida dos trabalhadores, pois os mesmos se

vêem em situação de insegurança e instabilidade sem a cobertura da proteção social a que

deveriam ter direito, em condições de continua pauperização, tendo que recorrer ao trabalho

de toda a família inclusive dos filhos menores a fim de complementar a renda familiar

insuficiente.

É comum nas cidades brasileiras encontrarmos crianças e adolescentes realizando

diversas atividades na informalidade, com destaque a ocupações como vendedores de rua.

engraxates, vigias e lavadores de carro, e outras como carregadores de feiras e supermercados,

catadores de papel e ferro-velho, prejudicando a formação e saúde de seus organismos frágeis.

Carvalho (1997, p.107) argumenta que na lógica do novo arranjo econômico o

que se tem hoje, não é um "exército de reserva", mas um " exército de sobrantes" para os quais

é destinado o trabalho precário, a economia informal, o subemprego crônico, sendo que neste

contexto, o trabalho infantil se consolida "[...Io movimento dos sem -terra no campo, a disputa

de camelôs, meninos e adultos vendedores ambulantes nos centros e esquinas das cidades

deixam claro o rosto e a condição dos sobrantes. Neste contexto o trabalho infantil não é graça

e sim desgraça."

Um outro argumento que visa a extensão da incorporação da criança e do

adolescente no mercado de trabalho, refere-se ao nível salarial destinado à população infanto-

juvenil. Cervini & Fausto (1991, p.41), sobre o baixo nível salarial do trabalhador infantil.

destacam que:
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A construção social de uma hierarquia etária, onde são legitimadas as
relações desiguais entre adultos e crianças, se expressa na forma de
discriminação salarial imposta as crianças e adolescentes. Isto ocorre
porque, entre outros fatos, no nível das empresas é generalizada a idéia de
que o trabalho infantil é complementar ao do adulto e, consequentemente,
sua remuneração também. Uma segunda razão é o de encarar esse trabalho
como sendo menos eficiente que o realizado pelos adultos.

De acordo com Silva (2002, p.154), a utilização da força de trabalho infantil é

pensada pelos fabricantes corno estratégia para reduzir os gastos com a força de trabalho

adulta, uma vez que "a terça parte ou a metade do salário do operário adulto era pago as

crianças" (ibidem, p.184). Segundo a autora, assim, foi cunhada a expressão histórica de "meia

força" para a força de trabalho infantil aonde a criança tinha que suportar todas as

desvantagens desta situação, daí derivando expressões como "meia infância" e "meia vida".

Assim, sobre o perverso processo de subalternização que comporta as diversas

exigências a que estão submetidas às crianças e adolescente trabalhadores e sobre o tratamento

dispensado aos mesmos, Carvalho et ai (1994, p.11) esclarece:

Os estudos revelam que a maioria das crianças e adolescentes trabalham em
regime de servidão e exploração. Exercem atividades desqualificadas,
perigosas, abusivas, insalubres, expostos ao tempo e ao inundo da rua,
muitas vezes em situações constrangedoras. [...] Cumprem jornadas
superiores a quatro horas diárias, com demandas de produtividade iguais as
exigidas de um adulto.

Galasso (1991, p. 65) traz a tona um levantamento realizado por Spindel (1985),

sobre o leque de razões apresentados pelos empresários para o fato de contratarem menores de

idade, assim, constatou-se "1...1 o menor é um trabalhador mais facilmente adaptável ao

esquema da empresa, não reivindicam salários ou condições de trabalho, e ainda, maior

subordinação e /ou docilidade quando comparados aos adultos".

Desta forma, as crianças e adolescentes no passado e ainda no presente são

chamadas a assumirem papéis de adultos sem possuírem capacidades físicas e psicológicas

para tanto, o trabalho das mesmas não é reconhecido ou valorizado, compreendido como uni

complemento das tarefas de um trabalhador adulto e como menos eficiente, recebendo pelo

seu trabalho uma remuneração extremamente inferior quando comparado ao trabalho exercido
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por um adulto. Sendo assim, o custo do trabalhador infantil, também acaba estimulando que os

empregadores prefiram adotar este tipo de mão de obra nas suas empresas contribuindo para

sua exploração.

Concluindo verifica-se a multicausalidade do trabalho infantil aliado a algumas

condições que favorecem a utilização da mão-de-obra de menores de idade colaborando para

que esta problemática se torne ainda mais perversa e para que se perpetue enquanto uma

dentre as diversas expressões da questão social brasileira.

2.2 Trabalho Infantil: suas conseqüências.

Da mesma forma que o trabalho infantil possui os seus fatores determinantes,

também apresenta inúmeras conseqüências que afetam diretamente o desenvolvimento das

condições físicas e emocionais das crianças e adolescentes, assim, estes efeitos, são tão

variados quanto as causas e vão muito além do aspecto social e de impactos na saúde da

criança.

Portanto, a exclusão e inclusão desigual da criança na escola, apresenta-se como

uma das sérias conseqüências que exemplificam os malefícios trazidos pelo trabalho infantil.

sobre a questão, Cervini St Fausto (1991, p.37), esclarecem:

Tem sido objeto da literatura o efeito que o trabalho possui sobre a
incorporação, a permanência e o êxito na escola. A entrada tardia a escola,
os freqüentes abandonos temporários, a repetência, o atraso etário sobre a
série e, finalmente, a expulsão definitiva, constituem fases recorrentes do
caminho escolar - estigmatizante e corroedor da auto-estima do menino
carente e trabalhador.

Neste contexto, segundo estudo realizado nos anos 80, apresentado por Cervini &

Fausto (1991), observou-se que das crianças urbanas que trabalhavam 61% freqüentavam a

escola, entretanto, 39% foram excluídas do sistema, constataram também que do total das

crianças que freqüentavam a escola e trabalhavam mais de 84% estavam no mínimo atrasadas.

Por isso, Antônio Carlos Gomes da Costa (1994, p. 12-13), considera importante

ressaltar que "a desescolarização é o mais perverso efeito do trabalho precoce sobre a vida da
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criança e do adolescente para ingresso no mundo do trabalho irregular, sub-reimmerado,

abusivo e explorador".

Deste modo, argumenta-se a favor de que o trabalho precoce tem efeitos

irreparáveis para a vida de crianças e adolescentes, pois ele trata de afastar a criança da escola

e no mínimo, dificultar, as vezes de forma irreversível, o seu processo de aprendizagem,

impedindo sua qualificação profissional, bem como o seu processo de desenvolvimento pleno

como pessoa humana e cidadã.

Desta maneira, também do ponto de vista estritamente econômico, o trabalho

n Tann] é bastante prejudicial, conforme estudo Trabalho Infantil: Custos Privados e Sociais,

de 1998:

[...1 Se urna criança começar a trabalhar aos 7 anos, deverá receber, em
média, 37.7% a menos do que receberia se tivesse ingressado no mercado
aos 14 anos, e se a comparação for com urna pessoa que começou a trabalhar
aos 21, esse percentual atingirá 50%.(VIVARTA, 2003, p.43).

Então dentre os seus aspectos, o trabalho precoce retira da criança seu valioso

tempo de estudar, e do adolescente a oportunidade de obter urna qualificação profissional,

fazendo com que estes, futuramente se submetam a empregos com baixa qualificação e baixos

salários, ou seja, o trabalho precoce impede a promoção social destas crianças e adolescentes,

que não poderão competir de forma igualitária à boas oportunidades de trabalho, a fim de se

realizar profissionalmente.

A respeito do assunto (CARVALHO, 1997, p.110) complementa,

O trabalho precoce sugere, pois, a baixa qualidade de vida dessas crianças e
de seus familiares I...1 Não possuem acesso (ou se o possuem, e muito
precário) a bens e serviços fundamentais, aos mínimos aceitáveis de
qualidade de vida: serviços de saneamento básico, moradia, serviços de
saúde e educação, bens culturais, informação, lazer."

De acordo com autora, é esta "qualidade de vida" que o trabalho precoce

reintroduz como circulo vicioso que aprisiona as novas gerações aos mesmos padrões de

qualidade de vida. Sob esta ótica, as chances de ascensão e melhoria praticamente inexistem,

pois o trabalho precoce fecha uma das poucas portas que a sociedade contemporânea abre para

a mobilidade: a educação. Não apenas por isso pois a mobilidade é discutível, mas porque é
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pela educação que a criança se apropria do conhecimento histórico acumulado pela

humanidade, e isto é um direito.

Assim, torna-se lamentável o fato, das inúmeras repercussões causadas pela

exploração da mão-de-obra da população infanto-juvenil, pois tal pratica além de contribuir

para a criança abandonar a escola, o lazer e a convivência em família, ou seja, a sua infancia,

também a faz renunciar ao desenvolvimento de todas as suas potencialidades e,

conseqüentemente, de participar de forma mais igualitária da riqueza social, cultural e

econômica da sociedade a qual pertence.

Todavia, os comprometimentos do trabalho infantil não se esgotam, isto porque

além de prejudicial aos estudos, a renda e a economia do país, o trabalho infantil também

causa sérios danos a saúde física das crianças e adolescentes. Segundo Kassouf (apud

V1VARTA, 2003, p. 45), "locais de trabalho, equipamentos, móveis e utensílios não são

projetados para a utilização por crianças, e sim por adultos, o que pode provocar problemas

ergonômicos, fadiga e maior riscos de acidentes".

De fato, é evidente que a criança ao estar ainda em formação. não possui

desenvolvidos seus esquemas físicos, cognitivos e emocionais como um adulto, assim.

quando exposta às mesmas condições de trabalho que estes, tem maiores chances a sofrer

acidentes e de terem a saúde prejudicada. Kassouf (apud VIVARTA, 2003, p. 45) constata

que: "...por causa das diferenças físicas, biológicas e anatômicas das crianças quando

comparadas aos adultos, elas são menos tolerantes ao calor, barulho, produtos químicos,

radiações, etc, isto é, menos tolerantes a ocupações perigosas, que podem trazer problemas de

saúde irreversíveis".

Acrescenta-se a isso as condições de vida extremamente insatisfatórias já

existentes, como as precárias condições de: moradia, alimentação e saneamento básico, as

crianças que trabalham têm como características a desnutrição protéico-calorica, fadiga

precoce, maior ocorrência de doenças infecciosas (gastrointestinais e respiratórias) e

parasitárias (MTE, 2000, p. 30).

De acordo com o Ministério do Trabalho e do Emprego, em ambientes externos,

como o trabalho rural, as crianças e adolescentes se expõem a árduas condições climáticas

com aumento dos riscos de infecções corno tétano, acidentes com animais peçonhentos,

desidratação, doenças transmitidas por insetos, queimaduras solares, entre outras. Enfim.
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ficam expostas em condições extremamente insalubres, prejudicando a sua formação e saúde,

visto que, em trabalhos como na agricultura, correm entre vários riscos, como o de se

intoxicarem, de se sujeitarem ao cansaço e de envelhecerem precocemente, entre outros.

Além do mais, geralmente as empresas que empregam mão-de-obra infanto-

juvenil, utlizam-se de máquinas e de equipamentos obsoletos, e sem as proteções e

manutenções necessárias para a execução de um trabalho seguro e saudável, colocando em

risco a vida deste contingente populacional (MTE, 2000, p. 32). Acrescenta-se a isto, o fato

que as crianças e adolescentes que trabalham, são muito mais vulneráveis as doenças e

acidentes de trabalho, devido à distração e curiosidade natural da idade, à pouca resistência

física, à imaturidade e inexperiência, e ao desconhecimento dos riscos que correm.

Desta forma, apesar de crianças e adolescentes desconhecerem os riscos da

utilização de certos equipamentos, de máquinas e produtos, as empresas requisitam este tipo

de mão de obra, tendo como conseqüência a excessiva carga física por eles sofrida, expondo-

os à doenças, acidentes de trabalho, deformidades físicas, envelhecimento precoce, retardo no

crescimento e desenvolvimento psicológico, abandono da escola e baixa qualificação

profissional.

Assim, torna-se lastimável que esta exploração continue, pois as crianças que

ainda se encontram em processo de desenvolvimento e de formação, acabam trabalhando em

atividades que exigem também grande esforço físico, sendo este esforço excessivo e

inadequado, repercutirá em cansaço e desânimo para viver as brincadeiras da infância e

especialmente para sentir-se disposto para enfrentar o mundo escolar.

Desta forma, o trabalho realizado nas ruas também não representa qualquer tipo de

proteção à criança e ao adolescente, ao contrário os expõe a uma série de riscos como, a

possibilidade de envolvimento com drogas, sujeição a seqüestros e a atropelamentos, riscos de

acidentes, entre outros, que poderão ter conseqüências irreversíveis ao seu desenvolvimento.

Em suma, as estatísticas demonstram percentuais alarmantes de incapacidades

permanentes, mutilações e mortes de crianças e adolescentes submetidos aos rigores do

trabalho. No Brasil, crianças mutilam-se, intoxicam-se, trabalham de sol a sol, são exploradas

(MTE, 2001).
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Desta forma, como apontam os estudos, quando o trabalho é realizado

precocemente, pode tornar-se um agente de estresse físico, social ou psicológico, provocando

danos, inclusive, na esfera afetiva e emocional da criança e do adolescente.

Sobre as conseqüências na esfera psicológica da criança e do adolescente, avalia-

se que o trabalho infantil seria capaz de modificar a forma da criança e do adolescente em

perceber-se, conceituar-se e reconhecer-se como pessoa capaz, construindo uma auto-imagem

distorcida e desvalorizada de si mesmo.

Lima (aptid VIVARTA, 2003, p. 45), a esse respeito assim se manifesta:

Obrigado a atender as exigências do trabalho, exposto precocemente a um
ambiente extremamente castrador, o indivíduo em desenvolvimento pode
construir unia auto-imagem em que predomina o seu desvalor. Passa a ser
visto corno errado, incapaz ou indigno.

A falta de vivência do lúdico e da brincadeira, coloca a criança num lugar que não

é seu, afetando a sua auto-imagem. Neste contexto, dentro desta outra categoria de riscos, ou

seja, que comporta as conseqüências psicossociais do trabalho infantil, também destaca-se o

fato que o trabalho impede que a criança se dedique as brincadeiras, as atividades escolares e

à vida familiar e que usufrua das oportunidades de estabelecer relações significativas com

colegas e outras pessoas da comunidade mais ampla, ou seja, a vivência com o outro e a

sociabilidade da criança e do adolescente ficam prejudicadas (GALASSO, 1991).

Assim, o fato de ser uma criança e um trabalhador ao mesmo tempo, faz com que a

criança experimente conflitos de varias ordens, seja na família, no local de trabalho, ou em sua

comunidade. Ela deve agir como adulto, mas ao mesmo tempo não pode fugir a realidade de

ser uma criança (WHO, 1987), (GALASSO, 1991).

Com o trabalho prematuro as crianças estão assumindo responsabilidades

inadequadas, absorvendo comportamentos, papéis e valores que condizem aos adultos,

comprometendo a sua identidade de criança, tornando-as mais tristes e submissas, devido aos

rigores impostos pelo trabalho.

As crianças e adolescentes, assim, estão desfazendo-se do tempo de viver a escola,

jogos, brinquedos, perdendo a possibilidade de viver fases importantes da vida, de terem a

proteção integral, atenção e cuidados fundamentais ao seu desenvolvimento. Acabam

adquirindo uma maturidade precoce, alterando a sua identidade e personalidade, tornando
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apegadas ao hoje em busca da sobrevivência, tornando o futuro algo imprevisível c

preocupante.

Em suma, a exploração de um menor de idade, através do trabalho infantil. f ere

alguns dos direitos básicos assegurados, de proteção especial para o seu desenvolvimento

físico, mental e social: o direito social a saúde, o direito à educação gratuita, ao lazer infantil c

o direito de ser protegido contra o abandono e à exploração.

2.3 A Política de Erradicação do Trabalho Infantil.

O trabalho infantil foi tolerado pelo governo e pela sociedade civil até meados da

década de 1980. Até então, as estratégias de atuação se resumiam ao treinamento dos jovens

para ingressar no mercado de trabalho ou a inserção de adolescentes em programas sociais,

sem grande efeito, realizados pelos governos municipais e estaduais. Entre os programas

sociais mais conhecidos estavam o Guarda-Mirim e o Projeto Bom Menino, que inseriam

precariamente os jovens no mercado de trabalho sem qualquer capacitação profissional e

formação educacional (VI VARIA, 2003).

Na década de 1980, no entanto, construiu-se um movimento social, capitaneado

por entidades da sociedade civil e por organismos internacionais, em defesa dos direitos das

crianças e adolescentes, que foi fundamental para a formatação da doutrina de proteção

integral que se tem hoje (VIVARTA, 2003).

Segundo Azevedo (2003), em 1992 com a vinda do Programa Internacional para a

Eliminação do Trabalho Infantil elaborado pela Organização Internacional do Trabalho

(IPEC/01T), para o Brasil, com o apoio da Unicef e com o financiamento de atores sociais

diversos, as denúncias sobre o trabalho infantil, antes isoladas, foram sistematizadas e o

governo federal decidiu que o terna trabalho infantil entraria definitivamente na agenda de

problemas sociais brasileiros.

Neste sentido, as ações visando o combate ao trabalho infantil foram crescendo e

suas denúncias foram cada vez sendo menos toleradas pela sociedade: na região de Franca

(1992) em São Paulo, com o combate ao emprego de mão de obra infantil na indústria

calçadista, e na Zona da Mata (1993) no sul do Estado de Pernambuco, com as denúncias de

crianças trabalhadoras na cana-de-açúcar, e no mesmo ano com a descoberta do emprego de
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mão de obra de crianças nas Carvoarias e Destilarias no Mato Grosso do Sul.

Com base nestas denúncias surgiu, em 1994, o movimento a favor da erradicação

do trabalho infantil, que se viabilizou com a formação do Fórum Nacional de Prevenção e

Erradicação do Trabalho Infantil, criado para reunir e articular os mais diversos níveis de

poder público e da sociedade envolvidos nessa questão.

O estudo "Trabalho Infantil: Examinando o Problema, Avaliando Estratégias de

Erradicação" elaborado pelo Napp, constata que,

[...] Criado em 1994, por iniciativa da OIT e do Unicef, o Fórum é composto
por 70 entidades governamentais e não - governamentais. Trata -se de um
espaço privilegiado de articulação interinstitucional", se caracterizando como
uma proposta matriz a fim de erradicar o trabalho infantil (VIVARTA, 2003,
p. 47).

Segundo Santos (2003), o principal objetivo do Fórum Nacional de Prevenção e

Erradicação do Trabalho Infantil, é discutir as ações sugeridas para prevenir, erradicar e

divulgar o fenômeno do trabalho infantil no país, bem como articular diversas instâncias

governamentais e não governamentais, capazes de atuar nos diversos segmentos populacionais

fazendo com que a legislação pertinente seja aplicada.

Além disso, cabe ressaltar, que o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do

Trabalho Infantil, desenvolveu o Plano de Ação Integrada (PAIs), inovando ao adotar a

metodologia de integrar ações de diversas áreas, coordenando esforços nos três níveis de

governo, ou seja, passou a tratar o problema do trabalho infantil como uma prioridade e como

uma questão de defesa dos direitos humanos. Os Programas de Ações Integradas (PAIS),

foram portanto, promovidos pelo Fórum Nacional e aos poucos foram sendo implementados e

executados por órgãos do governo federal e de governos estaduais e municipais em articulação

com instituições da sociedade civil.

Deste modo, a iniciativa desenvolvida originalmente com o patrocínio da OIT para

o caso do Mato Grosso do Sul (carvoarias e erva-mate), serviu de inspiração para a criação do

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) criado pelo governo Federal em 1996, o

qual posteriormente se estendeu a diversos municípios do país.

A Dra Isa Maria de Oliveira - Secretária Executiva do Fórum Nacional de

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - expôs que na última década o trabalho infantil
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tem avançado, conforme o marco legal instituído:

Tabela 1: Evolução das normativas dos direitos da criança e do adolescente.

Constituição Federal 1988

Adesão a Convenção sobre os direitos da

criança

1989

Estatuto da Criança e do Adolescente 1990

Ratificação da Convenção 182 2000

Ratificação da Convenção 138 2001

Fonte: dados apresentados no seminário cria iças e adolescentes: O
direito ao "não- trabalho precoce"- Fórum Estadual de Prevenção e
Erradicação ao Trabalho infantil/junho de 2005.

Para Isa Maria de Oliveira (2005), a sociedade civil tem colaborado com este

processo de avanço e participado de vários movimentos em prol da causa, como no Fórum

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e dos Fóruns Estaduais. O Fórum

Nacional tem extrema importância, visto que fez importantes intervenções, como a

participação das ratificações; Criação do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.

e foi o responsável pela Criação do PETI;

Desta forma, o movimento de articulação entre governo e sociedade civil fez com

que nos últimos 12 anos o Brasil fosse o país com melhor índice de diminuição do trabalho

infantil, cerca de 40%.

Tabela 2: índice do trabalho infantil- Brasil.

ANO Crianças de 5 a 15 anos %
95 5,1 milhões 13,74
98 3,9 milhões 10,83
99 3,9 milhões 10,71
01 3,0 milhões 8,52
02 2,9 milhões 8,99

03 2,7 milhões 7,46
Fonte: dados apresentados no seminário crianças e adolescentes: O
direito ao "não-trabalho precoce"- Fórum Estadual de Prevenção e
Erradicação ao Trabalho Infantil/junho de 2005.
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Neste sentido, considera-se que os dados mostram-se importantes, no entanto,

estes ainda não devem ser considerados suficientes quando se tratam da vida de inúmeras

crianças e adolescentes que ainda estão inseridos neste ciclo de exploração ainda constituído.

Todavia, podem ser destacadas as conquistas e avanços obtidos neste processo,

como a constituição dos Fóruns Nacionais e Estaduais de Prevenção e Erradicação do

Trabalho Infantil, assim como, a instituição de normativas como as Convenções n° 138 e n°

1 82 da Organização Internacional do Trabalho (01T), direcionadas a efetivação de uma

Política Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.

Neste contexto, com relação a política nacional de combate ao trabalho infantil,

deve ser destacada a entrada do Brasil em 2000, enquanto país-membro e signatário da

Convenção n° 182, vindo a assumir novos compromissos em relação ao combate do trabalho

infantil.

Em relação às medidas adotadas, a Convenção n° 182 da Organização

Internacional do Trabalho trata justamente das piores formas de trabalho infantil e ações

necessárias para a sua eliminação, buscando estabelecer prioridades de ação para as seguintes

formas de trabalho quais sejam: a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas a

escravidão, como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida e servidão, trabalho forçado

ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou compulsório de crianças para serem

utilizadas em conflitos armados; b) utilização, procura e oferta de criança para fins de

prostituição, de produção de material pornográfico ou espetáculos pornográficos; c) utilização,

procura e oferta de crianças para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico

de drogas conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes; d) trabalhos que, por sua

natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são susceptíveis de prejudicar a

saúde, a segurança e a moral da criança.

Assim, através da ratificação da Convenção n° 182, torna-se uni dos compromissos

assumidos pelo Brasil, o de eliminar toda e qualquer forma de trabalho infantil, incluindo suas

piores configurações, como também o de assegurar a reabilitação e integração social destas

crianças e adolescentes explorados, garantindo-lhes o direito fundamental de educação

gratuita, e a formação profissional.

Outro aspecto importante no que concerne a política nacional que visa

gradualmente eliminar a exploração do trabalho de crianças e adolescentes, refere-se à
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Convenção n° 138 da Organização Internacional do Trabalho, assumida em 2001, que possui

seu aspecto mais relevante, no que se refere a idade mínima de admissão a emprego ou

trabalho.

Nesse sentido, desde dezembro de 1997, o Brasil também tem estado envolvido e

tem buscado estar em consonância com os ordenamentos da Convenção n° 138. inicialmente

através da criação da "Proposta da Emenda Constitucional (PEC n° 413/97), ,jzi que a mesma

possibilitava ao Congresso Nacional retirar, da Constituição Federativa de 1988, o item que

pregava a favor que crianças entre 12 e 14 anos de idade trabalhassem como aprendizes.

Assim, com relação a política nacional para eliminação ao trabalho infantil, quanto

ao critério de elevação progressiva da idade mínima, exigida pela Convenção n° 138, vale

ressaltar, que a legislação brasileira, demonstra que a elevação deste limites sempre foi

considerada uma questão primordial, haja vista, a promulgação da Emenda Constitucional n"

20, em 15 de dezembro de 1998, que elevou a idade que ficaria permitido o trabalho ou

emprego.

Deste modo, em 2001 houve de fato a ratificação da Convenção n° 138 que trata a

respeito da idade mínima de admissão ao emprego, determinando a elevação dos limites de

idade às necessidades de pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes, como prevê seu

artigo 10:

Todo país-membro, no qual vigore esta Convenção, compromete-se a seguir
urna política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e
eleve, progressivamente, a idade mínima de admissão ao emprego ou
trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do
jovem".( MTE, 2000, p.106).

Desse modo, a Convenção n° 138, ao fixar limites mais elevados de idade mínima

para o trabalho, estabeleceu que a idade mínima para o trabalho não fosse inferior a idade de

conclusão da escolaridade obrigatória ou, em qualquer hipótese, inferior a quinze anos. Assim,

ressalta-se que o limite fixado pela Constituição Brasileira em seu artigo 7°, XXXIII , é ainda

superior ao limite estabelecido pela Convenção:

Art. 7 XXXIII- proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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Então, percebe-se o amadurecimento de instrumentos políticos-jurídicos e o esforço

ao combate ao trabalho infantil no Brasil, pois ao elevar a idade de admissão ao emprego de

quatorze para dezesseis anos de idade, e ao admitir a aprendizagem somente a partir dos

quatorze anos de idade, o país busca estar cada vez mais em consonância os dispositivos legais

da Convenção n° 138, que prega essencialmente a elevação progressiva da idade mínima em

prol do pleno desenvolvimento físico, social e psicológico das crianças e adolescentes.

No mesmo sentido, compromissos em torno das condições de trabalho também

foram firmados, visto que, a Convenção n° 138 também se situa como norma de aplicabilidade

necessária quando se refere ao limite de idade mínima superior, estabelecendo que não será

inferior a dezoito anos a idade mínima de admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho

que, por sua natureza ou circunstâncias em que for executado, possa prejudicar a saúde,

segurança e moral do jovem.

Assim, a Constituição Federativa de 1988 tal como o Estatuto da Criança e do

Adolescente (13/07/90), estando em conformidade com a Convenção n° 138, vem assumindo

o compromisso de estabelecer o limite de idade mínima de dezoito (18) anos para qualquer

emprego que possa prejudicar a formação do jovem em seus aspectos físico, psíquico, moral e
social, quando submetidos a trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres.

Em suma, ao que parece, todas as prerrogativas até então assumidas, inclusive

com as ratificações das convenções n° 182 e n° 138, vêm demonstrando que compromissos

em torno da proteção dos direitos das crianças e adolescentes estão sendo assumidos, a fim de

que os mesmos possam acessar à melhores condições de vida, possibilitando-lhes o pleno

desenvolvimento de sua potencialidades, tanto em seus aspectos físico, mental, social, ou seja,

vêm buscando efetivar a proteção integral da população infanto-juvenil enquanto seres

humanos que se encontram em processo de desenvolvimento.

De acordo com Santos (2003, p.53), a constatação das conseqüências do trabalho

realizado abaixo da idade permitida, aliada aos novos conceitos vinculados a doutrina de

proteção integral, prevista no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, bem como o

reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, com a promulgação do

Estatuto da Criança e do Adolescente proporcionaram um novo olhar sobre a infância e
adolescência brasileira.

Assim, entende-se que o Brasil tem assumido compromissos formais decorrentes
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da assinatura de tratados de extensão internacional, obrigando-se. também por força da

Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, a dar prioridade a solução as

questões voltadas para a garantia dos direitos fundamentais em relação a criança e ao

adolescente.

Portanto, o que se percebe é que felizmente a erradicação do trabalho infantil

tornou-se uni dos grandes objetivos assumidos pelo Governo e pela sociedade, e que

atualmente o conjunto de políticas públicas capazes de prevenir e erradicar o trabalho

infantil na realidade brasileira está apenas em fase de construção.

Neste sentido, é que se pode destacar a criação do Programa de Erradicação do

Trabalho infantil. implantado no Brasil em 1996, que objetiva retirar crianças e

adolescentes com a faixa etária de sete a quinze anos de idade, do trabalho considerado

perigoso, penoso, insalubre ou degradante que coloca em risco sua saúde ou segurança

(CADERNO DE CAPACITAÇÃO DO PETI, 2005, p.01).

Ressalta-se que o PETI é promovido pelo Governo Federal e por intermédio da

Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência

Social, vem sendo executado de forma descentralizada por estados e municípios.

Então, da mesma forma, que é preocupação do estado atender o público alvo de

maneira concreta, combatendo o trabalho infantil, enquanto uma situação de risco social,

também o município vem demonstrando comprometimento, mobilizando e articulando

medidas para que esse compromisso se torne realidade, estirpando esse mal da sociedade.

Nesta direção é que a fim de aprofundarmos a Política de Erradicação do

Trabalho Infantil, têm-se a intenção de elucidar o funcionamento do Programa de

Erradicação do Trabalho Infantil, a nível local, mais especificamente no município de

Itajai, bem como demonstrar sua presente atuação e o seu papel frente ao cenário do

trabalho de crianças e adolescentes.

2.3.1 O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no município de Itajai. é

operacionalizado mediante ação conjunta do Governo Federal, da Prefeitura Municipal de

Itajaí, do Fundo Municipal de Assistência Social. e da Secretaria da Criança e do

Adolescente.



O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de hajaí "busca realizar,

através de suas atuais ações e futuros projetos, a melhoria da qualidade de vida das crianças

e dos adolescentes, sendo que para isso, atualmente conta com uma 1) coordenadora e

com uma (1) educadora social, três (3) assistentes sociais, dois (2) psicólogos, dois (2)

advogados, que fazem parte do quadro funcional do PETI.

Desta forma, ressalta-se que o PETI é um programa do Governo Federal que

tem como objetivo retirar as crianças e adolescentes, de 7 a 16 anos, do trabalho

considerado perigoso, penoso, insalubre e degradante, ou seja aquele que coloca em risco a

saúde e segurança das crianças e adolescentes (CADERNO DE CAPACITAÇÃO DO

PETI, 2005, p. 01).

Assim, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do município de Itajai.

oficializado em agosto de 2000, vem trabalhando com vistas à prevenção e erradicação do

trabalho de crianças e adolescentes, possibilitando a ampliação do universo cultural e o

desenvolvimento de suas potencialidades com vistas à melhoria do desempenho escolar e

inserção no currículo de bens, serviços e riquezas sociais através das jornadas ampliadas

oferecidas.

2.3.2 A demanda atendida.

A municipalização do PETI em Itajaí tem corno órgão executor a Secretaria da

Criança e do Adolescente (SECAD) que atende por intermédio do PETI trezentos e onze

(311) crianças e adolescentes, cento e vinte e duas (122) meninas e centro e oitenta e nove

(189) meninos entre sete e dezesseis anos de idade, resultando em duzentas (200) famílias.

A expectativa da Secretaria da Criança e do adolescente é que haja unia redução das metas

nos próximos anos 2.

2 Uma vez que se espera que o esforço de enadicaçào do trabalho infantil esteja surtindo efeito. De

acordo com a terminologia utilizada nas diretrizes do PETI cada meta cot-responde a urna vaga.
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Figura 1: Atendimento do PETI por sexo (Itajaí-2005)
Fonte: estatísticas da Secretaria da Criança e do Adolescente de Itajaí.

As informações do gráfico, demonstram indicativos que no município de ltajaí,

a predominância no trabalho é de crianças e adolescentes do sexo masculino, destacando-se

a maior participação de meninos sobre meninas.

Figura 2: Atendimento do PETI por faixa etária (Itajaí-2005)
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Sendo assim, o público alvo é constituído. prioritariamente, por aquelas

famílias em situação de extrema pobreza e excluídas socialmente, cuja renda per capita seja

de até 1/2 salário mínimo, cujos filhos de 7 alô anos de idade estejam sendo submetidos em

atividades consideradas prejudiciais ao desenvolvimento físico, moral, social e psicológico.

Ainda com relação a algumas especilicidades do Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil de Itajaí, cabe ressaltar que os focos de trabalho infantil, de modo geral,

tem ocorrência dentre as famílias mais empobrecidas, neste sentido, o PET1 trabalha

especialmente com as famílias que estão mais vulneráveis pelas suas condições de exclusão

social, provindas de diversas localidades, já que, para estas famílias a satisfação das

necessidades básicas o complemento da renda não existe se não mediante a utilização da

mão-de-obra dos filhos.

O Programa destina-se, as famílias vulnerabilizadas pela sua condição social,

sempre relacionando a condição de que as crianças estejam efetivamente trabalhando, em

cujos responsáveis em geral mantém relações trabalhistas informais, habitam moradia

precária, em áreas invadidas, sem saneamento básico, alguns com falta de luz e água. As

casas próprias são na grande maioria casebres de madeira, muitas vezes sem energia

elétrica ou sistema de esgoto, construídas em terrenos pertencentes aos clãs familiares nos

bairros mais afastados ou, nas ocupações que geralmente ocorrem nos bairros onde beira o

rio que corta a cidade.

Como demonstrará os gráficos a seguir, para atuarem como arrimo da familia

ou até mesmo para complementarem a renda familiar precária e insuficiente, as crianças e

adolescentes de Itajaí, se dedicam a trabalhos urbanos sub-remunerados e inlOrmais,

principalmente como: catadores de material reciclável, vendedores ambulantes, flanelinha.

auxiliares na construção civil, entregadores de panfletos, babás, ajudante de frete,

doméstica.
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9Figura 3: Atividades exercidas/sexo masculino

Observando o gráfico exposto, percebe-se que grande percentual de meninos foi

incluído no PETI por estar trabalhando com a coleta de material reciclável, como tlanelinhas e

no comércio ambulante. O programa proporcionou a muitas famílias que sobreviviam do lixo

a retirada de seus filhos desta situação, como também, benefícios as famílias das crianças e

adolescentes que sobreviviam corno flanelinhas e do comércio ambulante, visando a

preservação da saúde física e mental e as condições de vida dos mesmos.
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Figura 4: Atividades exercidas / sexo feminino.

Com relação às meninas observamos que a precariedade da formalização

vínculo de trabalho também é uma constante, praticavam prioritariamente as mesmas

atividades que os meninos: coleta de material reciclável, comércio ambulante e em terceiro

lu gar a exploração sexual; estavam, portanto expostas a contaminação e ao risco de vida

provocados por eventuais acidentes. O PETI também proporcionou a estas meninas ações para

que não retornassem a situação de violência e de vulnerabilidade em que se encontravam.

Desta forma quando as crianças e adolescentes são flagradas em al guma destas

situações, estas famílias, geralmente são encaminhadas para o Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil mediante encaminhamentos realizados através do Pro grama Municipal Mão

Amiga', escolas, Departamento de Serviço Social e Psicolo g ia. Conselho Tutelar, sociedade

civil, ou através da própria família que espontaneamente se direciona a Secretaria da Criança e

do Adolescente, a fim de ser cadastrada no Programa.

O Programa Mão Amiga é um programa municipal que visa conhecer a situação das crianças que
estão na rua, encaminhando-as aos devidos programas de atendimento, visando o aprimoramento da
convivência familiar e a inserção das crianças e adolescentes na rede de ensino.
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Quando o Programa recebe denúncias utiliza-se de critérios uniformes para a

inclusão de crianças e adolescentes no Programa, para que seja facilitada a identificação e

seleção do público alvo. Assim, a denúncia, a equipe vai ao local da ocorrência e tenta maior

aproximação com a criança ou com o adolescente, sendo que, na oportunidade, são elucidadas

algumas situações, como a proibição por lei do trabalho que se está realizando, assim como os

perigos que o mesmo oferece.

Posteriormente a equipe do PETI, entra em contato com a família, se deslocando a

residência da criança e do adolescente, com a finalidade de realizar um trabalho de orientação

e de sensibilização, alertando a respeito das conseqüências advindas do trabalho infantil,

enfatizando a importância da permanência na escola e da qualificação profissional.

cadastrando a família em casos de confirmação do trabalho infantil.

Além disso, o PETI em parceria com o Programa Mão Amiga, realiza rondas

noturnas, como mais um instrumento de combate ao trabalho infantil, a fim de retirar as

crianças e adolescentes que estejam em situação de trabalho, e para realizar o monitoramento

das crianças já cadastradas para que não retornem as ruas e para que não voltem a situação de

vii lnerabil idade a que estavam submetidas.

Deste modo, o Programa busca cadastrar as famílias em situação de

vulnerabilidade, sendo que cada uma delas terá como auxílio financeiro a Bolsa Criança

Cidadã - no valor de R$ 40,00 reais por criança - cedida mensalmente, e que objetiva criar

condições mínimas para que a família possa promover suas necessidades básicas e

complementar sua renda, sem depender do trabalho da criança e do adolescente.

Para que haja a efetivação dos objetivos do Programa, as escolas municipais e

estaduais, assim como, as entidades governamentais e não governamentais que trabalham

diretamente com a criança e com o adolescente contemplados pelo programa enviam até o

início de cada mês a ficha de freqüência regular e da jornada ampliada.

Mediante o recebimento das fichas de freqüência enviados por escolas ou pelas

entidades que realizam jornada ampliada, a equipe do PETI monitora a freqüência das crianças

e adolescentes, que deve alcançar o mínimo de 80% de assiduidade tanto na escola quanto na

jornada ampliada. Assim, no mês em que os filhos não obtêm a freqüência mínima exigida,

sem haver nenhuma justificativa para tanto, o programa adota o procedimento de suspensão
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temporária do pagamento da Bolsa Criança Cidadã a família, ao menos, até que a freqüência

seja regularizada.

Ainda para fins de monitoramento, no início de cada semestre letivo, todas as

famílias devem entregar na Secretaria da Criança e do Adolescente o atestado de matrícula do

ensino regular e da freqüência da jornada ampliada mediante documento fornecido pela

entidade que a promove.

A respeito dos casos de denúncia, oriundas da escola de entidades onde se realiza a

Jornada Ampliada, referentes ao retorno ao trabalho, ou ao mau uso do dinheiro, acontece o

suspensão ou bloqueio da parcela, até que ocorra a regularização da situação.

Nos casos de retorno da criança ao trabalho, primeiramente, a equipe retorna o

contato com a família sobre os malefícios do trabalho infantil, buscando fazê-la compreender a

importância da escola e do cumprimento das exigências do programa. Quando protela, cabe a

equipe comunicar o caso ao Conselho Tutelar, que tomará as medidas necessárias, zelando

pelos direitos estabelecidos no Estatuto.

2.3.3 A jornada Ampliada.

De acordo com as diretrizes do Programa de Erradicação do trabalho Infantil, o

programa de Itajaí oferece a Jornada Ampliada, que é uma ação educativa e complementar a

escola. Desta forma, para que haja a inserção ou permanência da criança e do adolescente o

Programa estabelece alguns critérios quais sejam: é exigido para fins de auxilio financeiro, que

os mesmos obtenham 80% de freqüência na escola e na jornada ampliada e em cursos e

centros de convivência, e que não se retorne novamente a situação de trabalho.

No turno inverso a escola, a Jornada Ampliada, oferece atividades complementares

como o reforço escolar, esportes, recreação, cultura, complementação alimentar, sendo que o

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, em Itajaí, tem como seu órgão executor a

Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente que trabalha de forma integrada com uma

equipe multidisciplinar; Assistentes Sociais, Psicólogos, Advogados, Educadores Sociais, para

atuarem nas questões que envolvem crianças e adolescentes. Além disto, as instituições aonde

as crianças e adolescentes participam da Jornada Ampliada, também possuem uma equipe

técnica estruturada afim de atendê-los.



Através da transferência do recurso do Governo Federal, o qual deve ser destinado

para a utilização em atividades da Jornada Ampliada, o PETI vem possibilitando que as

crianças e adolescentes de Itajaí realizem o cumprimento da Jornada Ampliada, em

instituições como: Lar Padre Jacó, Combemi, Lar Fabiano de Cristo, Parque Dom Bosco, e

Centro de Convivência da Criança e do Adolescente (CCCA). Desta forma, tais instituições

vêm oferecendo as seguintes atividades como: apoio pedagógico, atividades culturais (música,

teatro, dança, expressão corporal), atividades esportivas (escolinha de futebol, vôlei, basquete,

remo, capoeira, etc), artes manuais (trabalho com sucata, pintura, bordado), e cursos

profissionalizantes direcionados especialmente para os adolescentes que estão prestes a

entrarem no mercado de trabalho (marcenaria, panificação, costura industrial, mecânica,

manicure, informática). Ressalta-se que há o estímulo a participação de crianças e

adolescentes cadastrados, assim como os não beneficiários do programa, nas atividades de

jornada ampliada, contemplando, desta forma a todos, sem que haja exclusão de qualquer

parcela da população infanto-juvenil.

Desta forma, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de Itajaí, tem tido

como meta principal, desenvolver mecanismos para reverter a situação de abandono e de

exclusão de direitos, das crianças e adolescentes do município, dando condições de receberem

urna formação educacional básica e o acesso a atividades de esporte, lazer, cultura, e a outros

serviços necessários a sua formação bio-psicossocial e a sua condição plena de cidadão.

Diante da problemática do Trabalho precoce, deve então, ficar claro que a atuação

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em Rajá, não se restringe a um atendimento

isolado da criança e do adolescente, isto porque, o programa vem buscando amenizar os

problemas vivenciados pelas famílias que necessitam de apoio e parceria da comunidade e do

Estado.

Neste sentido, há na atualidade um atendimento mais direcionado para estas

famílias que necessitam de apoio e orientação, nesta perspectiva, no próximo item, nos

reportaremos a descrição das ações sócio-educativas que vem sendo realizadas com as famílias

cadastradas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, visando a prevenção e

erradicação do trabalho infantil.
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CAPÍTULO III

O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DE

ITAJAI

3.1 Ações sócio-educativas junto as famílias do PETI

Quando iniciou-se a prática de Estágio, teve-se a oportunidade de conhecer com

maior propriedade alguns dos programas da Secretaria da Criança e do Adolescente. como

o Programa Piat, Medidas sócio-educativas, Abri go Novo Amanhecer e Centro de

Convivência da Criança e do Adolescente.

Foi de interesse da estagiária manter contato com os mesmos, visto que, havia a

necessidade propriamente dita do conhecimento da rede de atendimento a criança e ao

adolescente, como também, a necessidade de decisão pelo programa que serviria como

campo de estágio.

A decisão pelo campo a atuar foi tomada em torno da primeira quinzena do mês de

março de 2005. Deste modo, a aproximação ao PETI, teve como metodologia inicial.

realizar primeiramente a observação de como era realizado o atendimento aos bolsistas do

programa e o estudo da documentação disponível na Secretaria da Criança e do

Adolescente, que tratava do trabalho infantil, antes de partir efetivamente para a prática.

A intervenção no PETI, iniciou-se através do estudo das mais diversas situações

particulares apresentadas pelas crianças. As visitas domiciliares tinham como intuito,

realizar novos cadastramentos no programa, realizar a cobrança pela ausência de

documentações necessárias ao recebimento da bolsa Criança Cidadã, exigir a freqüência

escolar, e realizar a verificação de denúncias a respeito do trabalho infantil.

Inicialmente, dentro da rotina de trabalho foram realizadas atividades como:

atendimento às famílias, que vinham por diversos motivos (inclusão no programa, entrega

das devidas documentações, ou busca das informações referente a data do pagamento do

Peti ,etc), colaboração no processo de pagamento da bolsa, divulgação a população dos

cursos de capacitação profissional e repasse de encaminhamentos aos técnicos da

Secretaria da Criança e do Adolescente.

Todas estas atividades que foram sendo realizadas ao longo do processo, serviram

como experiência e como subsídios, os quais foram responsáveis pelo conteúdo e

objetivos propostos posteriormente no projeto de Estágio.
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Assim, ao compreender que a família e a sua condição económica tem papel de

destaque na definição do momento de entrada dos filhos no mercado de trabalho, da

mesma forma, que os valores familiares também acabam se reproduzindo

inadequadamente, colaborando para o agravamento da questão, optou-se por adotar um

trabalho direcionado as famílias, através de ações sócio-educativas, visando a ampliação

do universo informativo e cultural das mesmas.

Neste sentido, o projeto de estágio se desenvolveu da seguinte forma: enquanto

estagiária e sob orientação supervisionada, sentiu-se a necessidade de desenvolver ações

sócio-educativas junto aos pais cadastrados no PETI. Para tanto, buscou-se referencial

teórico que respaldasse essa intervenção. As ações sócio-educativas são pouco estudadas

no serviço social. No entanto, encontramos em MIOTO apud Lima (2004,p.3) unia

categorização das ações profissionais do assistente social em três eixos:

• Processos Políticos-Organizativos: podem ser definidos como uma área de

trabalho dos assistentes sociais que têm como foco de intervenção a participação social.

quer seja no associativismo civil, nos movimentos sociais e na esfera pública (Conselhos

de Gestão e de Direitos). Nele o trabalho profissional se desenvolve basicamente através de

ações de assessoria e mobilização, realizadas através de diferentes abordagens como a

grupai, a individual e a coletiva, utilizando-se de diferentes instrumentos técnicos-

operativos.

• Processos de Planejamento e Gestão: a intervenção consiste no

desenvolvimento de ações de assessoria e consultoria nas instituições públicas e privadas

voltadas a proposição e avaliação de políticas sociais, bem como o desenvolvimento de

ações voltadas para a gestão e capacitação de recursos humanos, gestão da informação,

organização e gerenciamento de programas, projetos e serviços.

• Processos Sócio-Assistenciais: a intervenção está orientada para a

intervenção direta com os usuários, especialmente com famílias e segmentos sociais

vulneráveis, acontecem privilegiadamente no contexto institucional e o processo

interventivo se realiza a partir de demandas singulares. Seu objetivo é contribuir para que,

junto com os usuários, se consiga responder as demandas colocadas na perspectiva da

cidadania e dos direitos. Integram este eixo quatro categorias de ações: sócio-educativas;

sócio-emergenciais; sócio-terapêuticas; e periciais.
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Assim, o terceiro eixo foi o qual respaldou a atuação da estagiária, sendo que para

realizar as ações sócio-educativas, houve inicialmente a escolha do grupo de pais que não

foi aleatória, mais foi pensada em função do maior número de crianças do Peti por escola.

Assim, formou-se o coletivo de pais que tinham os seus filhos estudando na Escola

Professor Cacildo Romagnani.

As atividades tiveram início no mês de março e prosseguiram até junho de 2005, as

reuniões tinham periodicidade mensal, sendo que em cada encontro foram abordados

diferentes temáticas solicitadas pelos próprios pais, mediante levantamento feito em visita

domiciliar.

Também durante o período, houve o acompanhamento através de visitas

domiciliares às 20 famílias que participaram das reuniões, com realização de estudos

sociais de cada uma delas, com vistas a inseri-las nas diversas políticas do município.

Neste período, a atuação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil não se

restringiu a um atendimento isolado a criança e ao adolescente, porque houve um trabalho

junto às famílias, mediante o auxílio aos seus aspectos econômicos, através do repasse do

valor da bolsa Criança Cidadã, como também houve um processo de sensibilização e de

repasse de informações a respeito das inúmeras conseqüências trazidas pelo trabalho

precoce, através das ações sócio-educativas.

A própria legislação aborda o valor da família, ao assegurar o "direito de ser criado

e de ser educado no seio da sua família e, especialmente, em família substituta a

convivência familiar e comunitária" (Art. 19 do ECA) aponta para a responsabilidade da

família, enquanto meio para a" efetivação dos direitos a vida, a saúde, a alimentação, a

educação, ao esporte ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade ao respeito, a

liberdade", (Art. 4° do ECA) assim, evidencia-se, não somente a responsabilidade do poder

público e da sociedade civil, neste processo de erradicação do trabalho infantil, mas

também da própria família.

Assim, nos quatros meses foram desenvolvidas as ações sócio-educativas mediante

encontros realizados com os pais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que

somaram o total de três (3), com as seguintes temáticas: a) Causas e Conseqüências do

Trabalho Infantil; b)Direitos e Deveres das crianças e Adolescentes contidos Estatuto da

Criança e do Adolescentes; c) Preservação Ambiental.

Também as ações sócio-educativas foram implantadas, com vistas a seguir as

prioridades estabelecidas no manual operacional do PETI, quais sejam que "se faça

necessário que durante o período de execução do PETI seja oferecido o trabalho sócio-
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educativo junto as famílias, o qual deve-se basear-se no tripé: sujeito, família e rede" e

ainda "as famílias deverão ser envolvidas pelo menos uma vez ao mês em atividades

sócio-educativas" (MANUAL OPERACIONAL DO PETI, 2005, p 9).

Assim, através das diretrizes do PETI, tem-se também como lócus de atenção

especial a família que deve ser trabalhada por meio de ações sócio-educativas, buscando

assim, a sua promoção e inclusão social.

Foi neste sentido que através da Secretaria da Criança e do Adolescente e do PETI,

realizou-se um trabalho de apoio, orientando quanto a não utilização das crianças e

adolescentes em atividades laborais, consideradas insalubres e de risco, assim como a

promoção de debates acerca de outros temas, e ao mesmo tempo, buscou-se o

desenvolvimento de atitudes junto as crianças e adolescentes e familiares, que

promovessem uma melhor qualidade de vida e comprometimento dos mesmos com o

processo educativo.

Acredita-se que tais ações desenvolvidas, que se configuraram enquanto um

trabalho preventivo/educativo com as famílias adquiriu igual importância das ações que

são destinadas as crianças e adolescentes, pois buscou fortalecer a boa relação familiar e a

relação família/sociedade, contribuindo para a construção da cidadania.

3.2 O desenvolvimento das Ações Sócio- Educativas com as famílias

Decorrente da necessidade de viabilizar um atendimento mais direcionado as

famílias que careciam de apoio e de orientação, para tanto se elaborou um projeto de

intervenção com o seguinte objetivo geral:

Organizar um trabalho educativo com as famílias com o objetivo de ofertar novos

conhecimentos que possibilitasse o aprimoramento das relações entre pais e filhos, visando

a erradicação do trabalho infantil, permitindo ainda que o grupo familiar se perceba

enquanto sujeito de direito e deveres com acesso aos bens e serviços oferecidos pelo

município.

Neste mesmo sentido, os objetivos específicos foram os seguintes:

a) Proporcionar uma maior sensibilização do grupo de pais quanto à

importância da retirada das crianças e adolescentes do trabalho precoce, demonstrando as

conseqüências acarretadas pelo Trabalho Infantil;

b) Esclarecer as famílias sobre os procedimentos de atendimento do Programa

de Erradicação do Trabalho Infantil;
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c) Trabalhar a conscientização das famílias demonstrando seus direitos e

responsabilidades no processo de formação da criança e do adolescente, auxiliando nas

suas relações pessoais;

d) Ofertar informações e encaminhamentos a rede de atendimento municipal, a

qual oferece bens e serviços, afim de auxiliar as relações sociais da família bem como

fortalecer os direitos a cidadania;

Considerando os objetivos acima citados, iniciaram-se as ações sócio-educativas,

mediante encontros realizados com os pais, como técnica interventiva proposta pelo

Serviço Social. A seguir iniciar-se-á a descrição, análise e avaliação dos encontros.

3.2.1 I Encontro com os pais do PETI

Ao compreender que a família é quem administra o trabalho infantil, pois a mesma

se vê diante da necessidade de colocar os próprios filhos em idade escolar no trabalho a

fim de assegurar um mínimo de renda familiar indispensável a própria sobrevivência, teve-

se a intenção de realizar o primeiro encontro dos pais com o intuito de discutir as ações

desenvolvidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e as conseqüências

advindas do trabalho infantil.

Assim, o encontro teve início em 20 de abril de 2005, as 16:30 horas, e foi

realizado com os pais do bairro Promorar, na escola Cacildo Romagnani também no

mesmo bairro.

Sob a coordenação da estagiária e da assistente social iniciou-se a reunião com a

apresentação da palestrante. A seguir expôs-se o objetivo do encontro, ressaltando que, o

mesmo teria primeiramente o intuito de trazer informações e promover diálogos sobre o

trabalho precoce de crianças e adolescentes.

Assim, a pedagoga, (palestrante convidada) deu início a sua fala explicando de

forma clara aos pais alguns dos problemas trazidos pelo trabalho infantil, ou seja, os riscos

a saúde e a segurança da criança e do adolescente; as conseqüências advindas do trabalho

infantil; e a importância da brincadeira, entre outros temas.

Posteriormente, a estagiária deu continuidade a palestra e a fim de complementar a

fala da palestrante convidada, assim, buscou-se levar aos presentes o conhecimento dos

riscos que as crianças correm ao exercerem qualquer tipo de atividade laborai, deste modo,

esclareceu-se que no meio rural, há o manuseio de ferramentas cortantes para a realização
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do trabalho que por si só já é forçado, que existe ainda, o uso de produtos 11111111k:os os

quais são altamente agressivos ao organismo, a utilização de transporte inadequado para

locomover crianças, entre outras situações que colocam em risco a saúde e segurança das

mesmas.

Explicou-se que não menos perigoso é o trabalho exercido pela criança na área

urbana, especialmente em fábricas, pois ali a criança ou adolescente trabalha em um

mobiliário completamente desenhado para o adulto, por isso prejudicial a sua estrutura

física, como também, inala gases, vapores, trabalham sem roupas e equipamentos de

proteção adequados, além disso, estão nestas condições assumindo responsabilidades de

adultos, como cumprimento de horários, de alcance de metas e de produtividade,

adquirindo uma maturidade precoce que compromete a identidade e personalidade da

criança e do jovem.

Buscou-se esclarecer também, que as crianças e adolescentes trabalhadores na

prestação de bens e de serviços correm riscos e atuam em Itajztí principalmente como

catadoras de material reciclável e como flanelinhas, neste sentido, foi dito que o trabalho

precoce em todas suas modalidades, pode comprometer o futuro das crianças e

adolescentes porque há inclusive a possibilidade de envolvimento com as piores formas de

trabalho infantil que se materializam na exploração sexual e no envolvimento com o

narcotráfico.

Também frisou-se que o trabalho precoce impossibilita a criança e o adolescente

de se desenvolver e de estudar, produzindo adultos sem estudo e sem qualificação, os quais

terão grandes dificuldades de encontrar oportunidades futuras. Teve-se como preocupação

deixar claro a todos que a problemática do trabalho infantil, produz conseqüências

irreparáveis, como a desistência do mundo escolar pelo desgaste físico e psicológico

sofrido pelas crianças e adolescentes, influenciando diretamente no baixo nível de

escolaridade, e por fim na baixa qualificação profissional que irá repercutir por toda a vida

destes, comprometendo o futuro dos mesmos.

No decorrer do encontro, algumas mães movimentavam a cabeça no sentido que

estavam concordando com o que estava sendo falado, o que nos proporcionou certa alegria,

pois, sentiu-se, que os pais estavam entendendo a mensagem que queríamos lhes passar,

desta forma, entendemos que o intuito do primeiro encontro estava sendo realizado. Assim,

durante as apresentações do tema, as mães relacionavam o trabalho infantil com as suas

experiências de vida, surgindo alguns relatos: "É, meu filho queria catar papelão com os

amiguinhos, mas eu não quis deixar não! " e "[...]Antes eu catava papelão e levava as
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minhas quatro crianças junto, mas agora eu não vou deixar , porque agora sei dos riscos".

JÉ ruim né trabalha cedo demais no pesado, tem que ver o lado deles também né!...eu

com nove anos já tinha que trabalha".

Portanto, o primeiro encontro teve como objetivo discutir, orientar as famílias a

respeito do trabalho infantil e suas inúmeras conseqüências, ou seja. teve papel

fundamental colaborando para a democratização das informações, sobre sua importância

constata-se:

1...1 As ações sócio-educativas aparecem tradicionalmente orientadas pela informação que é

apreendida como ferramenta facilitadora de um processo que busca fortalecer o usuário no acesso

aos direitos e na alteração das relações sociais na qual se insere (BRANDA°. 1985, p.65, apua!

LIMA, 2003,p 65).

Assim, o primeiro encontro tratou de democratizar as informações sobre as

conseqüências advindas com o Trabalho Infantil, e se encarregou de esclarecer aos pais e

responsáveis que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e por isso devem ter

direito ao acesso a: educação, lazer, esporte, profissionalização, saúde, etc, que devem ser

garantidos mediante a efetivação de políticas sociais públicas.

Na oportunidade, com a finalidade de possibilitar uma maior integração entre os

pais, e de fortalecer os vínculos relacionais entre as palestrantes e os usuários, houve uni

momento de descontração, quando o programa ofereceu lanche aos participantes. O

momento foi documentado com fotografias que aparecem neste trabalho.

Após a discussão do assunto lançou-se mão de uma dinâmica, que consistia no ato

de amassar e de desamassar uma folha de papel que havia sido dada a cada um dos pais.

Sendo assim, explicamos que por mais que tentemos desamassá-lo o papel nunca voltará a

ser o mesmo, ficará sempre com várias marcas, então, explicamos que assim como o papel,

o trabalho infantil também deixa marcas, que por mais que tentemos, poderemos suavizá-

las, porém nunca apagá-las.

Avaliou-se que a utilização da dinâmica de grupo fez aflorar a emoção nos pais e

contribuiu para o real entendimento acerca do trabalho precoce e suas inúmeras

conseqüências para a criança, para a família e sociedade. Nesta perspectiva Silva (2000a

,p.114, apad LIMA, 2003, p 65), sobre a socialização da informação, destaca que ela vai

além de simples orientação sobre legislação e atos normativos, e apresenta os seguintes

aspectos:
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É transmitida na Ótica do Direito, do compromisso com a cidadania na efetivação desses

direitos, onde os usuários são compreendidos como sujeitos de valores, interesses e demandas

legítimas, passíveis de serem negociadas.

Para finalizar, o encontro realizamos o levantamento do tema a ser tratado no

segundo encontro, e devido a ausência de sugestões no momento, decidiu-se que o tema

iria ser escolhido mediante levantamento em visita domiciliar, afim de incentivar a

participação e decisão das famílias nos processos da qual elas participam.

Realizou-se os agradecimentos formais e encerrou-se a reunião. Nesse momento

algumas mães agradeceram a aprendizagem proporcionada pela reunião e enfatizou-se a

necessidade da participação de todos nos próximos encontros.

Diante da experiência vivenciada entende-se que, as ações sócio-educativas

buscaram efetivar o avanço da conquista dos direitos sociais previstos no Estatuto da

Criança e do Adolescente, lei 8.069 de 13/07/1990, como o direito a educação, que seja

oferecida de forma sistemática e gratuita, o acesso a atividades pedagógicas, tais como

esporte, arte, cultura, leitura e escrita, recreação e educação ambiental, dentre outras,

demonstrando o seu compromisso com o desenvolvimento integral de crianças e

adolescentes com a busca da cidadania.

Para Silva (ano, p. 66 apild LIMA, 2003, p.65-66), o repasse de informações ainda

tem seu aspecto político-organizativo, porque constata que "[...1 a informação transmitida

possibilita ao usuário sua identificação com as classes e grupos sociais existentes na

sociedade, estimulando-o a participar dos processos e das ações coletivas em defesa de

seus interesses".

Ao que parece, a reunião junto aos pais, ao realizar a socialização das informações

sobre as conseqüências do trabalho infantil e sobre os direitos contidos no Estatuto, serviu

também para que os ouvintes de certa forma, se identificassem uns com os outros, já que as

famílias passaram pelo mesmo estado de vulnerabilidade social reproduzindo o trabalho

infantil, fazendo-os perceber a importância e lutar pela defesa dos direitos da criança e do

adolescente e também por seus interesses.

Portanto, as ações sócio-educativas tendem para uma consciência reflexiva que

oportuniza ao usuário uma compreensão efetiva da sociedade onde vive; dos direitos que



62

possui nessa sociedade; da possibilidade da coletivização de suas necessidades de modo a

ampliar na esfera pública, seus direitos (LIMA, 2004).

Deste modo, a ação sócio-educativa produziu um processo de reflexão com os pais,

para que eles se unam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes quando estes

forem ameaçados, havendo também o estímulo a participação em atividades da

comunidade e na vida social.

Além disso, é conveniente ressaltar, que segundo os educadores "o processo

educativo é toda a experiência na qual as pessoas mudam a maneira de ver as coisas

enriquecendo a sua maneira de encarar a si mesmas, os outros e a realidade, e a conquista

de novas forças, novos instrumentos para transformar a realidade". (LIMA, 2004).

Sendo assim, compreende-se que a ação sócio-educativa enquanto processo

educativo buscou no primeiro encontro, modificar a maneira dos pais de encararem o

trabalho infantil, ou seja, não mais como uma solução para a pobreza da família, mas sim

como uma questão delicada que deve ser combatida. Neste sentido, tratou de modificar o

modo dos pais de enxergarem a si mesmos e aos filhos, possibilitando um aprimoramento

das relações entre pais e filhos.

Neste contexto, buscamos desmistificar a cultura de que o trabalho na infância é

imprescindível para a formação moral e para a subsistência das famílias empobrecidas.

Que ele, ao contrário, gera mais pobreza, ignorância e retrocesso a relações de exploração

e violação dos direitos humanos.

3.2.2 II Encontro com os pais do PETI

No dia 18/05 sob a coordenação da estagiária e da assistente social realizou-se o

segundo encontro, iniciou-se a reunião novamente nos apresentando: estagiária do serviço

social, assistente social, e conselheira tutelar e assistente social como palestrante

convidada. A apresentação se repetiu devido a vinda de novos pais neste do encontro.

A temática da segunda reunião, não foi escolhida aleatoriamente, mas resultou de

questionannentos levantados mediante realização de visitas domiciliares, onde as mães

deixaram explícita a dificuldade de se relacionarem com seus filhos, principalmente

quando estes chegam na adolescência. Deste modo, a pauta escolhida que obteve maior
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demanda, foi o tema: relação entre pais e filhos-direitos e deveres das crianças e

adolescentes.

A fim de nos conhecermos melhor e de entender qual o significado de família para

os pais ali presentes, a estagiária fez uso da dinâmica de grupo intitulada a dinâmica do

crachá, na qual cada um dos participantes teve a liberdade de fazer o seu crachá. com  o

desenho que representasse a si próprio e a sua vida.

Assim, a dinâmica se demonstrou reveladora pois, para quase todos os pais, os

filhos tinham posição de destaque na vida dos mesmos, fazendo surgir entre os vários

depoimentos, alguns como por exemplo: "O meu desenho representa as coisas mais

importantes para mim que é o meu lar minha esposa e meus filhos" sic, "No meu crachá

eu desenhei um vazo que sou eu, as raízes representa o meu filho, e a flor representa o

amor" sic, e ainda " Eu desenhei um leão porque quando mexem com meus filhos eu viro

bicho [...1, as vezes o meu marido fica bravo comigo porque eu sempre digo que os meus

filhos estão em primeiro lugar"sic.

Logo depois para iniciar as discussões, a conselheira tutelar e assistente social,

falou para os pais sobre a importância de que haja para cada direito um respectivo dever,

ou seja, que haja, uma mudança de atitudes e de comportamentos por parte das crianças e

adolescentes dentro do seu âmbito familiar.

Frisou-se também, a importância do direito a educação, o qual deve ser respeitado,

porém, deve vir acompanhado do respeito para com nossos educadores. Reforçou que o

respeito é um dever que deve partir de todos nós enquanto cidadãos, e que ele deve estar

sempre presentes na vida das crianças e adolescentes, especialmente quando estes estão

inseridos no próprio lar, para que haja regras de convivência, capazes de promover melhor

qualidade nas relações entre pais e filhos.

Neste sentido, a palestrante informou que os deveres das crianças e adolescentes

também devem ser cobrados, porém nunca em excesso, mas buscou esclarecer aos pais que

os filhos têm o dever e podem auxiliá-los, como por exemplo, ajudando nas tarefas

domésticas, desde que isso não atrapalhe o seu desenvolvimento escolar, desde que, não se

configure enquanto exploração do trabalho infantil.

A palestra serviu um espaço de reflexões, no qual a palestrante pode fazer um relato

de situações com as quais ela lida em sua prática cotidiana, e com as quais adquiriu

experiência no Conselho Tutelar. Relatou que na atualidade um dos maiores problemas que

ocorrem no meio intra-familiar é a violência e a agressão física que ocorrem de pai para

filho e vice-versa, deste modo, explicou que o fenômeno da violência é uma questão
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seríssima, já que urna vez que a criança sofre agressão ela reproduz a mesma situação em

sua vida adulta.

A respeito da construção de regras de convivência e as dificuldades inerentes ao

viver em família, Ribeiro (1999, p.45) salienta,

Viver em família significa a possibilidade de lidar com o permanente dissenso entre

projetos de homens e mulheres, como também de pais e filhos. Isto explicita a convivência entre

visões de mundo conflitantes sobre a realidade, de onde vai emergir a heterogeneidade, a

pluralidade dos estilos de vida, das formas de organização, das relações de gênero que se

estruturam e se mantém, em meio as rupturas e as continuidades com os valores herdados do

passado e os valores apropriados no percurso da vida pessoal.

A partir do exemplo dado pela palestrante, pôde-se compreender que, a família

além de ter a sua função ligada a reprodução biológica, exerce também uma função

ideológica, assim ela também ensina a seus membros a como se comportar fora das

relações familiares em toda e qualquer situação, sendo ela a formadora do cidadão.

Portanto, dada a importância da família, foram abordados os deveres que os pais

devem ter perante a educação dos filhos, sendo que, a educação se configura como tarefa

dos pais e responsáveis, ressaltando que educação não se realiza através da palmada,

violência física (espancamentos, socos, etc.), violência psicológica (agressões verbais etc.).

Ainda todos permaneceram atentos quando foram alertados a respeito da nossa

sociedade atual, com relação ao aumento acelerado de entorpecentes e da prática de casos

de violência sexual com a população infanto-juvenil.

Neste contexto, as ações sócio-educativas de apoio às famílias, em situação de risco

social, buscaram proporcionar novos aprendizados favorecendo o desenvolvimento

pessoal, familiar e social, buscando promover também uma melhor inserção crítica das

pessoas diante da sociedade, oportunizando aos pais a aquisição de novos conhecimentos e

despertando nos mesmos o senso crítico.

Através da ação sócio-educativa realizada, buscou-se realizar também um processo

cle reflexão sobre os compromissos dos pais, para que fosse repassado aos mesmos a

responsabilidade de estarem cada vez mais assumindo o processo de educação dos próprios

filhos, neste sentido, esclareceu-se que o bom relacionamento entre pais e filhos deve ser
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construído, através da fala, conversa e compreensão, ou seja, através do bom

relacionamento entre a família.

Kaloustian (1994, p. 11) apresenta a definição ou conceito da família.

A família é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência, de desenvolvimento e

proteção integral dos filhos e demais membros, independente do arranjo familiar ou forma que vem

se estruturando.

Para Mioto (1997, p.120) a família pode ser definida como "um núcleo de pessoas

que convivem em determinado lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo e

que se acham unidas ( ou não) por laços consangüíneos".

Sob, este aspecto repassou-se que a família possui a responsabilidade de proteção e

de cuidado de seus membros, explicou-se a todos que além da importância do ambiente

escolar, que vai propiciar o desenvolvimento cultural e todo conhecimento necessário para

que as crianças tenham oportunidade de um futuro melhor, é no seio da família que ela

deve encontrar todo o amor e compreensão que necessita para o seu crescimento saudável.

Desta maneira, a palestra teve como intuito realizar o fortalecimento dos vínculos

afetivos entre pais e filhos, ao entender a família como um dos responsáveis por assegurar

a proteção e ao cuidado das crianças e adolescentes, incluindo a sua permanência fora do

mercado de trabalho e ao acesso aos seus direitos fundamentais.

A palestra além de contribuir para a aprendizagem intelectual, foi uma tarefa

essencialmente ética e política, pois abrangeu crenças, valores e formas de agir

estabelecidos entre pais e filhos, interferindo na formação do cidadão, contribuindo para a

transformação do sistema social em que vivemos, no qual muitas vezes o grupo familiar

não assegura a devida proteção necessária ao desenvolvimento das crianças e adolescentes,

servindo também para o fortalecimento dos vínculos familiares já existentes.

Desse modo, tentou-se realizar um processo em que se criasse um olhar especial

para com nossos filhos, em que a educação fosse pensada enquanto sinônimo de limites,

mas também de amor, compreensão, paciência.

Para finalizar falamos sobre a importância do cultivo das relações afetivas entre

pais e filhos as quais incluem os limites. Ainda deixamos como tarefa aos pais, o exercício

do abraço com os seus filhos, haja vista, que nos dias atuais a demonstração de afetividade

entre a família tornou-se uma tarefa difícil de ser praticada.



3.2.3 III Encontro com os pais do PETI.

Sob a coordenação da estagiária e da assistente social iniciou-se o terceiro encontro

com o cumprimento a todos e com a apresentação do convidado palestrante,chefe da

divisão de projetos ambientais da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FAMAI), e

posteriormente com a apresentação da estagiária do Serviço Social e da assistente social.

Depois das apresentações, a estagiária aplicou uma dinâmica para que as pessoas

começassem a refletir e a pensar sobre as questões ambientais. A dinâmica intitulada "Eu

e a Natureza", foi feita da seguinte forma: várias figuras (árvores, cascatas, animas, globo

terrestre, etc.) ficaram disponíveis no centro de um grande círculo, à disposição dos três

grupos que foram formados. Tiveram um tempo determinado para observarem as figuras e

tinham a tarefa de escolherem uma figura que representasse o seu grupo e que lhes

chamasse mais atenção.

Quando retornaram ao grande grupo, os representantes dos seus grupos (com

abertura para a fala dos demais), tiveram que expor para todos os motivos da escolha, qual

a mensagem trazida e o porque da identificação com a figura.

Deste modo, o grupo 1 iniciou a fala, com uma das suas integrantes demonstrando a

figura do globo, e simultaneamente dizia o que estava observando, "[...] Tem pessoas

plantando para proteger o meio-ambiente, tem bicho na figura também, e pra proteger os

rios, tem uma casa com o lixinho do lado" (sic), e outro integrante do mesmo grupo "]...]

No meu pensar a união faz a força, se eu cuido do meu ambiente o meu vizinho também

cuida" (sic).

O grupo 2 ao escolher a figura de urna cascata aonde uma família tornava banho,

refletia: "[...]Escolhemos porque dependemos da água e a família unida é disso que a gente

precisa, tem também paz, pureza da água, e uma paisagem linda (sic)."

F por fim o grupo 3, justificou a sua escolha dizendo: "escolhemos a árvore porque

tem oxigênio, não pode ser cortada, sem árvore não temos camada de ozônio, ela dá fruto e

dá sombra" (sic). E outro senhor "[...1 é importante porque tem árvores nativas" (sic).

Assim, articulando-se com as falas, o palestrante iniciou o diálogo com os

presentes, demonstrando um globo terrestre e explicou que a nossa água é escassa, porque

de toda a água existente no Planeta Terra, menos de 3% é água doce, e que nem toda água
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doce está disponível para consumo, porque parte desta porcentagem está nas geleiras e nas

calotas polares.

Então, refletiu-se com as pessoas sobre a questão da poluição dos rios provocada

pelo homem, colocando em pauta a situação de Itajaí, a qual no passado era rica em rios,

possuindo o rio Itajaí-Açu com águas límpidas,e que agora nossa realidade é bem

diferente.

Durante esta fala uma senhora que mora justamente a margem do Rio Itajaí-açu.

hoje poluído, demonstrou sua indignação "[..] É quanto mais a prefeitura limpa, mais eles

sujam" (sic), e continuou, "[...] Na frente da minha casa,o rio tem uni cheiro que nem dá

para dormir a noite" (sic). E nos perguntou de como ela deveria proceder se pegasse

alguém jogando lixo no rio, foi orientada a denunciar, telefonando para a Fundação

Municipal do Meio Ambiente.

O palestrante também achou interessante a exposição do grupo 3, que ressaltou a

importância da árvore. Deste modo, disse que é isso mesmo, que as árvores possuem

grande importância, porque ela colabora para que haja o resfriamento da Terra e para a

absorção das águas das chuvas, dando corno exemplo a cidade de São Paulo, que sofre com

grandes alagamentos, porque possui muitos asfaltos e pouca área verde para absorver as

águas das chuvas. Ainda, explicou que as árvores nativas são importantíssimas porque elas

são utilizadas para a produção de medicamentos.

Outro tema abordado, foi a importância da reciclagem, mencionou-se que tudo que

provem do petróleo, portanto, todo plástico pode e deve ser reciclado, sendo que temos

como modelo a seguir a Bolívia, aonde quase todo material é reciclado. Na ocasião, o

palestrante mencionou o caso de uma senhora que é um exemplo de vida, pois o que para

muitos é considerado lixo, para ela não o é, já que todo material que ela recolhe como

roupas, a mesma lavava, reformava e destinava a doação. Neste sentido, foi divulgado que

a Prefeitura está em andamento com um projeto de reciclagem. o qual pretenderá não

cobrar o pagamento da taxa daquelas pessoas que realizarem a reciclagem do lixo.

Quando abordado o assunto as pessoas tiveram bastante vontade de expor como

lidam com o "lixo" em se cotidiano. Uma senhora relatou "[...1 eu coloco o meu na rua,

mas eu coloco separado" (sic). E cerca de 4 famílias deram o depoimento que trabalham e

que a renda da família provem do lixo, visto que trabalham como catadores. "[...j Eu

reciclo o meu lixo em casa e vendo" (sic), "Eu cato latinha" (sic), "Eu junto latinha,

garrafa de plástico" (sic) e outra senhora interviu "É, o kg de 'atinha vale R$ 3,20 reais, dá

dinheiro" (sic).
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Dentre as várias informações repassadas referentes à preservação ambiental, as

pessoas também puderam ser alertadas de como proceder com o surto de camundongos que

ocorreu recentemente na cidade, devendo elas agir com bastante atenção ao fechar seus

alimentos, não deixando nada descoberto, evitar que as casas de madeiras tenham frestas, e

denunciar para a FAMAI caso em sua localidade não haja o recolhimento adequado dos

dejetos. Com relação à alimentação da família, foram orientadas de como manusear e

como realizar a limpeza dos alimentos antes de ingeri-los, para que não fiquem elas e as

crianças adoecidas.

Para finalizar esta primeira etapa do encontro as coordenadoras agradeceram a

presença do palestrante convidado, e depois, a estagiária tratou de explicar a todos o

porque da realização da dinâmica inicial, lhes dizendo que ela fora realizada para que nós

enquanto cidadãos, paremos um pouco para refletirmos sobre a forma que viemos

interagindo em nosso dia-dia com o meio que nos cerca, lhes indagando se essa interação

vem de encontro ou não com preservação do meio-ambiente.

Também, a fim de promover maior reflexão, deixou-se a seguinte mensagem escrita

em um painel: "Para que haja a salvação da Terra e da Biosfera, é necessário que todos

comecemos a compreender que natureza, ser humano e sociedade andam juntos".

Desta forma, pôde-se sentir que a palestra foi muito proveitosa, pois as pessoas

deram seus depoimentos de como se relacionam no seu dia-dia com o meio ambiente,

principalmente com relação a reciclagem, demonstraram, deste modo, suas apreensões

acerca do assunto, sendo notável que muitas pessoas já realizam práticas que vão de

encontro a conservação ambiental.

O assunto abordado mobilizou discussões e questionamentos do tipo "[... [0 meu

vizinho guarda toras de madeiras que juntam bichos, eu posso denunciar?" (sic), ressalta-se

que houveram muitas pessoas interessadas, as quais solicitaram de que forma poderiam

recorrer a FAMAI, em caso de denúncia de degradação ambiental em seu bairro ou para

solucionarem problemas eventuais. Por fim, o telefone da Instituição foi repassado para os

interessados, como forma de prestar atendimento à sociedade civil.

Sendo assim, a palestra realizada, com os pais tratou de politizar a população alvo

já que diversos conteúdos e necessidades identificadas foram trabalhados através da ação

sócio-educativas, tratando em especial a respeito dos cuidados necessários a preservação

do meio ambiente.

Sobre a maneira de conduzir o processo de politização Silva (2000 apud LIMA,

2003, p.66), assim se refere:
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É um processo de politização que, para se desenvolver, exige discussões,

análises e proposições que possibilitem reflexão e critica, em uma relação

democrática e de respeito entre o saber profissional. institucional e

político do Assistente Social e o saber do usuário, buscando elevar o seu

poder.

Portanto, entende-se que a ação realizada incentivou a maior participacão do

cidadão na solução dos problemas da comunidade e o orgulho pelo bairro, através das

discussões buscou-se trazer novos aprendizados para a comunidade no que se refere a

conscientizaram da importância da preservação do ambiente e da necessidade de

integração e organização da comunidade.

Além do mais, com o intuito de visar uma maior difusão e apreensão dos

conteúdos, a palestra realizada exerceu uma relação horizontal na qual o palestrante

colocou-se na posição de mero facilitador da aprendiza gem, visto que, deve-se

compreender que todo usuário já é sujeito de seu próprio conhecimento. Sendo assim, a

troca de conhecimentos entre os técnicos e os usuários foi sistemática e contínua, sendo

que, a confiança, a ética e o respeito mútuo, permeou essa relação.

Sobre a importância do apoio e orientação as famílias através das ações sócio-

educativas, constata- se que "[...I Estas ações se caracterizam como um processo de ensino-

aprendizagem na relação dialética entre profissional e usuário cuja finalidade é contribuir

para que as condições dos problemas sociais sejam superados" (LIMA, 2004. p. 67).

Neste sentido, pressupõe-se que a ação sócio-educativa, obteve papel fundamental à

medida que auxiliou os cidadãos a se informarem e a tomarem consciência de seus

problemas e a buscarem soluções para estes.

Também, a socialização das informações pôde-se fazer presente mediante o saber

ouvir, e o compartilhar idéias enquanto as atitudes necessárias e éticas que se fizeram

necessárias a este processo. Deste modo, houve forte preocupação em deixar os pais

sentirem-se à vontade para se colocar, fazer perguntas, esclarecer dúvidas, elaborando um

diálogo de discussão de alternativas com a família, buscamos desenvolver mecanismos de

reflexão	 e	 de	 participaçãoconj untas.

Enfim, buscou-se sensibilizar a população para o trato, uso e consumo

apropriado dos recursos naturais, da importância de viver num ambiente limpo e sadio, da

valorização do próprio bairro, da preservação do ambiente, e da participação em

atividades de conscientização para manter a cidade limpa.
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3.2.4 Avaliação das Ações Sócio-Educativas.

A estagiária avaliou os encontros inicialmente através de observações, ou seja,

teve-se como preocupação observar o grau de participação das pessoas envolvidas, os

questionamentos mais trazidos à tona, e de ouvir os relatos das vivências e principais

dificuldades no cotidiano destas pessoas com relação aos temas abordados.

Em nosso primeiro encontro em que o tema abordado foi: trabalho infantil e suas

conseqüências pôde -se perceber que durante as explanações muitas mães e pais

gesticulavam a cabeça no sentido de que estavam concordando com a fala realizada.

Ainda, as mães intervinham no sentido de contar suas experiências de vida, "[.A É. meu

filho queria catar papelão com os amiguinhos, mais eu não quis deixar não!" (sic), e "[...]

Antes eu catava papelão e levava as minhas quatro crianças junto, mas agora eu não vou

deixar mais porque sei dos riscos [...]" (sic).

Da mesma maneira, com relação a segunda reunião, que abordou o tema relação

entre pais e filhos/ direitos e deveres das crianças e adolescentes, pode-se avaliar que ela

também foi produtiva, porque fez surgir depoimentos do tipo "[...] A segunda palestra foi

muito boa, eu até queria ter levado os meus filho junto, demonstrou direito e dever dos

pais e deles [...r (sic).

E em nosso terceiro encontro, que abordou o meio-ambiente, as pessoas se

mostraram bastante interessadas, intervinham "[.. Quanto mais a prefeitura limpa mais

eles sujam" (sic), "I...1 Eu reciclo o meu lixo em casa e vendo [...1 (sic)" , e "[...]Eu junto

latinha, garrafa plástica [...] (sic)", sendo que, ainda requisitaram e a eles foi repassado o

telefone da Fundação Municipal do Meio Ambiente, enquanto prestadora de serviço à

comunidade, a qual deve ser utilizada também em casos de denúncia de degradação

ambiental.

Vale ressaltar que ao término da terceira ação sócio-educativa, muitas mães vierzun

se despedir e agradeceram pelas reuniões, e diziam "[...] Eu por mim essas reuniões

podiam continuar, para agente aprender coisas que são importantes", (sic) ou Adorei

vocês se tivesse mais reunião eu vinha de novo" (sic).

Com relação ao quesito participação, este foi medido através do preenchimento de

uma lista de freqüência pelas pessoas, consta que grande parcela esteve presente em todos

os encontros realizados e que a última reunião contou com o maior número de

participantes. Deste modo, compreendemos que as pessoas tiveram participação
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quantitativa e contínua como também uma participação qualitativa, pois usaram o espaço

para darem seus relatos e para sanarem diversas dúvidas.

No que diz respeito aos conteúdos e aprendizados referentes ao combate ao

trabalho infantil, sobre a questão dos direitos e deveres, e a preservação do meio ambiente,

que queríamos repassar aos pais, estes foram avaliados através de questionário.

A atividade também foi avaliada pelos participantes, então na oportunidade da

terceira ação sócio-educativa, finalizou-se o ciclo de palestras, e em conjunto, a estagiária,

a assistente social e o palestrante, aplicaram os questionários lendo junto com os pais, e a

assistente social se encarregou de auxiliar duas senhoras que não sabiam escrever.

Apesar das dificuldades, todos conseguiram responder, sendo que todos durante o

processo foram informados que não precisavam se identificar e por isso deveriam estar

bem à vontade para responderem aquilo que realmente tinham vontade.

Assim, realizamos primeiramente o levantamento de como a familia havia

conhecido o PETI. A tabela a seguir ilustrará o resultados desse levantamento:

Tabela 3: Como conheceram o PETI

Filho foi flagrado em situação de

trabalho

06

Filho foi encaminhado pela escola 04

tutelar

Filho foi encaminhado pelo conselho O')

Conheceu o PETI através de cartazes O

Conheceu o PETI através da TV O

Conheceu através de amigos e parentes O

Veio em busca do benefício 09

Outros 01

Fonte: Autora

O próximo item, também avaliado, foram as respostas obtidas através do seguinte

questionamento: se os pais já haviam participado de alguma ação oferecida pela

comunidade, então se obteve o seguinte resultado:

Tabela 4: Participação em outras atividades comunitárias



Sim 12

01Não

Sim, mas restaram algumas duvidas 02
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Não havia participado 07

Sim, da Associação de Moradores 01

Sim, da Igreja 01

Sim, da Escola 04

Outros 02

Fonte: Autora

Constatou-se, neste sentido, a necessidade de haver a maior mobilização destas

famílias do PETI, para que elas participem com maior freqüência da vida comunitária e

conseqüentemente dos destinos referentes as questões que envolvem o Bairro Promorar

no qual elas estão inseridas.

Ainda, questionamos se as famílias puderam compreender através do debates

realizados nas três ações sócio-educativas, o que significava o Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil e qual o seu papel frente ao trabalho precoce de crianças e de

adolescentes, então, a conclusão foi a seguinte:

Tabela 5: Aprendizagem sobre o PET1

Fonte: Autora

Também, foi questionado a todos se eles haviam compreendido que o trabalho

infantil poderia ser prejudicial sendo o causador de riscos físicos e psicológicos as crianças

e adolescentes e, constatou os seguintes números:

Tabela 6: Aprendizagem sobre as conseqüências do trabalho infantil

Sim 13

Sim, mas preciso de ajuda financeira 01

Acredito que o trabalho infantil não causa 01

riscos

Fonte: Autora



Sim 14

01Não
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E por fim, quando indagados sobre se os encontros conseguiram sensibilizar eles

(pais) a retirarem seus filhos (ou a não colocarem) eles a trabalhar, resposta foi positiva,

como demonstra a tabela a seguir:

Tabela 7: Adesão à erradicação do trabalho infantil

Fonte: Autora

A partir da coleta de dados realizada, pôde-se desta forma, concluir que as ações

sócio-educativas, conseguiram repassar os conteúdos e as reflexões a que se tinha

proposto, contribuindo especialmente para a compreensão de que o trabalho infantil causa

riscos físicos e psicológicos as crianças e aos adolescentes, com exceção de unia das

pessoas.

Entretanto, vale aqui ressaltar que esta mesma pessoa relatou ter participado apenas

da última reunião, que tratou somente do tema meio ambiente, portanto subentende - se

que a mesma não tenha sido atingida pelo processo educativo realizado com os demais

presentes.

Ao pedirmos a opinião dos participantes a respeito das ações sócio-educativas, os

pais escreveram que "aprenderam muitas coisas boas e que as palestras foram

interessantes; outros fizeram questão de deixar registrado que compreenderam que as

crianças não podem trabalhar, andar sujas e jogadas nas ruas, que o trabalho é para adultos

e não para crianças e que as crianças não podem ficar presas porque elas tem o direito de

brincar senão elas fogem de casa e vão para as drogas. Registraram também que haviam

entendido a importância do PETI; ".

Ainda houve depoimentos sobre o aprendizado do que é reciclagem e muitos

elogios à palestra que tratou do tema Direito e Deveres das Crianças e Adolescentes.

Diante da caracterização das ações sócio-educativas , resta ainda registrar que:

[...] Tais ações estão inscritas em uma dimensão que não é material, pois incidem no campo

do conhecimento, dos valores, dos comportamentos, da cultura e produzem efeitos reais na vida

dos sujeitos apesar de nem sempre os seus resultados se corporificarem como coisas materiais

(IAMAMOTO, 1999, apud LIMA, 2003, p 63-64.)
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Por isso é que pode-se dizer que as ações sócio-educativas desenvolvidas,

incidiram tanto sobre a transformação de atitudes dos usuários no contexto das suas

relações sociais, quanto na viabilização de recursos e serviços materiais e institucionais.

Sobre o segundo aspecto, ainda não mencionado, cabe especificar que ele

significou o estudo de caso e o acompanhamento das famílias que participaram das

reuniões sócio-educativas, com a finalidade de realizar os devidos encaminhamentos.

Assim as famílias além de participarem das três ações sócio-educativas com vistas a

ampliar o seu universo informacional, também receberam acompanhamento através de

visitas domiciliares para encaminhamento a rede de atendimento municipal na oferta de

bens e serviços.

Deste modo, foram realizados encaminhamentos de crianças e adolescentes para

cursos de capacitação profissional, como inglês e informática, e quanto aos pais do

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil alguns foram encaminhados para cursos de

panificação, e para vaga de emprego, a fim de se realizar a promoção e inclusão social

destes, gerando resultando materiais e visíveis como a melhora da geração de renda e

qualidade de vida destas famílias.

Houve casos em que durante as visitas domiciliares, as pessoas não pediam por

nenhum tipo de encaminhamento, mas percebia-se apenas a necessidade de serem

acolhidas e de serem objeto de maior atenção por parte das políticas públicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir este trabalho, verifica-se inicialmente o grave quadro de exclusão em

que se encontram grande parte das famílias brasileiras, visto que, estas são diariamente

abandonadas pelas políticas públicas e pela sociedade.

Assim, muitas vezes estas são pressionadas a inserir precocemente suas crianças e

adolescentes no mercado de trabalho para complementar a renda familiar, contribuindo

para o abandono da escola, o enfraquecimento dos vínculos familiares, a falta de

perspectivas futuras da população infanto-juvenil, entre outros agravos.

Daí a importância do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que diante

desta situação, tem como objetivo central retirar estas crianças e adolescentes do trabalho

considerado perigoso, penoso, insalubre e degradante, possibilitando-lhes o acesso à escola

e no período complementar, a participação em atividades culturais, esportivas, artísticas e

de lazer promovidas pela jornada ampliada.

O PETI a nível nacional, e também a nível municipal, aqui nos reportando ao

município de Itajaí, tem tido papel fundamental no enfrentamento a situação de

vulnerabilidade em que se encontram as crianças e adolescentes da região, já que, o

programa tem como diretriz vincular a participação de crianças e adolescentes no

programa, contanto que estes, estejam engajados na rede municipal de ensino, como forma

de assegurar uma possibilidade de libertação no futuro das condições de pobreza.

O Programa busca mais do que o acesso, a permanência e o sucesso escolar, pois

incentiva um segundo turno de atividades - a Jornada Ampliada, pelo qual as unidades

escolares ou de apoio, asseguram a alimentação, a orientação nos estudos, esporte e o lazer,

ou seja, os direitos fundamentais assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

É neste sentido, que além do acesso a escola, a jornada ampliada também tem

servido para que em especial as crianças, tenham um espaço para a vivência da infância

através da realização das brincadeiras, jogos e esportes, proporcionando que estas

assimilem os mais diversos conteúdos das relações afetivas e cognitivas, e para que os

adolescentes, possam ter um local para o aprendizado através da profissionalização com

vistas a preparação para o futuro mercado de trabalho.

Assim, com este trabalho, buscou-se demonstrar que além da importância do

repasse da verba da Bolsa Criança Cidadã oferecida pelo PETI de Itajaí, a qual provoca

mudanças na qualidade de vida e no bem-estar da família, faz-se necessário que o

programa desenvolva ações sócio-educativas com as famílias, isto porque se costuma
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creditar a persistência da inserção precoce no mundo do trabalho apenas às necessidades

econômicas imediatas das famílias, e isso não é o que ocorre na prática, pois o trabalho

infantil ainda é tido como um valor, sendo comum a crença de que quanto mais cedo

ocorre a inserção no mercado de trabalho, mais apto o indivíduo se torna.

Assim, foi desenvolvido um trabalho preventivo/educativo com as famílias do

PETI, para que as mesmas compreendessem as reais conseqüências advindas com o

trabalho infantil. Houve um contínuo exercício de convencimento, por meio da divulgação

dos danos potenciais a educação, saúde, ao crescimento e ao desenvolvimento de um

futuro adulto psiquicamente saudável. Entende-se que o trabalho realizado atingiu seus

objetivos, pois atuou como mais um instrumento a fim de assegurar a proteção e o

desenvolvimento das crianças e adolescentes contribuindo para sua permanência fora do

mercado de trabalho.

No entanto deixa-se em registro que os esforços em prol da erradicação do trabalho

infantil, devem ir além do trabalho desenvolvido diretamente com as famílias que

demonstrou toda a sua importância, pois se necessita apoiar economicamente as famil ias,

para a superação do seu estado de pobreza, através do oferecimento em maior proporção de

cursos de capacitação profissional, investindo desta forma, em sua capacidade

emancipatória e no seu auto-gerenciamento.

Deste modo, necessita-se investir em ações que efetivem a rede de proteção e

inclusão social das famílias, através da oferta de programas de geração de trabalho e renda,

para que estas famílias possam estar aptas ao trabalho, fortalecidas para assumirem o seu

papel social e não retornarem a situação de abandono em que estavam, possibilitando a

estas sua aquisição no circuito de bens e riquezas, sem que necessariamente haja a

dependência do trabalho dos filhos para o complemento da renda familiar na maioria das

vezes insuficiente.

Diante desta situação, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil a uivei

municipal, aqui nos reportando a Itajaí, apesar de ainda apresentar investimentos iniciais

com relação à política de geração de emprego e renda as famílias do PETI, tem tido papel

fundamental no combate a situação de vulnerabilidade social em que se encontram as

crianças e os adolescentes da região que realizam atividades insalubres, danosas e

perigosas, que comprometem seu desenvolvimento físico e sua formação educacional.

Desta forma, através das ações sócio-educativas, pôde-se estabelecer uma relação

mais direta com as famílias bolsistas, possibilitando sensibilizá-las sobre a importância da

infância, que deve ser vivida como um tempo para brincar e aprender e sobre o trabalho
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precoce como um elemento prejudicial a saúde física e emocional da criança e

adolescente, para que a mesmas compreendessem as reais conseqüências advindas com o

trabalho infantil,  contribuindo para sua erradicação.
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ANEXO A

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO



ANEXO B

FOTOS DO PRIMEIRO ENCONTRO



ANEXO C

FOTOS DO SEGUNDO ENCONTRO
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ANEXO D

FOTOS DO TERCEIRO ENCONTRO
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