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No contexto da Agenda Bahia de Trabalho Decente e do Pacto pela Infância do Semiárido, 
em 2008 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) deu início à implementação do 
Projeto de Cooperação Técnica “Apoio aos Esforços Nacionais em prol de um Estado Livre 
de Trabalho Infantil, Bahia – Brasil”, em consequência do qual em 2010 foi lançado o Progra-
ma de Ação de Monitoramento Direto dos Benefi ciários, o Projeto Catavento. Esse Progra-
ma de ação tem por principal objetivo contribuir para a prevenção e eliminação do trabalho 
infantil no território de identidade Semiárido Nordeste II do Estado da Bahia, fazendo dessa 
experiência um projeto-piloto que subsidie a política pública municipal, estadual e nacional 
no desenvolvimento de metodologias de “zonas livres de trabalho infantil”.

Coordenado pelo Instituto Aliança (IA), sediado em Salvador, o Projeto Catavento visa acom-
panhar e monitorar o processo de identifi cação de crianças e adolescentes em situação ou em 
risco de se envolver com trabalho infantil nos 18 municípios1 do Semiárido Nordeste II.

O projeto tem como parceiros estratégicos o Governo Federal, o Governo do Estado da 
Bahia, por meio de suas secretarias, os governos municipais, o Ministério Público do Traba-
lho na Bahia (MPT), o Ministério Público do Estado da Bahia (MPE/BA), o Tribunal Regional do 
Trabalho na Bahia (TRT/BA), a Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRTE/BA), as 
organizações de empregadores e de trabalhadores da Bahia, universidades, entre elas a Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e organizações da 
sociedade civil, como a Avante e a Cipó Comunicação Interativa.

A organização dessa publicação optou por fazer o reconhecimento a todas as instituições 
acima citadas, por meio da Agenda Bahia de Trabalho Decente, do Pacto pela Infância, do 
Fórum Estadual de Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil (Fetipa/BA) e do Fórum Baiano 
de Aprendizagem Profi ssional (Fobap), uma vez que essas instituições fazem parte desses co-
legiados atuantes na Bahia.

Ao longo da implementação do Projeto Catavento foi constatada a necessidade de agregar 
um novo componente ao conjunto de resultados esperados. Esse novo componente consiste 
na elaboração de insumos que pretendem contribuir para a elaboração de propostas político--
-pedagógicas para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no con-
texto das ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil em cada município.

Para tanto, a equipe do IA elaborou o material, que compõe a presente publicação, fruto de 
um trabalho compartilhado com as equipes nos municípios. Essa tarefa resultou na identifi ca-
çãode demandas e necessidades locais e, sobretudo, no reconhecimento do potencial criativo 
e pedagógico baseado numa cultura rica em tradições, mas também marcada pela escassez 
de oportunidades e pela ausência de programas e projetos ofertados pelo poder público para 
a superação das vulnerabilidades e riscos sociais.

Espera-se que esta proposta possa subsidiar as equipes técnicas, especialmente os edu-
cadores sociais, e que os aprendizados ora disponibilizados possam de fato contribuir para 
construção e implementação de políticas públicas nessa área, com signifi cativo reforço no 
desenvolvimento de ações voltadas para crianças e adolescentes que se encontrem em situa-
ção de vulnerabilidade social e de trabalho infantil, sobretudo aquelas abrangidas pelo Projeto 
Catavento.

1 Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Euclides da Cunha, Fátima, Heliópolis, Jeremoabo, Nova Soure, Novo
Triunfo, Paripiranga, Pedro Alexandre, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Santa Brígida e Sítio do Quinto.
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diversidade: Sentidos da inclusão. Campinas: Editora Mercado de Letras, 2011, p. 241-267.

Graça Gadelha1  
Sandra Maria Francisco de Amorim2  

Breve Introdução
Trabalhar com crianças e adolescentes, além de sensibilidade, humanidade e interesse, 

exige dos educadores uma formação que seja crítica e consistente. Esse texto tem como 
objetivos contribuir com essa formação e provocar refl exões que qualifi quem as práticas 
que visam à materialização da legislação relacionada à infância e adolescência.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)3 foi construído a partir da ideia de que 
crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e em condições peculiares de desenvolvi-
mento. Portanto, para que os direitos sejam garantidos, é importante que se pense sobre 
como se concebe a infância e a adolescência. Para tanto, torna-se necessário não perder 
de vista que as concepções variam em cada época, em cada sociedade, em cada sistema 
político, pois são construções sociais, históricas, culturais e relacionais. O que se pensa hoje 
não é a mesma coisa do que se pensava no passado, da mesma forma que são constatadas 
variações em diferentes culturas, ainda que na mesma época. Ser criança e adolescente, 
além das questões biológicas, sociais, políticas e culturais, refl ete a relação de forças de uma 
sociedade. Por isso é fundamental que aqueles que trabalham com essa população possam 
ter clareza sobre as ideias que embasam suas práticas. 

1.1. Concepções de infância e adolescência4

Art. 2º Considera-se criança, para efeito da Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 1990). 

A história da criança e do adolescente mostra os diversos signifi cados e papéis que esse 
segmento populacional tem assumido.

A criança recebe o estatuto de “criança” instituído por meio de políticas sociais introdu-
zidas pelo Estado, apenas a partir do século XVIII. Até então, a ideia de ser “um adulto em 
miniatura” prevalecia e era tratada como tal, inclusive no que se refere ao trabalho. Era uma 
mão de obra bastante utilizada, especialmente na lavoura.

Ariès (1988) apresenta um estudo aprofundado das políticas e motivações governamen-
tais na instituição histórico-social da infância e da família, apontando que na civilização me-
dieval, ou até o início da Era Moderna, a criança passava a ser independente, a cuidar de si 
mesma e a frequentar o mundo dos adultos como igual por volta dos sete anos de idade.
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5 Religiosos, doutrinadores vinculados às diferentes igrejas.
6 Pessoas ligadas ao higienismo. O higienismo nasce na primeira metade do século XIX quando os governantes começam 
a dar maior atenção à saúde dos habitantes das cidades. 

O processo de infantilização se inicia a partir de um interesse acentuado pela educação 
da criança desenvolvido pelo Estado, com o objetivo de assegurar uma população adulta 
saudável, adaptada e produtiva. Essa política aguça o interesse dos eclesiásticos5 e higienis-
tas6, que se apresentavam, antes de tudo, como moralistas. A família deixa de ser considera-
da capaz de educar os fi lhos, e estes passam a ser educados sob a tutela da escola. 

A aprendizagem tradicional foi substituída pela escola, uma escola transformada, instrumento 
de disciplina severa, protegida pela justiça e pela política (ARIÈS, 1988, p. 277). 

A criança deixa de ser educada no coletivo da “grande família” medieval, quando os pais 
passam a assumir a responsabilidade de enviá-las bem cedo para a escola, incorporando as 
lições dos moralistas.

A partir desse momento, a criança passa a ser considerada um ser inacabado, objeto de 
normas submetidas a uma hierarquia rigorosa, a fi m de se tornar, no futuro, um adulto com-
pleto e bem conformado. 

Passou-se a admitir que a criança não estava madura para a vida, e que era preciso submetê-
-la a um regime especial, a uma espécie de quarentena antes de deixá-la unir-se aos adultos 

(ARIÈS, 1988, p. 277).

Essa concepção de criança permanece viva na atualidade, e permeia teorias psicológicas, 
pedagógicas, educacionais e outras, que subsidiam as políticas, projetos e ações governa-
mentais nas sociedades ocidentais (VILHENA, 1992).

Há que se ter cautela quando se defi ne criança e adolescente como pessoas em desen-
volvimento com suas peculiaridades. Considerá-los em desenvolvimento, como preconiza 
o ECA, não signifi ca dizer que são “inferiores” ou “incapazes”, ou ainda destituídos de direitos. 
Ainda que se reconheça as especifi cidades de cada momento do desenvolvimento, a apre-
ciação de cada fase não pode ser qualitativa. Isto é, não se pode pensar que desenvolvimen-
to signifi ca a passagem de estados de imperfeição para estados de perfeição, de imaturidade 
para maturidade e de incapacidade para capacidade. 

Em função da industrialização, o Estado moderno retira a criança do mercado de tra-
balho. A partir de então, o Estado reforça a ideia de proteção e controle da infância, assim 
como a ideologia de que a criança pertence aos pais, cabendo a estes a principal responsa-
bilidade sobre aquele futuro adulto. A criança nunca é considerada individualmente, mas é 
condenada a uma situação de menoridade. Trata-se de uma zona de difícil atuação, tendo 
em vista que há uma pequena distância entre a proteção à criança por parte da sociedade 
e à proteção da sociedade contra a criança. Isto é, ao proteger a criança corre-se o risco de 
colocá-la em uma posição de inferioridade e isto também traz prejuízos.

De acordo com Qvortrup (1992), os historiadores e observadores contemporâneos vêem 
as crianças como vítimas inocentes e indefesas de forças, que elas não entendem e sobre as 
quais não têm a menor infl uência. Às vezes, elas ainda são descritas como instrumentos de 
forças políticas, econômicas e sociais incontroladas, que abusam das crianças por proble-
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mas de adultos (desde o simples abandono, passando pela violência sexual, trabalho infantil 
e outros, até a formação de grupos revolucionários ativos com armas nas mãos). Diante 
dessa combinação de vulnerabilidade e exploração, é compreensível que os movimentos 
e organizações políticas e humanitárias tenham se comprometido com uma causa e um 
denominador comum: a proteção da criança.

Nos últimos anos, observa-se um movimento no sentido de considerar a criança um su-
jeito portador dos direitos humanos. A crescente atenção aos direitos da criança fez surgir 
uma novidade na atual preocupação com o mundo infantil: a importância da participação 
dessa população no que tange aos programas e intervenções psicossociais. 

Segundo Jobim e Souza (1994), faz-se necessário uma ruptura com a representação des-
qualifi cadora de que a criança é alguém incompleto, alguém que constitui um vir-a-ser no 
futuro. Trata-se, antes, de situá-la

 [...] no espaço em que o tempo se entrecruza entre presente, passado e futuro, rompendo, desse 
modo, com a noção de tempo vazio e linear que fl ui numa direção única e preestabelecida. A criança 
não se constitui no amanhã: ela é hoje, no seu presente, um ser que participa da construção da his-
tória e da cultura de seu tempo (JOBIM; SOUZA, 1994, p. 159).

Pensar a criança como um cidadão com direitos e deveres, e não como um “vir-a-ser”, 
implica, no entanto, outro modo de conceber a sociedade e a vida humana. A sociedade 
ocidental tem um modo de pensamento predominantemente modelar; ou seja, pensa a vida 
a partir de modelos criados como ideais e utilizados tanto para explicar os comportamentos 
humanos como para sustentar valores como bom, mau, saúde, doença, normal e marginal.

Assim, tudo que escapa aos padrões, é considerado desvio, ou “um menos” ou “ainda não”, 
que precisa se enquadrar ou evoluir até o modelo estabelecido como ideal. As tribos indíge-
nas são consideradas grupos sociais primitivos em processo civilizatório de evolução; elas 
“ainda não são”; as crianças são concebidas de modo parecido, e, fi nalmente, aquele que 
não se pauta pelos comportamentos modelares, é tido como louco ou desprovido de razão. 
Destaque-se, ainda, que todos os conceitos e valores são criações sociais, e não fatos naturais. 
São interpretações criadas por seres humanos em determinados contextos sócio-históricos, e, 
como tais, podem e devem ser frequentemente questionados e transformados.

A criança surpreende, frequentemente, com modos criativos e inesperados de abordar 
uma série de questões. Entretanto, é comum considerá-la com modos ingênuos ou primi-
tivos do pensamento, algo diferente dos padrões formais de elaboração de questões e/ou 
explicações para os acontecimentos.  O que a criança faz ou diz é, quando muito, interes-
sante, curioso, pois se trata de um “ainda não”.

Da mesma forma que a infância, a adolescência adquiriu diferentes confi gurações no de-
correr da história das civilizações. Ariès (1978) mostra como na sociedade tradicional, até o 
século XVIII, o indivíduo passava da condição de criança para a fase adulta, sem passar pela 
etapa considerada, posteriormente, como adolescência. Esse indivíduo crescia misturado 
aos adultos, aprendia sobre a vida e como comportar-se socialmente, por meio do contato 
direto com eles. Somente a partir do século XIX a adolescência passou a ser defi nida com 
características específi cas, que a diferenciam da infância e da idade adulta.

Nessa época, a aprendizagem de um ofício passou a ocupar um período de tempo maior 
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na vida do indivíduo, enquanto a expectativa de vida na população foi prolongada. Esses 
fatores tiveram como consequência uma separação gradual entre a adolescência e o con-
junto da sociedade, já que a escola de um lado (formação) e a família de outro (tutela pro-
longada) foram as instituições responsáveis pela acomodação do jovem às exigências da 
sociedade que se modernizava (SNYDERS  apud CLÍMACO, 1991).

À medida que essas sociedades foram se tornando mais complexas e diferenciadas, o con-
ceito de adolescência também foi se modifi cando. Ultrapassando-se o modelo de produção 
econômica e social de natureza mais simples, que exigia apenas força física e aprendizagem 
calcada na observação e na imitação, as sociedades modernas passaram a requerer mais 
tempo de formação, oferecido prioritariamente em instituições educativas, especializadas 
para esse fi m. Clímaco (1991, p. 19) observa que, dada a crescente complexidade da própria 
organização social, a exigência de maior formação e conhecimento “não é uma exigência 
somente para o exercício do trabalho, mas para o próprio exercício de cidadania e para a 
participação social e cultural”.

Oportuno destacar a realidade social de adolescentes, que logo cedo abandonam a es-
cola para desenvolver estratégias mais imediatas de sobrevivência, sem qualifi cação nem 
possibilidade econômica para aquele tempo de espera. Sua família, na maioria, não pode ou 
não conseguem oferecer o cuidado necessário para consolidação de sua formação pessoal 
e profi ssional. São adolescentes que, além de sofrerem o impacto da fragilidade no processo 
de formação, convivem com o confl ito adicional de não corresponderem ao padrão de ado-
lescência tido como de maior relevância social. Sem dúvida, esses fatores são determinantes 
na constituição de sua identidade e revelam-se na expressão de sua subjetividade.

Relevante destacar que o social adquire sua dimensão histórica precisamente na confi gu-
ração da subjetividade. 

No estudo intitulado A Emergência da Concepção Moderna de Infância e Adolescência, 
SANTOS (1996) afi rma que

[...] os conteúdos e signifi cados sociais — papéis, funções e atributos — da infância e adolescência são 
singulares e dotados de características próprias em cada época, sociedade e cultura. [...] Concorrem 
para o estabelecimento de variações intraculturais os cortes de gênero, etnia, contexto urbano/rural e 
mesmo o porte das cidades. Cada sociedade e cultura constroem uma escala de valores que confere 
importâncias distintas a cada fase da vida e defi ne as idades privilegiadas ou paradigmáticas.

(SANTOS,1996,p.151)

 
A concepção moderna de infância e adolescência, fundada no pressuposto de que são 

pessoas em desenvolvimento, portanto, objetos de proteção especial e sujeitos de direitos 
alcançaram um grau de universalidade bastante hegemônico nos países com sociedades 
industriais modernas de culturas ocidentais e economia “desenvolvida” (SANTOS, 1996). 

Entretanto, a dimensão da infância e adolescência como tempo de brincar e estudar, de 
aprender a participar da sociedade e de se preparar profi ssionalmente transformou-se, em 
nossa sociedade, em direito adquirido. O ECA materializa exatamente a expressão legal do 
ser criança e adolescente.

Para que se possa efetivar a participação da criança nos programas de transformação 
social, é importante questionar esses valores que levam em conta a diferença como algo 
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menor ou um desvio. Ou seja, impõe perguntar se o pensamento dominante, modelar e 
excludente, tem conduzido à conformação de uma sociedade justa e igualitária. O conceito 
de participação implica uma potencialização conjunta em que não há um objeto a ser es-
tudado e/ou transformado, mas todos os envolvidos produzem algo a partir dos encontros. 
Para que se possa funcionar como dispositivos de transformação social, junto às comunida-
des, é necessário, em nossas intervenções, acolher a produção do outro em sua diferença, e 
não transformá-la naquilo que valorizamos como adequado. Estar nesse lugar signifi ca estar 
em um movimento de mudança permanente, em que afetamos e somos afetados e, nesse 
processo, todos somos instituídos.

Até que ponto nos deixamos afetar e nos transformar a partir desses encontros? Ou, ao 
contrário, esperamos sempre que a criança ou o adolescente se transforme, para se adequar 
àquilo que habituamos a considerar bom ou ideal para o ser humano?

Nos trabalhos de intervenção junto às crianças, adolescentes e familiares, parece-nos 
fundamental que nos despojemos do lugar de “especialista”, do lugar de quem sabe o que é 
bom para o outro. Ao permanecermos nesse lugar, não acolhemos a participação, não fun-
cionamos como agentes de proteção, mas como agentes reprodutores da exclusão social.

1.2. Novas confi gurações familiares e seus desafi os7

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. (BRASIL, 1990).

No contexto em que se refl ete sobre a visão de mundo, de infância e da adolescência, 
faz-se necessário refl etir também sobre as concepções de família, visto que grande parte das 
violações dos direitos de crianças e adolescentes envolve direta ou indiretamente membros 
das próprias famílias.

A história de vida de uma criança ou adolescente é a história de uma família. Foi com esse 
grupo social que conviveram e com os olhos desse grupo é que conheceram o mundo, 
desenvolveram seus vínculos, princípios e valores. 

Mas, o que é família? 

A família, como instituição, tem suas origens na própria história da humanidade e cada cul-
tura que prevaleceu, em dado momento evolutivo, oferece uma concepção singular. A condi-
ção de dependência da espécie humana, que desde o nascimento não prescinde da presença 
do outro para que possa sobreviver, é citada como responsável pelo surgimento da família. 

Do mesmo modo como a infância e a adolescência, a família, ao longo da história, tam-
bém assume características e formas extremamente diversifi cadas em cada cultura, depen-

7 Parte deste texto foi adaptado, a partir do original AMORIM, S.M.F. Novos arranjos de família na sociedade contemporâ-
nea. In: AMORIM, S.M.F.; PAES, P.D. e PEDROSSIAN, D.R. Formação continuada de socioeducadores. Caderno 2. Programa 
Escola de Conselhos, PREAE/UFMS. Campo Grande: Editora UFMS, 2010.
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dendo dos sistemas sociais, políticos, econômicos e religiosos. Nesse sentido, Bruschini (1997, p. 
50) alerta que, para se estudar a família, o primeiro passo seria o “de dissolver sua aparência de 
naturalidade, percebendo-a como uma criação humana mutável”. Afi rma que a família assume 
confi gurações diversas em sociedades e grupos sociais heterogêneos e que o modelo de família 
nuclear, que hoje ainda parece tão natural, só se consolidou por volta do século XVIII.

Osório (2002, p.13) esclarece que não há um conceito único de “família” e que podem 
ser encontrados conceitos advindos da sociologia, antropologia ou psicologia, e todos eles 
devem ser compreendidos sob uma perspectiva histórica. Assinala ainda que é a unidade 
básica de interação social.

Para Osório (2002, p. 16-19) os papéis familiares são basicamente: o papel conjugal (refe-
re-se ao par); papel parental (refere-se aos papéis materno e paterno); papel fraterno (refere-
-se aos papéis de compartilhamento e companheirismo) e papel fi lial (centrado na depen-
dência). Assinala que os papéis não são de competência exclusiva dos indivíduos a quem 
nominalmente se atribuem e que um mesmo membro de uma família pode assumir simul-
taneamente ou em tempos distintos, papéis diferentes.  Na realidade, independe de quem 
cumpre o papel, as necessidades de proteção, cuidados e limites, ao serem experienciados 
pela criança funcionam como alicerces para sua autonomia e construção da identidade.

Destaca-se, independente do desenho da família, que o que é relevante é o fato dos 
papéis serem cumpridos. As funções de proteção e cuidado como estruturantes da perso-
nalidade do sujeito, são produto de uma longa história de relações e laços, que podem ser 
desempenhados independentemente dos vínculos biológicos. 

Para Pichon-Riviére (1991, p.49-56), cada pessoa tem uma história relacional, peculiar e indi-
vidual construída desde o nascimento e é dela que dependem os modos de relacionamento 
com a realidade (vínculo); as formas de compreensão da realidade (aprendizagem); os modos 
de atuação nessa realidade (papéis) e as formas de comunicação com essa realidade. 

Pode-se sintetizar que, independente do olhar, há ênfase nas relações familiares quando 
se pensa no desenvolvimento do ser humano. A vida psíquica emerge da vida relacional e os 
primeiros vínculos são estabelecidos com as pessoas que desempenham os papéis de mãe, 
pai, irmãos, família. Os círculos cada vez maiores de relações são o produto fi nal do que se 
inicia com os cuidados maternos e prolonga-se até a família e depois a outros círculos so-
ciais mais amplos. É na família (independente do seu desenho) que crianças e adolescentes 
constroem seus signifi cados, representações, regras, valores, experimentam emoções. Obri-
gações, limites, deveres e direitos são circunscritos e papéis são exercidos, como propõe o 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006, p.31).

A culpabilização das famílias pela negligência e abandono dos seus fi lhos e a sua desqua-
lifi cação como cuidadora nasceu com a construção da assistência à infância no Brasil, na 
década de 1920. “A ideia de proteção à infância era antes de tudo proteção contra a família” 
(RIZZINI; RIZZINI, 2004, p. 39). De lá para cá, a legislação menorista que confi rmava e refor-
çava a concepção da incapacidade das famílias pobres em educar os fi lhos se transformou 
muito, especialmente a partir de 1980, mas ainda sofre infl uência desse tipo de concepção. 
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Funções, deveres e papéis adequados fazem parte de um desenvolvimento saudável. En-
tretanto, a impossibilidade de prover esse desenvolvimento não pode repercutir na respon-
sabilização direta da família ou na desconsideração da sua história (inclusive de privações so-
ciais e econômicas), reduzindo assim a responsabilidade de toda uma sociedade produtora 
de mecanismos de exclusão e expropriação de direitos dessas famílias.  Há de se considerar 
que as situações de extrema vulnerabilidade social, opressão, violência, em que a maioria 
dessas famílias vive, com condições precárias de saúde, educação, moradia e outras, são 
componentes fundamentais para fragilizar os vínculos afetivos e favorecer a precarização 
das funções familiares necessárias ao desenvolvimento saudável. 

1.3. Consolidando direitos: o trabalho infantil em questão
Art. 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação 
ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (BRASIL, 1990)

O Brasil ocupa um dos primeiros lugares quando se trata de desigualdades sociais. Os 
índices de iniquidade no país são alarmantes e falam por si mesmos quando apontam às 
condições desumanas em que vivem os segmentos historicamente vulnerabilizados pela 
exclusão e pela discriminação, sendo a sociedade constantemente interpelada quanto à 
garantia dos direitos humanos.

Nesse cenário, crianças e adolescentes são expostos a todo tipo de expropriação de direi-
tos, o que exige do Estado e da sociedade uma mobilização e uma articulação que atentem 
para essas realidades. A implantação e implementação de políticas públicas e o controle 
social devem ser os caminhos utilizados pela sociedade e governos em todos os níveis para 
promover a transformação. 

A V Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (2003) apontou, 
como uma das difi culdades na implementação do ECA,  a  incipiente  mobilização  da so-
ciedade para o exercício  do  controle social e indicou como estratégia “envolver a socieda-
de civil para o exercício qualifi cado  do  controle social na universalização dos direitos  da  
criança  e  adolescente”. É essa mobilização que se pretende quando abordamos de modo 
provocativo e refl exivo um tema que a sociedade tem insistido em “olhar sem ver”. 

Destaca-se aqui a questão do trabalho infantil. Negado e naturalizado muitas vezes, sem 
o entendimento que se trata de uma violação de direitos. No Brasil, considera-se trabalho 
infantil aquele que é realizado por crianças e adolescentes, que estejam abaixo da idade 
mínima estabelecida por lei (16 anos), exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 
Entretanto, mesmo com esses parâmetros legais, o silêncio e as negações perpetuam a vio-
lência e o sofrimento daqueles cujos direitos são expropriados. 

O desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos na sociedade brasileira esbarra 
em desafi os de diversas ordens, especialmente no que tange à superação do abismo das de-
sigualdades e do desrespeito à diversidade, na contramão do que preconizam a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e o ECA.
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Na análise dessa questão, convém enfatizar a dimensão subjetiva sobre a qual se assen-
tam valores, ideias, sentimentos e atitudes, que legitimam ou invalidam as práticas sociais 
e, como tais, favorecem ou mutilam os direitos humanos. Isso remete à refl exão “pessoal” 
sobre quais práticas temos assumido em nossos contextos de trabalho e inserção social que 
coadunam com a proliferação da cultura do respeito à diversidade, na perspectiva dos direi-
tos humanos, e quais aquelas que direta ou indiretamente colaboram para a manutenção, 
por exemplo, da exploração do trabalho infantil. 

Como seres vivos, diferenciamo-nos por nossa capacidade de dar signifi cados às coisas, 
construir uma cultura. Um conjunto de crenças e costumes que vai criar olhares específi cos 
próprios de cada grupo social, étnico, que demanda princípios de conduta, isto é, uma ética 
que possibilite e garanta a cada um dos indivíduos participantes de determinado grupo a 
noção de pertencimento. A diferença pode tanto aproximar como distanciar grupos.

Como seres humanos, contraditórios e instáveis, temos a capacidade de estabelecer prin-
cípios, leis e declarações, como também de contradizê-los. Conceber o outro diferente de 
nós - como detentor de direitos iguais -, parece ser muito difícil na cultura brasileira, na qual 
discursos prescritivos, normativos e higienistas se mantêm atrelados às ações voltadas para 
o controle, especialmente das populações de crianças e adolescentes.

Devemos nos preocupar com crianças e adolescentes que, em sua peculiar condição 
de desenvolvimento, encontram-se em processo de formação da identidade, de princípios 
e valores. Temos que nos preocupar com o que a sociedade vem passando para as futuras 
gerações, principalmente, de modo silencioso e omisso.

Como então podemos garantir os direitos de uma menina ou adolescente negra, com defi ci-
ência residente em um quilombo? Como garantir os direitos dos indígenas? Como garantir que 
crianças e adolescentes não sejam explorados em situação de trabalho, muitas vezes com a co-
nivência da sociedade, por serem excluídos socialmente? Como garantir que não abandonem 
a escola e deixem de viver a infância ao terem o trabalho ocupando espaço e tempo em suas 
vidas?  Como incluir essa discussão nas agendas do governo e da sociedade?

A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o ECA não têm funcionado como “an-
tídotos” da lógica de exclusão que permeia a sociedade.  Estamos sendo convocados a 
explorar a nossa “humanidade”, não só no que tange às nossas capacidades organizativas, 
ainda que com avanços e recuos.  Temos o dever de sensibilizar e mobilizar a sociedade 
para a construção e monitoramento de políticas que rompam com a lógica excludente a 
que temos assistido em muitos contextos.  Mas, sobretudo, estamos convocados a explorar 
nossos sentimentos, pensamentos, atitudes, comportamentos diante da realidade.

 
A partir dessa nossa refl exão, cabe então a pergunta: Como todos nós – poder público, 

sociedade, família e demais atores da rede de proteção – devemos enfrentar as questões 
relativas à exploração do trabalho infantil? 

Quem é para nós, então, essa criança, esse adolescente que se constrói por meio das re-
lações da sua vida com os outros? É o sujeito concreto que se caracteriza basicamente por 
sua condição de ser social, de ser histórico, e fi nalmente sua condição de pertencer à na-
tureza, mas poder se diferenciar dela, que serão as matrizes geradoras de todas as relações 
humanas estabelecidas e, consequentemente, da produção da cultura e do conhecimento.
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Se todos nós temos essa compreensão sobre a construção da subjetividade na criança e 
no adolescente, torna-se necessário enfrentar com clareza e coragem as diferentes formas 
de ocorrência do trabalho infantil, muitas vezes apresentado com roupagens que disfarçam 
a exploração e a expropriação de direitos, sendo naturalizadas pela sociedade, a exemplo 
de situações que incluem violência física, psíquica, sexual; abandono; situação de rua; além 
de outras formas de exploração do trabalho infantil, denominadas como “piores formas”, 
ou seja, aquelas consideradas como mais perigosas, insalubres e degradantes. Destaca-se, 
particularmente, no estado da Bahia, o predomínio das atividades agrícolas e o trabalho do-
méstico, que absorve um grande número de meninas, difi cultando o seu acesso à escola e 
sujeitando-as, muitas vezes, a diversos tipos de exploração e abusos.

Como é possível constatar, essa não é uma tarefa fácil, nem que dependa de apenas alguns 
segmentos sociais, mas é de todos aqueles comprometidos com os princípios e diretrizes do ECA 
- segundo o qual todas as crianças e adolescentes devem ter uma proteção especial -, portanto a 
vivência de um processo de desenvolvimento e socialização satisfatórios, na sua comunidade de 
origem, que possibilite a eles a  elaboração de sua identidade, autonomia e capacidade de ação.

Precisamos ter a clareza de que proteger é construir a emancipação e que a emancipa-
ção só é possível decorrente de um desenvolvimento saudável, isto é, respeitando todas as 
etapas de vida com suas peculiaridades. É necessário que crianças e adolescentes sejam 
sujeitos ativos das suas histórias, e não meros objetos de intervenção por parte daqueles que 
tutelam, ou de satisfação daqueles que violam os seus direitos.
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CADERNO III
2. VISÃO DE EDUCAÇÃO: 

EDUCAR PARA A CIDADANIA E 
PARA OS DIREITOS HUMANOS 
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Joselita Macêdo Filha 1    

Introdução
Educar é preparar as pessoas para a vida. Essa não é uma tarefa simples na realidade com-

plexa que nos envolve hoje.

As primeiras perguntas a serem feitas no processo educativo são: 

5 qual a pessoa que se pretende formar? e, 

5 qual a visão de mundo que se pretende construir? 

Propor um processo educativo é, sobretudo, possibilitar ao educando e com ele uma revisão 
das concepções acerca do mundo e do seu estar no mundo. É propiciar uma tomada de cons-
ciência de si mesmo e do outro de forma a encontrar um lugar no mundo de forma propositiva.

Esse texto tratará especialmente da educação social. Esse fazer que é pedagógico, é so-
cial, é político, e tem como objetivo educar para a promoção dos direitos humanos e para o  
desenvolvimento de um exercício crítico de cidadania. 

No processo socioeducativo, é preciso se aproximar da realidade de cada pessoa, per-
cebê-la em sua integralidade pessoal; oferecer instrumentos e elementos que desenvolvam 
suas competências pessoal, social, produtiva e cognitiva; favorecer uma postura crítica pe-
rante o contexto em que está inserido e a forma de responder às demandas que a vida traz, 
além de contribuir para a construção cultural de uma prática cidadã.

Isto implica que por meio da ação socioeducativa, busca-se alcançar uma melhoria da qua-
lidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade e riscos sociais, bem como desen-
volver uma maior consciência e mobilização da sociedade para a superação das desigualdades.

2.1. Educação para os Direitos Humanos 
quando todo homem tem o direito de ser reconhecido como pessoa.2

A educação em direitos humanos surge da necessidade de difundir os valores de liberdade, igual-
dade e solidariedade que norteiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos escrita em 19483, 
considerada um leme da vida humana em comunidade, pois, “não impede as diferenças, mas sim 
organiza a convivência fraterna entre os homens” (PEÑA-RUIZ, 2000, p.2), tornando-se, para tanto, 
uma estratégia de desenvolvimento de uma cultura de promoção dos direitos fundamentais.

1 Mestra em Arquitetura e Urbanismo, Educadora Social e Diretora da Abayomi - Desenvolvimento Comunitário, Organiza-
cional e Educação Social Ltda.
2 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Artigo VI - Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecida como pessoa perante a lei. 
3 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Artigo I – Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
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Os direitos humanos são considerados universais, indivisíveis e interdependentes, e abrangem 
todas as dimensões da existência das pessoas e das coletividades humanas5.

São universais por serem defendidos para todos os povos e pessoas do planeta como im-
prescindíveis a uma vida digna. 

São indivisíveis, porque todos têm o direito de ter seus direitos respeitados e efetivados sem 
precisar abrir mão de qualquer um deles, somente porque algum desses direitos já se encontra 
garantido, ou seja, eu não posso deixar de ter onde dormir porque já estou comendo adequada-
mente ou estudando. Os direitos de comer, andar, vestir, aprender, dormir, ter proteção, morar, 
ter saúde, ser cuidado, crer, se desenvolver plenamente, pensar livremente, sonhar, amar, convi-
ver com os seus ou ser parte de um grupo integram um conjunto complexo e integrado e não 
podem ser separados.

São interdependentes por que a ausência de um direito pode implicar na ausência de ou-
tros. Isso signifi ca que, por exemplo, se não se tem moradia, não se tem água e saneamento 
garantidos, a saúde da pessoa é afetada, o desenvolvimento e aprendizagem fi cam comprome-
tidos, não se tem segurança e nem tampouco condições para convivência adequada.

 
Os direitos humanos surgem num contexto pós-guerra para chamar atenção do mundo que 

o respeito entre os povos e entre as pessoas é uma questão de sobrevivência da humanidade. 
Como tudo que é conquistado coletivamente, no decorrer do tempo vem sendo revisto para 
preservar a vida e a dignidade, com o intuito de superar toda forma de maus tratos, negligência 
ou exploração das pessoas. Por causa disso vem ampliando seu alcance, abrangendo o reco-
nhecimento de necessidades e direitos específi cos6, quais sejam: 

5 As fases da vida: crianças, adolescentes e idosos;

5 Ao gênero e orientação sexual: mulheres e homens, heterossexuais ou bissexuais;

5 Às etnias: negras, indígenas e outras;

5 Às pessoas com defi ciência;

5 Às pessoas privadas de liberdade;

5 Aos atingidos por pobreza extrema ou diferentes formas históricas de marginalização 
ou exclusão.

O Brasil tem o compromisso junto à comunidade internacional de ser um estado democrá-
tico e garantidor dos direitos humanos. A Constituição Federal de 1988 é uma resposta a esse 
compromisso e é o principal instrumento para aplicação desses direitos. É uma das poucas 
constituições do mundo totalmente orientada pelo escopo da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos7. Outros documentos internacionais são norteadores da legislação brasileira em 
relação aos direitos específi cos da criança e do adolescente, como é o caso da Declaração Uni-
versal dos Direitos da Criança, que foi adotada pela Assembléia das Nações Unidas de 1959. Já 

4 Artigo II – Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distin-
ção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição - Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)
5 LEONELLI, Vera, texto Direitos Humanos: Direito de Todos in Caderno de Direitos Humanos e Assuntos Penais,  
6 MACÊDO-FILHA, Joselita (org) SJCDH-CEDHAP-BA, 2009.
7 Anotações de aulas de Direitos Humanos e Assuntos Penais com a Profa. Dra. Marília Lomanto, SJCDH/CEDHAP-Salvador-BA, 2009.
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naquela época, o direito à educação ampla e gratuita era requerido para as crianças como reza 
no seu Princípio 7º: 

A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo menos no 
grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral 
e capacitá-la a, em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua 
capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se 
um membro útil da sociedade.

Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação 
e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla opor-
tunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação; a socieda-
de e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito. 

(ONU, 1959)

Além da Constituição Brasileira, outros documentos orientam a proteção dos direitos huma-
nos em todos os setores, um deles é o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), que foi 
formulado em 1996, ampliado em 2002 e atualizado na sua terceira versão em 20098. O estado 
da Bahia alinhado às discussões nacionais elaborou dois documentos importantes para a efeti-
vação dos direitos humanos. São eles: 

5 o Plano Estadual de Direitos Humanos (2010); e, 

5 o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos (2009). 

Esse último segue a orientação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) 
aprovado em 2007, e que se desenvolve a partir dos seguintes eixos orientadores: Educação Não 
Formal, Educação Básica, Educação do Ensino Superior, Educação dos Profi ssionais do Sistema 
de Justiça e Segurança, Educação e Mídia. 

Essas iniciativas demonstram a relevância da temática para todos os setores, além de compro-
meter os diversos atores sociais, com a necessidade de uma educação para os direitos huma-
nos, que seja transversal enquanto ética norteadora da cidadania brasileira. 

Vivemos num contexto onde existem diversas formas de violação desses direitos. A educação 
em direitos humanos está comprometida com as transformações sociais necessárias para su-
peração dessas violações e faz parte do empenho que a sociedade brasileira desenvolve para a 
implementação plena dos direitos humanos, baseada na reavaliação e reconstrução dos valores, 
para a garantia da vida, da dignidade e da autonomia das pessoas.

2.2. Educação para os Direitos da Criança e do Adolescente
quando toda criança e adolescente deve ser protegida integralmente.9

O Brasil, na década de 1970, viveu um processo de revitalização dos movimentos sociais sob 
a égide dos direitos humanos e pela redemocratização política. Criticava-se desde as práticas de 
tortura e extermínio, até ao modo repressivo e assistencialista de atendimento às crianças e adoles-
centes. Aquele foi um momento onde o sentido de ser cidadão brasileiro foi retomado e trouxe à 
discussão como a sociedade brasileira deveria cuidar de suas crianças e adolescentes. Esse movi-
mento culminou com o nascimento da cidadania para pessoas com idade inferior a dezoito anos.

8 Decreto nº 7.037, de 21.12.2009.
9 Art. 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
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10 GRACIANI descreve todo o processo de surgimento da educação social a partir das concepções freirianas in 
GRACIANI, Maria Stela Santos. Pedagogia Social de Rua – Análise e sistematização de uma experiência vivida, São Paulo: 
Cortez: Instituto Paulo Freire, 1997.
11 Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Pensar em cidadania, de modo crítico, teve como consequência pensar sobre as práticas 
educativas que eram adotadas. Questionava-se a educação distanciada da realidade e das histó-
rias de vida de cada pessoa. Um novo pensar pedagógico aproximou a educação do contexto 
de vida das pessoas, levando às práticas que articulavam a educação com a ação social.  Surge a 
educação popular de Paulo Freire10, que inspirou a origem do que hoje chamamos de educação 
social. A educação popular enquanto prática social que se propõe a transformar, produzir, criar 
e elaborar um processo de conhecimento na sociedade, dentro de relações sociais dadas (de 
classe, de raça, de gênero, de saber...) era fonte inspiradora comum às experiências educativas 
que aconteciam fora dos espaços das escolas. Buscava-se, pela educação, reduzir as complexas 
vulnerabilidades criadas pela estrutura social, política e econômica vigentes, por meio de uma 
prática transformadora das relações e condições das pessoas.

A educação de rua foi uma das primeiras experiências a fazer essa aproximação da educação 
com a realidade dos educandos. Trazia os educadores para perto daqueles meninos e meninas 
em situação de rua e buscava demonstrar que era possível superar o estigma de que aquelas 
crianças e adolescentes rotulados como em “situação irregular” seriam irrecuperáveis por vive-
rem em condição de marginalidade social e por serem naturalmente propensos à maldade e 
não desejarem progredir. Era preciso acreditar que meninos e meninas considerados “desviados” 
eram capazes de uma plena integração social e perceber neles sua capacidade de superação, 
compreendendo e evidenciando suas potencialidades positivas.

Naquele momento, a educação era um dos instrumentos que propunham mudanças no país 
na relação estado, sociedade e crianças e adolescentes. Desse modo, os movimentos sociais 
se fortaleceram e infl uíram diretamente no conteúdo da Constituição Federal (1988) ao inserir o 
conceito de cidadania para os menores de 18 anos. Abrem-se assim as portas legais para a Dou-
trina de Proteção Integral e a consagração dos direitos específi cos à infância e à adolescência 
em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)11. O ECA ampliou 
a noção de infância e de inclusão, substituindo uma relação legal discriminatória e excludente 
que existia no extinto Código de Menores (1979).

O ECA é uma lei que dispõe sobre a proteção integral é criança e ao adolescente, mostrando 
quais são os direitos (e deveres correlatos) e como a família, a sociedade e o Estado devem cui-
dar desses segmentos. É uma ferramenta jurídica fundamental na defi nição, articulação e con-
trole das políticas públicas para esse público, e consequentemente para a efetivação da garantia 
dos direitos de modo que a criança e o adolescente possam se desenvolver de forma plena, 
com amplo exercício de cidadania enquanto sinônimo de inclusão. 

A educação voltada para os Direitos das Crianças e Adolescentes é um desdobramento dos 
direitos universais, enquanto direito especial para pessoas em desenvolvimento biopsicossocial. 

Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fi m de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990)
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É também, uma resposta à necessidade de superar as desigualdades existentes no Brasil, por 
isso autores da educação social como, por exemplo, GRACIANI (1997) chama a atenção para a  
necessidade de uma pedagogia que critique, numa perspectiva de superação, as contradições 
sociais nas quais estamos inseridos: 

(...) globalização econômica que produz a riqueza extrema, a tecnologia avançada, a plane-
tarização da cultura, das comunicações e da economia, produz ao mesmo tempo a miséria 

extrema. (GRACIANI, 1997, p.12-13).

A proposta trazida pelo ECA, no âmbito psicopedagógico, defi ne a criança e o adoles-
cente como pessoas em desenvolvimento, que precisam ter suas individualidades preser-
vadas  pelo sistema de atendimento, através da disponibilização de condições que supe-
rem a atuação segmentadora e institucionalizadora do sujeito. Abre uma nova perspectiva 
de atendimento em rede pela explicitação jurídica da incompletude institucional em con-
traposição ao conceito das instituições totais, oferecendo-lhes condições de desenvolvi-
mento pleno, mesmo em situações especiais.   

O ECA propõe uma política de atendimento detalhada em um Sistema de Garantia de Direitos 
da criança e do adolescente, que se confi gura numa rede de atendimento que articula ações go-
vernamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Institui o Conselho Tutelar enquanto órgão responsável pelo zelo ao cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente, ao qual, para promoção a execução de suas decisões pode requisitar 
serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança12. 

A educação é um dos meios para a superação das diversas violações a que são submetidas 
meninos e meninas. Uma delas é a exposição, muitas vezes de forma cruel, ao trabalho infantil. 
Por meio de programas de educação social, que atuam na perspectiva integral junto à rede de 
proteção, defesa e garantia do direito da criança e adolescente, incluindo a educação escolar, 
pode-se contribuir para a erradicação das situações que envolvem crianças e adolescentes ex-
ploradas em atividades produtivas de forma ilegal ou inadequada, possibilitando o rompimento 
dos ciclos de reprodução da pobreza com o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes 
para a formação de adultos efetivamente saudáveis.

2.3. Educação para a Cidadania
quando toda criança e adolescente sabe o que é ser brasileiro.

Na década de 1990, após a promulgação do ECA, diversas instituições educativas surgi-
ram pelo Brasil, com o intuito de ratifi car as conquistas alcançadas e contribuir para que elas 
se tornassem realidade, trazendo para a prática sociopedagógica um olhar diferenciado em 
relação aos meninos e meninas que passaram a ser tratados a partir de dois novos concei-
tos: resiliência e protagonismo. 

O primeiro considera a capacidade humana de criar e superar para refazer-se no mundo, 
mesmo tendo vivido difi culdades extremas. Ser resiliente é ser capaz de enfrentar situações ad-
versas e, apesar delas, continuar sobrevivendo, se desenvolvendo e transformando a realidade 
em que se insere. 

12 Ver disposições do ECA no Título V, arts. 131 a 136 sobre Conselho Tutelar e também, no Título II, arts. 53 a 59 que trata 
do Direito à Educação.
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O segundo considera que cada ser humano é capaz de contribuir com seu próprio caminho, 
independente do contexto, história e idade, naturalmente considerando os limites de autonomia 
que seu desenvolvimento sociopsicológico permite. Ser protagonista é participar diretamente de 
seus processos de construção de conhecimento e escolha de projeto de vida.

Isso implicou em se desenvolver um processo educativo político-pedagógico, que não é neu-
tro. O educador e o educando interagem, sendo o educador um mediador da construção de 
conhecimentos, de localização no mundo e de um posicionamento crítico da criança e do 
adolescente em relação à realidade em que vive. Nesse modo de ver a educação, o mediador 
está disponível para fazer o caminho de descobertas de si mesmo e do mundo junto com cada 
educando, tornando-se uma referência de adulto, que possui uma autoridade baseada na cons-
trução de vínculos positivos e de relação de confi ança. 

As crianças e os adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade, têm como 
prioridade na vida cotidiana a luta pela sobrevivência e subsistência, que é encontrada no traba-
lho e não no ‘estudo’. As famílias pobres que têm fi lhos em situação de trabalho infantil possuem 
uma visão equivocada de que o trabalho promoverá o desenvolvimento pleno para uma vivên-
cia adulta que consiga dar conta da própria sobrevivência. Essa é uma visão natural das pessoas 
que tiveram todas as oportunidades cerceadas e que não conseguem entender como garantir 
que os fi lhos possam sobreviver sem essa experiência. Por outro lado, também não percebem, 
muitas vezes,  que as pessoas criativas, com capacidade de responder às demandas de produtivi-
dade e responsabilidade, foram aquelas que viveram suas fases de desenvolvimento plenamente.

Para a educação social as palavras chaves são conquista e afeto. A construção de vínculos 
gradativos deve acontecer com cautela, respeitando os códigos que regem o grupo ao qual o 
educando pertence, sem que o educador deixe de sempre colocar com clareza os objetivos e 
valores que regulam a própria ação para o educando. Assim, é preciso que se compreenda o 
contexto de exploração ou violação que as crianças e adolescentes são submetidos, e que são 
deformadores pelo mau uso das energias físicas e emocionais que promovem. Cabe, no proces-
so educativo, contribuir para a reorientação do uso dessas energias, ao promover o desenvolvi-
mento de uma consciência crítica da identidade de cada um, reconhecendo a do outro como 
corresponsável pelas transformações sociais, e capaz de desenvolver a habilidade de responder 
com criatividade, reforçando a capacidade de superação da realidade que cada um apresenta e 
a história de vida que cada um trás. Em casos extremos, o educador enquanto mediador desse 
processo pode ser para as crianças e adolescentes.

Entende-se como protagonista na visão humanista tanto educandos quanto educadores, de 
quem se espera que, além do objetivo de conhecer, interpretar e aplicar o ECA reconheça a 
educação social como o campo de atuação na defesa e garantia dos direitos da criança e do 
adolescente. Assim, tem-se uma ação abrangente, capaz de aproximar educador / educando 
e construir vínculos que resultam em conquistas pessoais e sociais, criando oportunidades de 
atendimento intensivo e específi co aos meninos e meninas degradados física, mental e moral-
mente pela dureza de suas vidas.
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2.4. Educação para a Cidadania e para os Direitos Humanos
quando igualdade só existe onde há respeito à diferença

Educar para a cidadania e para os direitos humanos tem como orientação permanente a su-
peração dos estigmas de raça, cor, credo, expressão estética, na garantia do direito à identidade 
individual, familiar e comunitária. A palavra chave é a inclusão.

Nesse sentido, é importante estimular a formação de uma rede de protagonistas em Direitos 
Humanos envolvendo operadores, adolescentes e jovens, bem como favorecer o desenvolvi-
mento de um espírito de educador, que nessa perspectiva signifi ca convocar a todos que atuam 
com as crianças e adolescentes a serem educadores no sentido integral. Assim todos os espaços 
são possíveis de serem educativos e todas as experiências são transformadas em oportunidades 
de aprendizagem e de desenvolvimento. Todas as relações devem estar pautadas nos valores 
de fraternidade, igualdade e justiça para que possam ser multiplicadores do processo de ensino 
aprendizagem em situações formais ou informais do cotidiano, onde seus operadores serão os 
principais responsáveis para o fortalecimento dessa rede e de uma nova cultura de proteção 
integral pelo papel educativo que podem exercer junto à comunidade onde atuam.

A educação para a cidadania promove o fortalecimento e redirecionamento da autoestima, a 
autovalorização e a autoconfi ança enquanto apoio necessário para a emancipação cidadã. Tem 
no diálogo a base que vai estabelecer relações de confi ança que só são possíveis na ausência de 
autoritarismos. A relação de confi ança, dignidade e respeito só pode acontecer quando o grupo 
de educadores, técnicos e demais pessoas, que atuam junto às crianças e adolescentes, constrói 
uma relação dessa natureza.

A confi ança construída no processo de aproximação permitirá o despertar da continuidade 
do encontro pelo desejo do outro em se sentir verdadeiramente considerado, pertencente e 
ouvido na expressão de seus anseios e angústias. É no desenrolar dessas experiências, muitas 
vezes colorida com confl itos a serem mediados, que os educandos desenvolverão uma nova 
visão crítica de si mesmo e do mundo para o comprometimento com um novo projeto de vida. 
A pressa não combina com a construção de vínculos, nem tampouco com a instabilidade que 
se instaura. É um processo que exige tempo, disponibilidade, alegria, envolvimento. 

É preciso realizar exercício prático de refl exão contínua para a construção de regras, normas 
e limites que favoreçam a compreensão de como viver em comunidade, e que apresentem 
a fl exibilização necessária para a apropriação e associação dessas regras em outros tempos e 
espaços. Ao educador cabe responder, com precisão, as demandas apresentadas pelos edu-
candos, tendo a consciência de se comprometer apenas com aquilo que é possível cumprir. 
Para tanto, deve buscar mobilizar a comunidade de modo solidário, articulando-se com diversos 
setores da sociedade, procurando fazer com que ofereçam retaguardas adequadas ou ainda 
encontrando alternativas de atendimento. Essa busca de alternativas deve ser partilhada com o 
próprio educando, tendo como orientação a compreensão crítica da realidade de cada criança 
e adolescente e dos valores que os orientam. 

A educação social na perspectiva da inclusão tem a intenção explícita de superação das desi-
gualdades sociais e exige um olhar atento, uma atitude afetiva e uma ação cuidadosa e precisa. 
Observar a superação dos estigmas, a quebra dos estereótipos é muito importante para que 
os meninos e meninas se sintam vistos e considerados dentro do grupo a que pertencem e da 
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identidade que carregam. Muitas vezes fi camos desatentos e alinhamos a educação dentro dos 
valores identitários predominantes. A opção ou expressão religiosa, a noção de raça, o gênero 
e a orientação sexual, o jeito de se expressar e de se vestir, até mesmo as defi ciências que pos-
suem compõem a identidade de cada pessoa e devem ser respeitadas e garantidas no espaço 
educativo. A ação educativa deve garantir essas expressões e eliminar posturas ou condutas que 
reforcem qualquer tipo de discriminação. 

A educação para a cidadania ao preservar a expressão da identidade de cada um, torna-se 
de fato inclusiva e integral, pois dentro da perspectiva transdisciplinar contempla as diversas 
dimensões do sujeito em formação: racional, emocional, intuitiva e sensorial. Essas dimensões 
aparecem quando a pessoa se coloca no mundo de várias maneiras:

5 pela afetividade (sentimentos e preferências); 

5 pela cognição (conhecimentos e crenças); 

5 pela avaliação (valores e critérios); 

5 pelas condutas (ações manifestas e declarações).

Quando nos reportamos ao princípio da igualdade trazido na Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos (1948), falamos da garantia da expressão das diferenças. Ser igual nas diferenças 
signifi ca garantir que todas as expressões identitárias sejam preservadas, que é possibilitar a todos 
simplesmente serem o que são. Isto parece simples, mas no processo educativo exige cuidado 
e atenção. Vejamos a questão da expressão religiosa como exemplo. Vivemos num Estado laico, 
onde a expressão religiosa deve ser abordada na educação considerando o direito à liberdade 
espiritual dentro do referido princípio de igualdade.

A igualdade pressupõe a neutralidade confessional do Estado e das instituições públicas, para 
que todos, crentes e não crentes, possam ser tratados sem privilégio nem estigmatização. Assim 
se alcança a maior justiça no tratamento das diversas opções espirituais de liberdade religiosa. 
(...) Pois a liberdade não é em si mesma religiosa ou ateia: é a faculdade de escolher sem coac-
ção uma determinada versão da espiritualidade. (PEÑA-RUIZ, 2000, p. 1)

Quando se considera a educação para a cidadania e para os direitos humanos, pode-se e deve-
-se discutir questões transcendentes como expressões de espiritualidade, mas sempre pontuando 
a existência de diversas manifestações de crença ou não crença que devem conviver dentro do 
princípio do respeito e da tolerância para as diversas formas de ver o mundo e se ver no mundo.

Neste aspecto, a laicidade transcende as diversas opções espirituais, recordando aos homens 
que a humanidade é una, antes de dividir-se em crenças. Assim, é também um princípio de fra-
ternidade. (PEÑA-RUIZ, 2000, p.2). 

O mesmo raciocínio vale para as questões étnicas, de gênero, orientação sexual, defi ciência 
ou estética. A legislação13 que regulamenta a obrigatoriedade no tratamento das questões de 
raça e etnia na educação escolar deve ser considerada nos espaços de educação social. Para as 

13 Lei 11.645 de 10 de março de 2008, que altera Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, modifi cada pela Lei 10.639 de 9 
de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo ofi cial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”. 
Fonte: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm.
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crianças e adolescentes, tratar dos diferenciados contextos étnico raciais na formação do povo 
brasileiro e da comunidade onde vivem, tratar de suas especifi cidades culturais, estéticas, mito-
lógicas é dar visibilidade aos diversos modos de vida e às diferenças, evitando a homogeneidade 
de visão que na sua maioria é centrada no modo de vida europeu. Isso fi ca evidente quando nos 
textos, brincadeiras e representações a questão indígena ou negra não aparece.

Pode se estender essa compreensão para as questões de gênero. Crianças e adolescentes 
devem ser lembrados na sua expressividade, sem impor padrões de comportamento que são na 
verdade construídos socialmente. Hoje já é mais comum meninas brincar de futebol e meninos 
aprenderem a cuidar de suas casas brincando de casinha, mas ainda é preciso ter cuidado para 
que todos possam demonstrar suas capacidades e talentos sem restrições de que isso é coisa 
de menino e aquilo é coisa de menina. Portanto, cuidar das diferenças é oportunizar igualdade 
de acesso e desenvolvimento para todos. A ação do educador social está todo tempo sendo 
confrontada na relação com os meninos e meninas. A proposição de mudanças pressupõe 
uma intencionalidade de transformação que cabe aos educandos aceitar ou não. É o campo do 
confronto dos desejos e expectativas. Mas esse não é um processo linear. Os educandos, assim 
como os educadores, confrontam-se todo tempo com suas indecisões, medos e resistências. 
É preciso estar atento a esses movimentos para tomar a decisão certa dos encaminhamentos. 
Uma avaliação contínua da fi rmeza dos educandos nas decisões de mudança e, ao mesmo 
tempo, a observância da história de vida de cada um reduzirá a possibilidade de reversão do 
processo, apontando o melhor caminho a seguir.

Muitas habilidades e competências são exigidas do educador – é preciso ser criativo, ter visão 
crítica, saber se entrosar e estimular a participação para mediar situações de confl itos individuais 
ou coletivos. O contínuo aprendizado, a capacidade de avaliação de sua prática, o desprendi-
mento do reconhecimento dos enganos constituem fatores imprescindíveis para construção e 
reconstrução contínua do processo educativo. 

Toda a relação do educador junto ao educando deve ter em vista a intencionalidade educa-
tiva. Durante todo o tempo a autoavaliação do educador deve constituir também em intencio-
nalidade autoeducativa na reformulação de valores, de padrões atitudinais, para transformações 
pessoais. Essa busca não pode ser solitária nem ingênua, nem tampouco ser corroída pelas 
tristezas e difi culdades diárias que o educador tem que se confrontar. 

A educação social educa para a vida, para a celebração da vida e para a construção 
de relações de uma ética de respeito, solidariedade e cooperação entre todos. É preciso 
fortalecer-se com outros grupos para conquistas sociais defi nitivas. É preciso deslumbrar-
-se com a resiliência dessas crianças e adolescentes. É preciso acreditar na capacidade 
emancipatória de cada uma delas.
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3.1. Da Educação Rural à Educação do Campo

A educação brasileira é historicamente marcada pela exclusão dos segmentos da popula-
ção economicamente menos favorecida, especialmente aqueles que vivem no e do campo. 
Esse cenário tem suas raízes nos padrões de desenvolvimento alicerçados na concentração 
de terra, renda e poder de grupos dominantes, em cada momento histórico, sob a lógica 
da reprodução ampliada do capital. As poucas políticas de proteção e promoção social que 
chegavam ao campo foram implementadas a partir de uma visão homogeneizadora da po-
pulação e da realidade do país, caracterizada por um projeto desenvolvimentista nacional 
que orientava toda a ação pública. 

Para a compreensão de como se dá a proposta de qualifi cação da educação social para 
a comunidade do campo na implantação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV), será traçado um breve histórico da educação escolar, num diálogo que 
demonstre a importância da educação na constituição ideológica da formação de homens 
e mulheres campesinos.

 No contexto de desenvolvimento brasileiro, a educação escolar no meio rural, caracterizou-
-se por ser descontínua, com ações pontuais, assistencialistas e compensatórias, sem uma legis-
lação que implicasse no seu ordenamento e sem ter um projeto político-pedagógico específi co 
e baseado na realidade local3. A educação de homens e mulheres rurais somente passa a ser 
preocupação para o Estado Brasileiro  nos anos de 1910/1920 (LEITE, 1999) a partir de discursos 
que tinham como pressuposto a necessária contenção da forte migração interna, com a fi xação 
desses sujeitos no campo. Para tanto se advogou uma escola integrada às condições regionais; 
uma escola com “mentalidade agrícola”, conforme Sud Menucci, pioneiro do ruralismo brasi-
leiro, que defendia a separação do ensino ministrado nas escolas do meio rural, da cidade e da 
zona litorânea (MENUCCI, 1932, apud, MONARCHA, 2007). Esse movimento fi cou conhecido 
como Ruralismo Pedagógico e, de 1920 a 1930, implementou programas de extensão rural e 
currículos especiais para as escolas rurais, com o objetivo de arrefecer o esvaziamento popula-
cional das zonas rurais e evitar problemas sociais nas cidades. 

Reproduzindo a divisão social do trabalho, o Estado, a partir da década de 1940, institucionaliza, 
na educação, a separação entre trabalho intelectual e trabalho manual com a promulgação das 
Leis Orgânicas do Ensino: Ensino Secundário destinado à formação das elites dirigentes e Ensino 
profi ssional destinado à qualifi cação de mão-de-obra para o mercado de trabalho. (Cf. Cadernos 
SECAD, nº 2, ano XX) 

Esse projeto excludente, discriminador, e ainda vigente, embora com as modifi cações que con-
vêm aos grupos privilegiados, deixa como marcas mais profundas e consequentes: o trabalho es-
cravo, a concentração fundiária, a expropriação e a expulsão de camponeses e de camponesas do 
seu espaço de produção e de vida. Esta herança se refl ete na política educacional, que reproduz as 

1 Cientista Política e Presidenta do Instituto Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (INPETI), 
2 Mestra em Arquitetura e Urbanismo, Educadora Social e Diretora da Abayomi - Desenvolvimento Comunitário, Organizacional e 
Educação Social Ltda.
3 Até a Constituição de 1891 não havia nenhuma menção à Educação dos povos do campo no Brasil.

38



4 BATISTA, M. S. X. . Movimentos sociais e educação do campo: promovendo territorialidades da agricultura familiar e de-
senvolvimento sustentável. In: Edineide Jezine; Maria do Socorro Xavier Batista; Orlandil de Lima Moreira. (Org.). Educação 
Popular e movimentos sociais. Dimensões educativas na sociedade globalizada. 1 ed. João Pessoa: Editora Universitária da 
UFPB, 2008, v. 1, p. 19-50.
5 Sobre isso ver CALAZANS, M. J. et al. Dois programas de educação no meio rural na década de 50: CNER e SSR. Fórum 
Educacional, n. 4, p. 43-64, out./dez. 1985; BORDENAVE, J. WERTHEIN, J. (Org.) Educação rural no terceiro mundo: expe-
riências e novas alternativas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.

contradições do modelo capitalista e mantém a educação dos povos do campo na periferia 
das decisões políticas deixando um grande contingente da população brasileira sem acesso 
à educação escolar, produzindo e reproduzindo, a histórica desigualdade educacional no 
país. Como lembra Batista4,

A Educação dos povos do campo, tratada na legislação educacional como educação ru-
ral, sempre foi diferenciada, implementada como algo episódico, objeto de campanhas, 
programas, projetos esparsos e pontuais a cada governo, sem continuidade nos governos 
seguintes, geralmente sem preocupação com a realidade do campo e suas especifi cidades.

(BATISTA, 2008, p.19)

A Educação do Campo, tal qual conhecemos hoje, é fruto das lutas dos movimentos 
sociais e sindicais do campo que, a partir dos anos 60, passam a se articular e lutar pelo 
direito à educação, a exemplo do Movimento de Educação de Base (MEB) e do Movimento 
de Cultura Popular (MCT), dentre outros. Tais iniciativas estavam fortemente embasadas na 
teologia da libertação e nas concepções de Paulo Freire. Este momento efervescente e his-
tórico da Educação do Campo coincide com o período de maior repressão no país, carac-
terizado por um regime ditatorial e autoritário que desconsiderava totalmente a diversidade 
e o respeito ao ser humano, o que acabou coibindo as demandas pelo direito à educação 
aos povos do campo. 

Neste período, a educação para os povos do campo se manteve por meio dos projetos da 
Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais (CBAR), que tinha como 
objetivo o desenvolvimento das regiões campestres com a criação de programas de exten-
são e de Centros de Treinamento para professores (que repassavam as informações técnicas 
para os campesinos). O objetivo de conter a migração rural-urbana se mantinha, agora com 
a perspectiva de desenvolvimento econômico das comunidades rurais. Com esse mesmo 
objetivo, em 1950 aconteceu a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER). Em que 
pese o esforço empregado pelo CBAR e CNER, os anos 50 foram palco de migração que se 
intensifi cou na década de 1960 com grande êxodo rural5. Tais iniciativas acentuaram ainda 
mais o isolamento das populações rurais, através da proposta de educação regionalizada. Os 
programas eram modelos prontos, concebidos burocraticamente como os mais corretos e 
se pautavam em metodologias padronizadas para enquadrar o homem no campo em pro-
jetos formais rígidos e repetitivos, desconsiderando seus valores, diversidade e experiências 
educacionais bem sucedidas.

É somente com o processo de reabertura democrática, como refl exo das várias mobiliza-
ções da sociedade na luta por direitos sociais, civis e políticos, que a luta por uma educação 
pública, gratuita e de qualidade para os povos do campo toma novo fôlego.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) é o primeiro marco legal 
que começa a delinear as condições necessárias para a implementação da educação do campo:
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Art. 28 - Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino pro-
moverão as adaptações necessárias à sua adequação as peculiaridades da vida rural e de 
dada região, especialmente:

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às necessidades reais e interesses 
dos alunos da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 
ciclo agrícola e às condições climáticas;

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.

Entretanto, apesar de ter desvinculado a escola rural da urbana no que diz respeito aos 
meios e ao desempenho, ao exigir da primeira um planejamento interligado à vida rural, a 
LDBEN (1996) não deixou claro em seu texto os princípios de uma política educacional para 
a escola do campo, indicando tão somente a necessidade de adaptações para a adequação 
do ensino às peculiaridades da vida rural e de cada região, respeitando os calendários, os 
ritmos e às práticas sociais dos grupos aos quais pertencem as crianças. E, além disso, não 
garantiu, as condições básicas necessárias para a organização da vida nas comunidades ru-
rais, o que inclui assistência técnica, professores habilitados, escolas em boas condições de 
funcionamento etc.

Outros momentos marcaram as refl exões e o debate sobre a Educação do Campo, dentre 
eles, destacam-se a realização, em 1997, do I Encontro Nacional de Educadoras e Educado-
res da Reforma Agrária (Enera), a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Cam-
po (1998), a aprovação do Parecer 36/20016, a elaboração das Diretrizes Operacionais para 
a Educação Básica nas Escolas do Campo, a aprovação da Resolução CNE/CEB 01/2002, 
a criação do Grupo Permanente de Educação do Campo (GPT de Educação do Campo) 
e a criação, em 2004, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 
(Secad) no âmbito do MEC.

A publicação do Decreto Nº 7.352/2010 e o lançamento do Programa Nacional de Edu-
cação do Campo (Pronacampo) foram conquistas mais recentes no debate da Educação do 
Campo e são passos importantes rumo à elaboração da Política Nacional de Educação do 
Campo, reivindicação de todos e todas que defendem e promovem o direito à educação 
dos homens e mulheres campesinos.

É preciso ter claro que a Educação do Campo está intimamente vinculada à construção 
de um projeto de desenvolvimento cujo centro seja a vida, e que se contraponha ao projeto 
vigente, cuja centralidade é o lucro, a acumulação que tem gerado cada vez mais exclusão 
e desigualdade social, além do esgotamento das riquezas naturais e do envenenamento do 
meio ambiente. A política de Educação do Campo preconizada no âmbito da luta desenca-
deada pelos Movimentos Sociais e Sindicais do Campo traz no seu “DNA” a célula da trans-
formação desse cenário. Por isso, afi rma como princípios, entre outros:

1) A democratização do acesso à terra como única forma  de garantir a soberania alimentar e 
nutricional; 2) respeito à diversidade das populações do Campo em suas múltiplas dimensões: am-
biental, econômica, social, política, cultural, raça/cor/etnia, gênero e geração; 3) justiça e igualdade 
social, respeito aos direitos humanos consagrados na ordem jurídica; 4) acesso ao patrimônio cul-
tural científi co, artístico, técnico e tecnológico, construído pela humanidade; 5) liberdade de apren-

6 Este documento traz um novo olhar sobre a Educação do Campo, defi nindo novos paradigmas e superando a ideia da 
educação rural.
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7 Cf. II Conferência Nacional de Educação do Campo, Luziânia-GO, 2 a 6 de agosto de 2004 – Declaração Final.

der, ensinar, pesquisar, conhecer, produzir e se organizar; 6) respeito à autonomia das instituições 
e movimentos sociais; 7) engajamento na elaboração, implementação e consolidação de políticas 
públicas em educação do campo comprometidas com o desenvolvimento ambientalmente sus-
tentável; 8) compromisso com o direito à educação pública e gratuita, acesso e permanência com 
qualidade social na escola do campo, como instrumento de desenvolvimento e emancipação das 
populações do campo, dos rios e da fl oresta; 9) luta permanente pela garantia de verbas públicas 
para a educação do campo; 10) resgate e revalorização da identidade e dos processos educativos 
das populações do campo, dos rios e da fl oresta; 11) defesa da gestão democrática da Educação 
do campo; 12) universalização da Educação Básica, Profi ssional e Superior, com qualidade; 13) valo-
rização dos educadores e educadoras das escolas do campo; 14) formulação de políticas públicas 
de educação do campo articulada às diferentes políticas para a promoção do desenvolvimento 
sustentável do campo com participação dos segmentos do campo7.

As propostas desenvolvidas pelos movimentos sociais e sindicais para a educação no campo 
nascem da mesma matriz teórica da garantia de direitos humanos e, portanto, tem em seu escopo 
a perspectiva emancipatória e de transformação da realidade, que são trazidas pelas propostas de 
educação para os direitos humanos e a cidadania. Na educação do campo as especifi cidades se 
acentuam em relação ao contexto onde essa educação se dá, ao posicionamento crítico em rela-
ção a essa realidade e ao reforço identitário da população campesina, no diálogo com as diferenças.

3.2. Educação do Campo: Desafi os e Possibilidades

Não há dúvidas de que nos últimos anos o debate da Educação do Campo teve avanços 
consideráveis do ponto de vista legal. Entretanto, a materialidade dessa legalidade ainda pre-
cisa ser garantida.

De acordo com pesquisa Panorama da Educação do Campo 2007, apenas 1/5 da população na 
faixa de 15 a 17 anos no campo, estavam, em 2005, cursando o Ensino Médio; a distorção idade/
série de 5ª a 8ª série era no mesmo período de 56%; cerca de 76% alunos frequentavam escolas 
que não dispõem de energia elétrica; 4,8 milhões de alunos não tinham acesso à bibliotecas. Esse 
estudo aponta ainda a existência no campo de 6.913 funções docentes exercidas por professores 
que cursaram apenas o Ensino Fundamental. De 2007 para cá, quase não há alteração destes dados 
e apesar dos esforços e lutas dos movimentos sociais e sindicais do campo por uma educação dig-
na e igualitária, ainda há fortemente a herança da desvalorização dos sujeitos do campo enquanto 
sujeitos de direito, neste caso, do direito a uma educação pública, gratuita e de qualidade. A idade 
média da população alfabetizada no campo é de 43 anos e a população não alfabetizada com 15 
anos ou mais chega a 23,2%.

As tabelas I e II trazem informações recentes sobre a realidade da Educação do Campo.
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Além disso, transporte escolar precário e muitas vezes inadequado (paus-de-arara, ônibus 
superlotados), professores sem formação inicial e continuada, currículos e projetos político-
-pedagógicos descontextualizados da realidade rural, predomínio de classes multisseriadas 
sem proposta pedagógica e a falta de formação de professores para esse trabalho, ausência 
de assistência pedagógica e supervisão escolar, o fechamento das escolas do campo e a 
nucleação das escolas nas cidades são outros desafi os que precisam da intervenção efetiva 
dos Estados e municípios. Estes, ao permitirem a nucleação extracampo e estimularem pro-
gramas de transporte escolar, estimulam o êxodo rural. 

Outra consequência é que o distanciamento entre a escola, as localidades rurais e a sede ur-
bana do município implica na formação de sujeitos desterritorializados, ou seja, em processo de 
perda da identidade de sujeito do campo, da memória cultural e afetiva do espaço que habitam. 
A escola, por sua vez passa a receber educandos cansados, com pouco tempo para o lazer e o 
estudo, cuja frequência à escola está ao sabor das condições climáticas, da manutenção das estra-
das e dos ônibus escolares.  A concepção de rede escolar única, com escolas situadas no campo 
não prevê esse tipo de questões e frequentemente considera a ausência como falta corriqueira, 
podendo implicar em perdas para o educando – de conteúdo e de “aligeiramento” da formação, 
chegando à evasão escolar.  

Também traz empecilhos a democratização da gestão administrativa e pedagógica do es-
paço escolar. As escolas nucleadas raramente têm as famílias oriundas do campo presentes 
na escola. Reuniões de pais e reuniões colegiadas como a APP e os Conselhos Escolares 
acontecem quase sempre sem a presença delas. Desse modo, o projeto político-pedagó-
gico em ação na escola não contempla as necessidades, contribuições e os projetos desse 
segmento da comunidade escolar. 

O currículo da Escola do campo ao não incorporar as especifi cidades oriundas da história 
e dos saberes locais, evocados como folclore e crendices populares, desconsidera saberes 
tradicionais para a produção da existência material e imaterial do lugar, contribuindo para o 
processo de desterritorialização dos educandos do campo e para o esvaziamento popula-
cional e envelhecimento dos habitantes dos territórios rurais.

De outra parte, o imaginário popular sobre as populações do campo não acompanharam 
as transformações ecoambientais das áreas rurais. Permanece a imagem do povo do cam-
po atrelada ao personagem Jeca Tatu (criado pelo escritor Monteiro Lobato em 1914), em 
que relacionava o homem do campo a uma espécie seminômade, inadaptável à civilização, 

Tabela I - EDUCAÇÃO BÁSICA NO CAMPO

ETAPAS E MODALIDADES
TAXAS DE ATEN-

DIMENTO (%)

Educação Infantil - Creche 69
Educação Infantil - Pré-escola 66,8
Ensino Fundamental 91,9
Ensino Médio 18,43
EJA Fundamental 4,3
EJA  Médio 3,1

Tabela II - INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS 
DO CAMPO

INFRAESTRUTURA DAS ES-
COLAS DO CAMPO

ESCOLA 
CAMPO

%

Sem ProInfo 53.250 67,5

Sem Internet 68.651 90,1

Sem Internet Banda Larga 71.759 94,1

Sem Energia Elétrica 11.413 15

Sem Água Potável 7.950 10,4
Sem Esgoto Sanitário 11.214 14,7
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que vive as margens dela.  Imagem corroborada pela sociologia brasileira que, na década de 
1960 e 1970 implicavam a frágil organização sindical à presença rural no então emergente 
proletariado brasileiro (RICCI, 1999). A ideia de homens e mulheres do campo são culturalmente 
atrasados se alia ao de uma imagem bucólica do mundo rural, que exalta a ingenuidade e rusticida-
de do campônio em relação à degradação moral do citadino.

É preciso competência e vontade política para transformar a escola do campo em um lugar 
onde os alunos possam sentir orgulho de sua origem, como afi rma CALDART8,

A escola do Campo tem que ser um lugar onde, especialmente as crianças e os jovens 
possam sentir orgulho dessa origem e deste destino, não porque enganados sobre os 
problemas que existem no campo, mas por que dispostos e preparados para enfrentá-los 

coletivamente. (CALDART, 2002)

Somente enquanto espaço dinâmico de criatividade, de solidariedade, desenvolvimento de ha-
bilidades para interagir no campo e na cidade, a escola pode contribuir na construção da cidadania 
ativa9. Apesar das diversas iniciativas do Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), na implementação de ações, projetos 
e programas, o debate nos estados e municípios sobre o paradigma da educação do campo em 
construção ainda está desarticulado e frágil. 

Por essa razão, muitas dessas iniciativas quando chegam às bases, acabam por serem tomadas 
como a política de educação do campo. Entretanto, não serão ações pontuais e sim políticas estru-
turantes que poderão garantir mudanças profundas no projeto de desenvolvimento vigente e con-
sequentemente na Educação do Campo. Para tanto, se faz necessário à desconstrução do velho 
ideário da educação rural ainda cristalizado na cultura tanto na cidade como no campo. Trata-se, 
portanto, de construção de uma nova cultura e isso demanda ainda tempo; não se muda a cultura 
de um dia para outro. Por outro lado, também não se pode cruzar os braços e apenas esperar; é 
preciso continuar incluindo os segmentos do campo em todas as ações educativas que os da ci-
dade têm acesso desde que respeitando as peculiaridades de cada realidade e  se criando as reais 
condições de funcionamento para que se possa efetivar tais ações. 

Diante dessa realidade, o grande desafi o que se apresenta é a mudança na qualidade da 
educação presente na escola do campo para que essa seja, de fato, um dos instrumentos 
propulsores do desenvolvimento sustentável do campo e da emancipação dos sujeitos que 
nele vivem. Na verdade, muito ainda tem que ser mudado, pois a educação do campo tem 
que estar, necessariamente, vinculada a outras conquistas, particularmente à reforma agrária 
e à extinção da expropriação e exploração no trabalho e da natureza pelos que detém poder. 
A Educação do Campo deve se constituir numa das estratégias de construção de um projeto 
de desenvolvimento que seja inclusivo e sustentável.

Nessa perspectiva, a Educação do Campo não se encerra em si mesma ou no espaço 
limitado da escola, mas se amplia para outros espaços,  igualmente educativos – educação 
não-escolar, com os quais a escola deve interagir, dialogando e enriquecendo o currículo e a 
prática pedagógica  na construção permanente de aprendizagens signifi cativas. 

8 CALDART, Roseli Salete. Por uma Educação do campo: traços de uma identidade em construção. In:Edgard Jorge et 
al(Org.).Educação do Campo e Políticas Publicas. Coleção Por Umas Educação do Campo,nº4,2002 
9  Tomamos o conceito de cidadania ativa, como entendido por Maria Vitória de Mesquita Benevides na sua obra Cidadania 
Ativa: referendo, plebiscito e consulta popular. São Paulo-SP: Editora Ática, 1991
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Se estendermos essas refl exões relativas às características dos educandos e da educação ainda 
praticada nas áreas rurais, poderemos facilmente deduzir as difi culdades existentes para a implan-
tação de políticas de assistência para essa população, especialmente os espaços de atendimento 
psicossocial e de educação social. Isso se agrava na medida em que pensamos que os municípios e 
estados brasileiros vivem um processo de municipalização das políticas de assistência, com práticas 
ainda não consolidadas exigindo uma maior aproximação das discussões entre educação escolar e 
educação social do campo para que possa atender as necessidades e especifi cidades locais.

3.3.  A Educação Integral do Campo

Se o horizonte é a formação de homens e mulheres capazes de intervir na realidade para trans-
formá-la, é preciso criar oportunidades desde as primeiras fases do desenvolvimento, ou seja, a 
infância e a adolescência. As crianças e adolescentes do campo precisam ter as oportunidades 
necessárias para desenvolverem as suas potencialidades, tendo direito a vivenciar experiências na 
área da cultura, do lazer, das artes, das tecnologias da comunicação, etc. Ou seja, precisam ter ga-
rantidos o desenvolvimento integral da pessoa em todas as dimensões, educação do sujeito na sua 
condição biopsicossocial e para isso, a Educação Integral do Campo precisa garantir efetivamente 
a integração de tempos, espaços e conteúdos.

Considerando a realidade das escolas do campo, muito ainda tem que ser feito para que se pos-
sa vislumbrar o cumprimento pleno pela escola de sua função social. Por outro lado, não se pode 
esperar que todas as escolas apresentem condições ideais para se ousar novas experiências no 
conjunto das atividades/práticas e pedagogias que possam contribuir no desenvolvimento integral 
dos homens e mulheres do campo. Todos sabemos que a grande maioria das escolas nem prédio 
próprio para esse exercício têm. Quem nunca ouviu falar da escola na casa da professora, no arma-
zém, no espaço improvisado de alguma associação? 

Aqui não há a pretensão de se propor um modelo pedagógico para as escolas do campo, mas 
sim de construir coletivamente algumas referências para processos pedagógicos a serem desenvol-
vidos pela escola e nos espaços socioeducativos, e que permitam que esses espaços sejam obra e 
identidade dos sujeitos que ajuda a formar, com traços que a identifi quem com o projeto político-
-pedagógico da Educação do Campo.

Para construir referências comuns às escolas vinculadas a este projeto de educação precisamos 
antes pensar em alguns aspectos principais do que é o trabalho específi co da escola, ou quais as 
funções sociais que assume ou deve assumir, já dialogando com a intencionalidade política e peda-
gógica da Educação do Campo, que deve se estender aos espaços de educação social. 

3.4. A Formação de educadores e educadoras

A partir da perspectiva da Educação do Campo o educador é aquela pessoa cujo trabalho prin-
cipal é o de fazer e o de pensar a formação humana, seja ela na escola, na família, na comunidade, 
no movimento social, etc., seja educando as crianças, os jovens, os adultos ou os idosos. Nesse 
sentido, o educador é aquele que reinventa a relação com o mundo, que reinventa sua relação com 
o conteúdo que ensina, com o espaço da sala de aula e com seus alunos. É aquele que se permite 
ver nos alunos possibilidade e processos em realização.
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Nessa perspectiva, TODOS SOMOS DE ALGUMA FORMA EDUCADORES, mas isto não tira a es-
pecifi cidade dessa tarefa: nem todos temos como trabalho principal o de educar as pessoas e o de 
conhecer a complexidade dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento do ser humano, 
em suas diferentes gerações.

Nesse contexto, construir a Educação Integral do Campo signifi ca formar educadores e educa-
doras do campo para atuação em diferentes espaços e contextos educativos. 

Assim como na compreensão da educação social, aquele  que educa para a cidadania precisa 
trabalhar continuamente a sua cidadania, incluindo aí, um posicionamento crítico à sua própria 
realidade. Uma das principais lutas dos movimentos sindicais e sociais do campo tem sido por uma 
formação inicial que efetivamente consiga formar educadores que entendam o campo como um 
espaço de trabalho e vida digna. Que não o vejam como um “castigo” ou “retaliação” profi ssional, 
mas que o percebam como um espaço rico de possibilidades. Esta formação precisa ser continuada 
e específi ca, de forma a garantir as condições necessárias para que o educador possa assumir suas 
responsabilidades no processo educativo. Para isso, além da formação, conhecimento da realidade 
do campo, salários dignos e valorização do educador também são fundamentais. 

3.5. Currículo

Em relação ao currículo, para enfrentar o desafi o de superar a fragmentação do conhecimento 
escolar, é preciso investir na articulação entre atividades pedagógicas da sala de aula e as da vida na 
família e na comunidade rural.

É preciso pensar outra metodologia, outra forma de ensinar e aprender, não pela lógica da seria-
ção e sim por ciclos de aprendizagem. Uma escola que esteja a serviço da construção de uma nova 
sociedade, mais solidária, mais justa, mais humana. E para isto precisa de um educador qualifi cado, 
com compromisso e engajamento social com a mudança, com o novo que pode surgir.

4. O Papel da Educação Integral no Enfrentamento ao Trabalho Infantil

A Educação Integral tem sido apontada nos últimos anos como uma das principais estratégias 
no enfrentamento ao trabalho infantil, pois, ao mesmo tempo em que quebra o ciclo vicioso da 
pobreza, ao garantir a formação de cidadãos críticos e autônomos, contribui também para afastar 
crianças e adolescentes do trabalho precoce. 

Como é no meio rural que se encontram os maiores índices de trabalho infantil, a Educação In-
tegral do Campo vem se confi gurando em uma oportunidade para que crianças e adolescentes do 
campo possam construir suas identidades, seu amor pelo campo, de forma lúdica e sem prejuízo 
ao seu desenvolvimento. Um dos grandes desafi os ainda é o convencimento da família, que muitas 
vezes, supervalorizam o trabalho em detrimento da educação, o que faz com que não compreen-
dam que é justamente essa inversão que alimenta o ciclo de pobreza. Felizmente, já há pelo país 
muitas experiências de educação integral do campo que comprovam que é possível superar essa 
visão a partir de uma maior aproximação entre escolas, comunidade e família. 

A visão de que o trabalho na agricultura é a única possibilidade de aprendizagem para a garan-
tia de algum futuro, difi culta a compreensão das famílias de que ali, além de todas as difi culdades 
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apontadas anteriormente quanto ao acesso e a qualidade da educação do campo, torna mais dis-
tante a formação de um adulto com autonomia. Isso se torna tão apropriado pelo universo escolar, 
que em alguns municípios a organização da rede de ensino se dá ajustando o calendário escolar ao 
calendário da safra, de modo a liberar a criança e o adolescente para o trabalho na agricultura ou 
para acompanhar sua família.

No caso específi co da Educação Integral do Campo, a escola tem papel fundamental não só no 
enfrentamento, mas também na prevenção do trabalho infantil, mas para isso, é preciso que haja 
uma sensibilização da comunidade docente para perceber e intervir nas situações de trabalho de 
crianças e adolescentes do campo. É preciso destacar que a família das crianças e adolescentes tra-
balhadores é, antes de qualquer coisa, fruto também de um ciclo de pobreza e de desigualdade so-
cial e educacional que faz com que reproduzam velhos hábitos e comportamentos que em tempos 
anteriores eram considerados como processo formativo. Assim, é preciso ter a compreensão que 
a situação é complexa e assim deve ser tratada. Culpabilizar as famílias das crianças e adolescentes 
do campo é uma atitude que além de não contribuir para o enfrentamento ao trabalho infantil nas 
áreas rurais gera, por outro lado, resistência por parte das famílias, sendo necessário ampliar o âm-
bito da ação com projetos de fortalecimento das famílias e com a elaboração ou incremento das 
políticas de geração de renda. 

As experiências que têm sido desenvolvidas desde outubro de 2009, no âmbito do Projeto “Apoio 
aos Esforços Nacionais em prol de um Estado Livre de Trabalho Infantil, Bahia - Brasil” em  18 municí-
pios do Semiárido baiano demonstram que é possível fazer diferente. A defi nição de um calendário 
escolar que não facilite a exploração do trabalho infantil contribui com o distanciamento dessa 
prática. Além disso, a ação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos descentrali-
zada da sede tem sido um reforço para o desempenho e aprendizagem nas escolas, bem como 
tem possibilitado, de forma criativa, a identifi cação de espaços socioeducativos diferenciados. Estas 
ações têm desafi ado os municípios a qualifi carem tanto a educação escolar quanto a educação 
social como estratégias de superação dos problemas relacionados à inserção precoce de crianças 
e adolescentes no trabalho. Cabe ressaltar que a descentralização dos núcleos de atendimento 
poderia ser considerada inviável. O que temos percebido é justamente o contrário, a aproximação 
do atendimento da criança e do adolescente tem favorecido tanto a logística de trabalho quanto o 
diálogo com suas famílias que começam a entender a importância de uma educação integral. 

Vale sempre a pena resgatar que a responsabilidade pelo bem-estar das crianças e adolescentes 
brasileiras, independente da área geográfi ca em que vivem, é do Estado, da sociedade e da família. 
Portanto, qualquer estratégia de enfrentamento ao trabalho infantil deve, necessariamente, consi-
derar essa corresponsabilidade. 
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CADERNO III
4. A IMPORTÂNCIA DE UMA AÇÃO 

ARTICULADA E INTEGRADA NO 
ENFRENTAMENTO DO TRABALHO 

INFANTIL NO MUNICÍPIO
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Graça Gadelha  1    

Introdução
Falar do processo de construção da história da proteção social da criança e do adoles-

cente no mundo impõe destacar a importância da aprovação, em 1959, da Declaração 
Universal dos Direitos da Criança e, em 1989, da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, instrumentos referenciais da proteção dos direitos humanos da po-
pulação infantojuvenil. No Brasil, a incorporação dessas normativas internacionais se ma-
terializa a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, também chamada 
de Constituição Cidadã, e ainda com a  aprovação em 1990, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Esses instrumentos jurídicos, reconhecidos pela força e dimensão ética, marcaram de 
forma defi nitiva um novo cenário no campo do atendimento de direitos, ao determinar que 
Estado e Sociedade devem conferir à criança e ao adolescente - Proteção Integral e Partici-
pação Real. Tendo como fonte inspiradora a Convenção, crianças e adolescentes passam a 
ser titulares de direitos individuais (vida, liberdade e dignidade) e de direitos coletivos (econô-
micos, sociais e culturais), além de disporem de direitos especiais decorrentes do reconhe-
cimento como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. 

A revolucionária proposta, de forte conteúdo pedagógico, faz nascer o gérmen de uma 
rede de legislações nacionais voltadas à proteção desse expressivo segmento populacio-
nal. Legislações que estabelecem normas e compromissos como, por exemplo, o paradig-
mático Art. 2272, da Constituição Brasileira, que expressa não só um conjunto dos direitos, 
mas também defi ne a rede de instituições e atores responsáveis pela efetivação desses 
direitos, elencando Família, Estado e Sociedade, uma tríplice responsabilidade, que se or-
ganiza por meio do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). É importante compreender, não 
só o vigor das disposições contidas na Constituição Federal, como também a repercussão 
dos pressupostos fi losófi cos e políticos contidos no ECA em consonância com as norma-
tivas internacionais. 

Tratar do SGD, à luz do ECA, é assegurar que os direitos fundamentais de crianças e ado-
lescentes sejam efetivamente operacionalizados, ou seja, que sejam traduzidos em políticas 
públicas. Não é sem propósito que a pirâmide a partir da qual o SGD foi estruturado prevê o 
necessário alinhamento de três eixos estratégicos: 

Promoção - Controle - Defesa e Responsabilização.

Nesse contexto, devem ser trabalhados os conceitos de Sistema e Rede. 

1 Socióloga, Especialista em Políticas Públicas na área da Infância e da Juventude. Consultora do Instituto Aliança na área 
de direitos humanos.
2 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta priori-
dade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
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5 Sistema: pressupõe uma ação/atuação conjunta e coordenada entre diversos segmentos 
ou instituições, decorrente de uma obrigação legal.

5 Rede: requer apenas uma adesão, de caráter voluntário, que se consolida na formulação 
de um pacto, a ser fi rmado por pessoas e/ou instituições para uma ação de interesse comum.

Esses dois conceitos se articulam e se complementam. 

O Sistema é formado por um conjunto interrelacionado de princípios, de regras e de ações, o 
que pressupõe um caráter formal ao processo de articulação e integração pessoas e instituições 
para o alcance de um objetivo comum – a proteção integral de crianças e adolescentes.

A Rede tem um caráter mais informal. Demanda a construção de estratégias para apoio e forta-
lecimento dos agentes públicos que integram o Sistema, na medida em que possibilita a reunião de 
pessoas, organizações, instituições, comunidades, com objetivo de compartilhar causas, projetos 
de modo igualitário, democrático e solidário.

  
Trata-se de uma forma de trabalho coletivo, que indica a necessidade de ações conjuntas, com-

partilhadas, integradas, na forma de uma “teia social”, ou de uma malha de múltiplos fi os e conexões, 
baseada na cooperação, na conectividade e na divisão de responsabilidades e de competências. 

Segundo Motti e Santos (2009)

É, portanto, antes de tudo, uma articulação política, uma aliança estratégica entre atores sociais 
(pessoas) e forças (instituições), não hierárquica, que tem na horizontalidade das decisões e no 

exercício do poder, os princípios norteadores mais importantes. (MOTTI; SANTOS, 2009, p.96)

O art. 86 do ECA traduz, de forma bem didática, a ideia do Sistema e da Rede, com uma palavra 
chave - Articulação, que expressa uma aliança estratégica entre atores sociais (pessoas) e forças 
políticas (instituições), que têm na horizontalidade das decisões e no exercício do poder os princí-
pios norteadores mais importantes, como assim previsto:

A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Fe-

deral e dos Municípios.  (BRASIL, 1990)

 O Sistema dispõe de uma arquitetura e de uma dinâmica própria, que sempre é acionada 
quando um ator falha para que outro ator compareça, discuta e corrija eventuais ameaças 
ou violações de direitos. 

O papel da Rede é fundamental porque pode também acionar os mecanismos de proteção es-
pecial ao reconhecer que existem extratos da população infanto-adolescente para os quais nunca 
foi permitido o acesso aos direitos fundamentais. 

 Nesse sentido, vale lembrar as situações consideradas como mais graves, como por exemplo, 
crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual ou tráfi co para esse fi m; em situação de traba-
lho infantil; ou que apresentam um quadro de alta vulnerabilidade pessoal ou social, como portado-
res de HIV/Aids; usuários de drogas; ou que foram submetidos às mais diferentes formas de tortura 
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ou ainda  aqueles que cometeram atos infracionais.

Objetivando assegurar o princípio da Proteção Integral, o SGD trata da construção da 
igualdade da organização política e social por meio dos espaços públicos e institucionais, a 
seguir mencionados. 

A Rede contribui para identifi car e “cobrar” o papel do gestor público, do Juiz, do Pro-
motor, do Conselho Tutelar, do Conselho de Direitos, da Defensoria Pública, da Polícia 
Rodoviária Federal, da Polícia Civil, Polícia Militar, dentre outros. 

A organização da Rede, como já mencionado, envolve muita participação, múltiplas res-
ponsabilidades, compartilhamento de tarefas e, sobretudo uma mudança de mentalidade 
por parte daqueles que a integram. 

Parece fácil? Mas não é... Vários estudos sobre redes trazem este ponto em comum: um 
dos maiores desafi os das redes - senão o maior - é a mudança cultural que elas exigem, an-
tes de tudo, uma mudança interior.

Por isso, é importante trabalhar com todos esses atores e instituições, a partir da forma-
ção de redes, como estratégia fundamental para viabilizar a prática da integração de ações. 
E a articulação só se efetiva se houver integração das ações. 

Por outro lado, impõe lembrar que o município é o lócus privilegiado para construção e conso-
lidação dos direitos e da plena cidadania de crianças e adolescentes, que nele  vivem e moram, e é 
nesses lugares que as políticas e as ações devem se concretizar no campo dos direitos humanos. 

Entretanto, o que se percebe é que o poder público, a família e a sociedade não estão favore-
cendo espaços necessários para discussão da proposta pedagógica do ECA na garantia dos direitos 
das crianças e adolescentes. É importante destacar que crianças e adolescentes em situação de 
trabalho infantil têm uma condição peculiar de desenvolvimento, ou seja, não têm ainda maturida-
de sufi ciente do ponto de vista físico, psíquico, e emocional para o exercício de atividades laborais. 

O ECA impõe à família, o direito de criar, de educar; à sociedade, o direito de zelar por 
todas essas crianças e adolescentes, e ao Estado, a competência de implementar, de pro-
mover políticas públicas que possam realmente fazer com que esses direitos que estão as-
segurados por lei sejam efetivamente cumpridos. O paradigma posto é que a lei não pede 
favor. A lei não pode ter a generosidade do favor. O que ela impõe é que crianças e adoles-
centes não sejam tratados sob a ótica da fi lantropia, ou da caridade, mas como cidadãos. E 
reforça que, somente com ações articuladas e integradas será possível pensar na construção 
de uma sociedade que se quer cada vez mais justa e saudável.

4.1. Instituições e atores sociais envolvidos no enfrentamento do trabalho infantil3   
           
Como mencionado, o ECA organiza suas ações por meio do SGD, que defi ne a atuação 

3 Texto adaptado, tendo por referência o artigo “Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes”, de autoria de Graça 
Gadelha, Fernando Luz, Eliane Bispo, para os fi ns do Curso Disseminação da Metodologia do PAIR - Módulo Conceitual, realizado 
em março de 2012, implementado pelo Instituto Aliança, com apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.. 
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dos vários órgãos ou instituições, de forma articulada e integrada. Para desenhar melhor a 
atuação de cada um desses órgãos ou instituições, o ECA os distribuiu em três eixos: pro-
moção, defesa e controle.

            
O eixo Promoção caracteriza-se pelo desenvolvimento da “política de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente” e subdivide-se em três tipos de programas, serviços e 
ações públicas:

I – serviços e programas das políticas públicas, especialmente das políticas sociais, afe-
tos aos fi ns da política de atendimento dos direitos de crianças e adolescentes;

II – serviços e programas de execução de medidas de proteção de direitos humanos; e

III – serviços e programas de execução de medidas socioeducativas e assemelhadas.

Portanto, de forma mais clara, como é possível reconhecer esse eixo? 

É fácil. Pelos serviços desenvolvidos, nas seguintes áreas:

5 Assistência Social:
               
A Rede Socioassistencial está defi nida como “um conjunto integrado de ações de inicia-

tiva pública e da sociedade, que oferta e opera benefícios, serviços, programas e projetos, 
o que supõe a articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção social, sob a 
hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de complexidade.”  (Norma Operacional 
Básica (NOB)/2005 –SUS, p.22)

Dentre outros, compõem essa rede: 
O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) atua como a principal porta de entra-

da do Sistema Único de Assistência Social (Suas), e é responsável pela organização e oferta 
de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. O principal 
serviço ofertado pelo Cras é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif). 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) oferta serviços espe-
cializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direi-
tos (violência física, psicológica e sexual, trabalho infantil, tráfi co de pessoas, cumprimento 
de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.). A oferta de atenção especializada e con-
tinuada deve ter como foco a família e a situação vivenciada. 

Ainda no âmbito da política pública da assistência social4, destaca-se o Programa de Enfren-
tamento do Trabalho Infantil (PETI), que integra o SUAS e é composto pelos seguintes Serviços:

5 Trabalho social com famílias e acompanhamento familiar por meio do Creas e após 
contrarreferenciamento do Creas, por meio do Cras;

4 Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Brasília-2010, p.26.
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5 Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas);

5 Serviço de Vigilância Social; 

5 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) destinado ao atendimento 
de crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

5 Saúde:

O Sistema Único de Saúde (SUS) abrange desde o simples atendimento ambulatorial até 
o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a popu-
lação do país. O SUS compõe-se de diferentes estruturas, destacando-se: Programa Saúde 
da Família (PSF); Postos de Saúde; Unidades de Pronto Atendimento ou Pronto-Socorro; 
Hospitais; Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

5 Educação

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizam, em regime de cola-
boração, os respectivos sistemas de ensino. A educação escolar compõe-se de Educação 
Básica (Infantil, Fundamental e Ensino Médio) e Ensino Superior. 

A Educação Infantil abrange as creches e pré-escolas (0 a 6 anos de idade). O Ensino Fun-
damental vai da 1ª à 9ª série (em 9 anos), e o Ensino Médio vai do 1º ao 3º ano. Há, ainda, a 
Educação Profi ssional Técnica de Nível Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação 
Profi ssional e Tecnológica e o Ensino Superior. 

5 Serviços de Atendimento Socioeducativo

Verifi cada a prática de ato infracional, a autoridade competente pode aplicar ao adoles-
cente as seguintes medidas:

 
I – advertência; 

II – obrigação de reparar o dano; 

III – prestação de serviços à comunidade; 

IV – liberdade assistida; 

V – inserção em regime de semiliberdade; 

VI – internação em estabelecimento educacional; 

VII – qualquer uma das previstas no ECA, art. 101, I a VI.

As medidas socioeducativas em meio aberto (III e IV) são executadas pela Prefeitura, en-
quanto as medidas V e VI são de competência do Governo do Estado.
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5 Serviços de Acolhimento Institucional

5 Disque Denúncia
Disque Direitos Humanos/Disque 100: esse serviço ampliou sua capacidade de atendimen-
to, incorporando outras áreas relacionadas à defesa de direitos humanos. Além do módulo: 
Criança e Adolescente, o Disque 100 funciona atualmente com módulos que recebem 
denúncias de violação de direitos dos segmentos, a saber: população LGBT (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros), pessoas idosas, pessoas com defi ciência e 
população de rua.

O Disque 100 recebe, encaminha e monitora denúncias de violação de direitos humanos 
recebidas de todos os estados brasileiros. O serviço ampliou seu horário de funcionamento, 
atendendo 24 horas por dia, inclusive em domingos e feriados. Ao ligar para o Disque 100, 
deve ser escolhida a opção 1 para relato do caso de violência contra criança ou adoles-
cente. As denúncias recebidas são anônimas, e o sigilo é garantido, podendo ser feitas de 
todo o Brasil, por meio de discagem direta e gratuita para o número 100, ou por mensagem 
eletrônica para o endereço disquedenuncia@sdh.gov.br. Denúncias de pornografi a infantil 
na internet podem ser registradas por meio do endereço eletrônico www.disque100.gov.br.

O eixo Defesa e Responsabilização dos direitos de crianças e adolescentes caracte-
riza-se pela garantia do acesso à Justiça, ou seja, pelo recurso às instâncias públicas e 
mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos, gerais e especiais, da 
infância e da adolescência. 

Esse eixo compõe-se das seguintes instituições:

Conselhos Tutelares – Segundo o artigo 136 do ECA, em cada município haverá, no 
mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comuni-
dade local. Ao Conselho Tutelar compete acolher, denunciar, averiguar, encaminhar e 
orientar todos os casos de violação dos direitos da criança e do adolescente e requisitar 
serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência, trabalho 
e segurança. O Conselho Tutelar deve ser acionado sempre que houver ameaça ou risco 
ou quando a violência já aconteceu.

Forças de Segurança (Polícia) – Responsáveis pela vigilância, prevenção e proteção 
das vítimas contra qualquer tipo de violência, bem como pela investigação e respon-
sabilização dos adolescentes em confl ito com a lei. Entre estas, destacam-se: Polícia 
Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Defensoria Pública – Presta assistência judiciária gratuita, por meio de defensor público ou 
advogado nomeado, assegurando o acesso à Justiça e garantindo a proteção dos direitos 
fundamentais desse público e mais especifi camente dos adolescentes em confl ito com a lei.

Justiça – especialmente  as  Varas  da  Infância  e  da  Juventude  e  suas  equipes mul-
tiprofi ssionais,  as  varas  criminais  especializadas,  os  tribunais  do  júri, as comissões 
judiciais de adoção, os tribunais de justiça, as corregedorias gerais de Justiça.

Ministério Público – especialmente  as  promotorias  de  justiça,  os  centros  de  
apoio operacional, as procuradorias de justiça, as procuradorias gerais de justiça, as 
corregedorias gerais do Ministério Publico.
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Ouvidorias – trata-se de espaços onde o cidadão pode manifestar suas críticas, dar 
sugestões, fazer reclamações e denúncias, pedir informações quanto aos serviços 
prestados por algum órgão público ou privado etc.

Centros de Defesa – são entidades de promoção e defesa de direitos de crianças e 
adolescentes pela intervenção jurídico-social (art.87, V, do ECA), por meio da articu-
lação, mobilização e participação no controle social, para a garantia de sua proteção 
integral. Essa proteção jurídico-social se dá mediante intervenções jurídico-judiciais, in-
tervenções administrativas e intervenções legislativas, focando, principalmente, ações 
nas violações de direitos cometidas pela ação ou omissão do Poder Público.

O eixo Controle Social das ações públicas de promoção e defesa dos direitos da criança 
e do adolescente se dará por meio de espaços de discussão coletiva, onde estejam presen-
tes órgãos governamentais e entidades sociais.

Várias instâncias fazem parte desse eixo, destacando-se:

I – conselhos dos direitos de crianças e adolescentes – nesse caso, o Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que atuam também no eixo promoção.

II – conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas – dentre eles, 
destacam-se: Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Saúde, 
Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Juventude etc. 

III – Tribunais de contas do Estado e municípios. 

O que fazem os Conselhos de Direitos?

Previstos no art 88, II do ECA5, esses conselhos são responsáveis pela deliberação e con-
trole das ações voltadas para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes no Estado 
e municípios. Em nível federal, também há o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conanda). 

Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente devem acompanhar, avaliar e 
monitorar as ações públicas de promoção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, 
deliberando previamente a respeito, por meio de normas, recomendações e orientações.

As deliberações dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito de 
suas atribuições e competências, devem ser observadas pelos órgãos governamentais e pela 
sociedade civil organizada.

Como acompanhar as ações dos Conselhos de Direitos?

Tanto o Conselho Municipal quanto o Conselho Estadual se reúnem todos os meses para 
tratar de temas relativos aos direitos das crianças e dos adolescentes. 

5 A Resolução no. 116/2006, aprovada pelo Conanda, estabelece os parâmetros para criação e funcionamento dos Conselhos de 
Direitos da Criança e do Adolescente. 
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6 Destaque-se a atuação do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Fnpeti).

O que fazem os Conselhos setoriais?

Os conselhos setoriais são órgãos que reúnem representantes do governo e da sociedade 
civil para discutir, estabelecer normas e fi scalizar a prestação de serviços públicos e privados 
no município.

O que fazem os Tribunais de Contas?

Os tribunais de contas exercem jurisdição administrativa, julgando as contas dos admi-
nistradores de recursos públicos. Auxiliam os parlamentares (deputados e vereadores) na 
fi scalização das entidades da Administração Pública (Governo do Estado e Prefeitura). Essa 
atividade é denominada controle externo.

Esses eixos atuam em diferentes instâncias de efetivação dos direitos. A população dispõe 
ainda de outros instrumentos legais que podem ser utilizados: ações civis públicas, manda-
dos de segurança, habeas corpus, etc.

Outras instâncias representativas devem ser reconhecidas, como comitês, fóruns6, que se 
consorciam e se associam em função de um interesse comum em torno da causa, ou de 
questões específi cas, como o combate ao trabalho infantil. 

Relevante destacar também o papel dos meios de comunicação social e da iniciativa priva-
da, que devem ser sensibilizados para participar, em diferentes níveis, desse esforço de garan-
tia dos direitos infantojuvenis. Representações políticas, entidades de atendimento, instituições 
religiosas etc. cada um desses atores tem papéis e limites e devem estar integrados ao SGD. 

Essa é a confi guração ideal do que constitui um Sistema de Garantia de Direitos de Crian-
ças e Adolescentes, cuja base pode ser desestruturada quando o poder público não cumpre 
as suas obrigações, quando a família não assume as suas responsabilidades, ou quando a 
sociedade violenta ou desrespeita uma criança ou adolescente pelo silêncio, pela cumplici-
dade, ou por não denunciar violações aos seus direitos. 

Nessa perspectiva, atuar na área da infância e da adolescência é trabalhar o desafi o de 
construir redes, de forma articulada e integrada. Uma das razões principais é que são múl-
tiplas e complexas as causas que provocam o não cumprimento dos direitos, assim como 
são vários os atores envolvidos na ocorrência de violações, como, por exemplo, nos casos 
de exploração do trabalho infantil. Trabalhar em Rede é imprescindível nesta área, tendo em 
vista que os fatores responsáveis pela sua ocorrência são múltiplos e, muitas vezes, podem 
constituir um “nó” de difícil resolução. 

Ressalta-se, por fi m, a imperiosa necessidade de que as pessoas e instituições que  inte-
gram o SGD possam, cada vez mais, compreender a importância de uma ação articulada 
para o enfrentamento das violências cometidas contra crianças e adolescentes, sobretudo 
aquelas relacionadas ao trabalho infantil. Alguns atores, como, por exemplo, o Conselho 
Tutelar e o Ministério Público são considerados essenciais nas intervenções relacionadas à 
ameaça ou violação dos direitos. 
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Essa visão sistêmica contribui para uma maior efi ciência e efi cácia das políticas públicas, 
sinalizando não só as potencialidades locais existentes, como também os pontos críticos 
que devem merecer uma maior atenção por parte do poder público para alcançar de fato as 
crianças, adolescentes e famílias mais vulneráveis, criando as condições de sustentabilidade 
para o desenvolvimento de políticas e programas de proteção integral, nos termos estabele-
cidos pelas normativas nacionais e internacionais.
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4.2. ARTICULAÇÃO COM A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

Joselita Macêdo Filha 1    

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) defi ne a política de proteção à criança e 
adolescente em situação de trabalho infantil dentro das atribuições e responsabilidades 
das Proteções Sociais, tendo como uma das bases para a ação intersetorial a educação in-
tegral em consonância com os direitos humanos e os direitos da criança e do adolescente. 

A educação integral, como um dos direitos fundamentais a ser garantido, pressupõe 
uma prática em rede para a integração da educação escolar com a educação social dentro 
do princípio da complementaridade, de modo a superar a fragmentação do atendimento 
à criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social ou de violação de direitos. 

Dentro do que orienta o MDS, a educação escolar e a educação social integram uma 
das ações do PETI e constituem, assim como o Programa Bolsa Família, condicionalidades 
a serem cumpridas pelas famílias benefi ciárias e garantidas pelos municípios, estados e 
governo federal. A família é responsável por matricular as crianças e adolescentes de 6 a 
15 anos na rede de ensino regular e garantir a frequência escolar de, no mínimo 85% da 
carga horária mensal do ano letivo, devendo, ainda, justifi car as faltas ocorridas e informar 
a mudança de escola, quando houver. A ação articulada na educação tem importância 
fundamental na superação dos baixos índices de permanência na escola que caracterizam 
as crianças e adolescentes submetidos ao trabalho infantil, de modo a assegurar o acesso, 
permanência e sucesso na escola.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que anteriormente era 
chamado de “Jornada Ampliada”2, “Ações Socioeducativas e de Convivência do PETI”3 ou 
ainda “Serviço Socioeducativo”4, cumpre o papel da educação social devendo sempre se 
articular em nível municipal, com o planejamento da educação escolar, objetivando atuar 
de modo complementar e não competitivo com escola.

A intersetorialidade com a área da educação acontece também com os programas de 
contraturno na escola como, por exemplo, o Mais Educação5, que tem como um dos prin-
cipais objetivos prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual e outras formas 
de violência e violações de direitos de crianças, adolescentes e jovens; e o Segundo Tem-
po6, articulado com o esporte. Esses programas federais ampliam a oferta de oportunidades 
de inserção de crianças e adolescentes do PETI, e ainda se articulam às políticas de cultura 
para a promoção da cidadania. As possibilidades de articulação para um serviço que vise 
promover a educação integral estão listadas a seguir, com uma breve descrição de cada 
uma.

1 Mestra em Arquitetura e Urbanismo, Educadora Social e Diretora da Abayomi – Desenvolvimento Comunitário, Organiza-
cional e Educação Social Ltda.
2 Portaria MDS n° 458/2001
3 Portaria MDS n° 666/2005
4 Instrução Operacional Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS/ MDS n° 1/2007
5 A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), em parceria 
com a Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. 
6 O Programa Segundo Tempo integra um dos eixos estratégicos da Política Nacional e Setorial de Esporte que tem 
como marco orientador buscar a universalização do Esporte como fator de desenvolvimento humano e como instru-
mento de inclusão social. 
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a) No âmbito do Ministério da Educação, compondo um dos eixos da política federal 
de universalização da educação integral, foi instituído o Mais Educação pela Portaria 
Interministerial nº17/2007. Um dos principais objetivos é fomentar a educação integral 
de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividades socioeducativas no 
contraturno escolar. Esse fomento se dará a partir da articulação de ações, projetos 
e programas do Governo Federal, que incluem contribuições às propostas, visões e 
práticas curriculares das redes públicas de ensino e das escolas, alterando o ambiente 
escolar e ampliando a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos educativos. 

b) No âmbito do Ministério do Esporte, que também promove o desenvolvimento do 
esporte de alto rendimento, são realizadas ações de inclusão social que garantam à 
população brasileira o acesso gratuito à prática esportiva, à qualidade de vida e ao de-
senvolvimento humano, com os seguintes programas:

b.1) Talento Esportivo: insere, desenvolve e aprimora jovens com talentos esporti-
vos para um melhor desempenho nos esportes de competição.

b.2) Esporte Educacional que, por sua vez, se constitui em dois projetos. Um de 
apoio ao desenvolvimento de projetos esportivos para a promoção da cidadania, 
chamado Projetos Esportivos Sociais e outro que se articula com a educação que é 
o Projeto Segundo Tempo propriamente dito. Esse último programa tem uma rela-
ção direta com o PETI por democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, de 
forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, 
como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritaria-
mente em áreas de vulnerabilidade social.

O Ministério do Esporte, em parceria com o Ministério da Educação, no âmbito do Mais 
Educação, pretende ampliar o Programa Segundo Tempo, para promover a universalização 
do acesso ao esporte, tendo como foco de intervenção a Educação Básica.

c) no âmbito do Ministério da Cultura, destaca-se o Programa Mais Cultura, que visa a 
melhoria da qualidade de vida com proteção e promoção da diversidade cultural, além 
da ampliação do acesso a bens e serviços culturais, através de:

c.1) Pontos de Cultura: potencializa iniciativas e projetos culturais já desenvolvidos 
por comunidades, grupos e redes de colaboração, dando visibilidade à atividade 
cultural local e promovendo intercâmbios;

c.2) Espaços de Brincar Mais Cultura: promove o direito de brincar, com o fortalecimento 
de iniciativas culturais voltadas à infância e adolescência, por meio de atividades lúdicas.

É importante observar que, quando o município já possui espaços de educação integral, 
como o Segundo Tempo e o Mais Educação, as crianças e adolescentes em situação de 
trabalho infantil têm prioridade na participação nessas ações, mas deverão permanecer in-
cluídos em atividades dos SCFV ou em atividades realizadas pelos CRAS no período de férias 
escolares, como forma de prevenir a reincidência no trabalho infantil.

Faz-se necessário um cuidado especial com o acompanhamento das crianças e adoles-
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centes e de suas famílias pelo SUAS, bem como o registro da frequência no Sispeti não só 
para acompanhamento do cumprimento das condicionalidades previstas nas normativas 
dos programas, mas sobretudo para que o educando saiba que está sendo acompanhado 
de uma forma sinérgica pelas diversas políticas.

Essa nova forma de fazer política pública integra educação escolar e educação social, 
considerando que todo espaço e todo tempo na relação educador-educando são espaços 
e tempos educativos, constituindo enquanto ação educativa em estratégia de aproximação 
que objetiva a inserção, permanência e sucesso dos meninos e meninas nas escolas, contri-
buindo para seu pleno desenvolvimento pessoal e enquanto cidadãos. 

REFERÊNCIAS
BRASIL, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, Lei 8.742 de 1993. 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. Orientações Técnicas Gestão 
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4.3. ARTICULAÇÃO COM A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Adriana Nascimento 1    

A assistência social é dever do Estado e direito do cidadão conforme estabelece a Lei 
8.742/1993.  Esse é um marco signifi cativo na concepção dessa política, pois a insere em um pa-
tamar de reconhecimento de cidadania e garantia de direitos. Todo cidadão e cidadã têm o direi-
to à proteção social, vigilância social e a garantia de pleno acesso aos direitos socioassistenciais.

 
A política pública de assistência social procura alcançar uma visão emancipatória, fun-

dada no reconhecimento de direitos e da condição política de cidadania, fortalecendo as 
capacidades e potencialidades como forma de atendimento às necessidades básicas de 
desenvolvimento humano. (MDS, 2010, p.33)

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS/2003), a Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS/2004), as Normas Operacionais Básicas (NOB/SUAS/2005 e NOB/RH/2006) regulamentam 
processualmente as diretrizes, normativas e organização da oferta dos serviços socioassistenciais.

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é gestado no âmbito dessa política e por 
ela determinado. A inserção se dá no eixo da proteção social especial, que prevê o atendimento 
assistencial destinado a famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e/
ou risco pessoal e social, a exemplo do trabalho infantil. Ao chegar a esse ponto o indivíduo, ao 
longo da sua história, teve uma série de direitos violados que requerem um acompanhamento 
individual e soluções de proteção, com encaminhamentos, apoios e processos, que efetivamen-
te assegurassem a atenção protetiva e a reinserção familiar e comunitária. 

Pela complexidade normalmente apresentada nessas situações, é necessária uma gestão 
articulada e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações 
do Executivo (PNAS/2004), o que pressupõe o desenvolvimento de ações intersetoriais. 

Enquanto a proteção social básica tem um papel fundamental de prevenir o surgimento 
do trabalho infantil e a sua reincidência, a proteção especial terá uma ação curativa de 
retirar a criança e o adolescente dessa situação.  

O MDS (2010) representou esse fl uxo através do seguinte gráfi co:

1 Assistente Social, Bacharel em Psicologia, Especialista em Gestão Social e Desenvolvimento e Educadora Social. Sócia 
Diretora da Abayomi – Desenvolvimento Comunitário, Organizacional e Educação Social.
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Na tentativa de apresentar de maneira mais objetiva o desenho dessa política na inter-
face com as situações de trabalho infantil construímos a tabela a seguir cruzando as di-
retrizes, eixos estruturantes e níveis de proteção com as estratégias de enfrentamento ao 
TI, segundo consta no Caderno de Orientações para Gestão do PETI (2010, Cap. 2, p. 39).

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)

Abrangência Nacional

Objetivo

Articular um conjunto de ações visando proteger e retirar crianças e adolescentes com 
idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, resguardado o trabalho na 
condição de aprendiz a partir de 14 anos, em conformidade com o que estabelece a 
Lei de Aprendizagem (10.097/2000). 

Natureza

Trata-se de um programa de natureza intergovernamental e intersetorial que pres-
supõe, nas três esferas de governo, a integração de um conjunto de organizações 
governamentais e não governamentais em torno do desenvolvimento de iniciati-
vas, estratégias e ações voltadas ao enfrentamento ao trabalho infantil.

Princípios 

a) reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direito e pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento que não podem, em hipótese nenhuma, viven-
ciar situações de trabalho, devendo a todo o momento ser protegidas dessa prática;

b) garantia dos direitos da criança e do adolescente retirados da prática do trabalho in-
fantil;

c) reconhecimento de que o trabalho infantil é proibido no Brasil, exigindo a eficaz e 
imediata intervenção pública para a interrupção, não reincidência e prevenção dessa 
situação.

Diretrizes

a) mobilização e sensibilização da sociedade para o enfrentamento ao trabalho infantil;

b) controle social e garantia de espaços de participação da sociedade civil no enfrenta-
mento ao trabalho infantil;

c) intersetorialidade, envolvendo diferentes segmentos governamentais e não governa-
mentais no enfrentamento ao trabalho infantil;

d) universalidade do acesso das famílias com crianças e adolescentes em situação de tra-
balho à transferência de renda e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 
(SCFV), bem como à rede socioassistencial;

e) gestão e financiamento compartilhados pela União, Estados, Municípios e Distrito Fe-
deral;

f) gestão integrada com os Serviços e Benefícios;

g) gestão da informação por meio de sistemas informatizados disponibilizados pelo MDS.

Gestão
No MDS, é coordenado pela Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas), 
Departamento de Proteção Social Especial (Dpse); nos Estados, Municípios e 
DF, pelos órgãos gestores da Política Pública de Assistência Social.
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Proteção ofe-

recida

a) Transferência de renda; 

b) Trabalho social com famílias, ofertado pela PSE e PSB; 

c) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (Scfv)

Níveis de 

proteção

PSE - Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) através 
da abordagem social e do atendimento especializado às famílias.

PSB -   Centro de Referência da Assistência Social (Cras) através da articulação 
da rede socioassistencial e do processo de busca ativa.

Ações estra-

tégicas

1) Inclusão das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no SCFV;

2) Aprimoramento do processo de identificação das situações de trabalho infantil, nos 
espaços públicos, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas); 

3) Orientação e o acompanhamento das famílias por meio do Serviço de Prote-
ção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) e do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), por referenciamento e contrarre-
ferenciamento dos usuários no Sistema, conforme especificidades das situações 
vivenciadas, dentro da perspectiva do trabalho em rede concebido pelo Suas.

Integração 

PETI Progra-

ma Bolsa Fa-

mília

Essa integração foi regulamentada pela Portaria 666 de 28/12/2005 que, em linhas 
gerais, estabelece:

- Integração dos benefícios;

- Universalização do acesso ao Scfv/Peti e à transferência de renda para famílias 
identificadas em situação de trabalho infantil, a partir do cadastramento (CadÚni-
co);

- Repasse financeiro/transferência de renda direto às famílias por meio de cartão 
magnético da CAIXA econômica;

- Obrigatoriedade de registro dos dados da criança e das famílias no CadÚnico;

- Ampliação da faixa etária para crianças e adolescentes com até

16 anos;

- Disponibilização aos Estados, Municípios e DF do sistema online de controle de 
frequência e gestão do Serviço Socioeducativo/Convivência do Peti/ Sispeti, a par-
tir de 2007.
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4.4. A ARTICULAÇÃO COM A POLÍTICA DA SAÚDE

Sandra Santos 1    

Crianças e adolescentes quando vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 
crueldade e opressão devem receber cuidados especiais de prevenção e atendimento es-
pecializado (médico e psicossocial), respeitada a situação de pessoa em condição peculiar 
de desenvolvimento e assegurada a prioridade absoluta no processo de atendimento. Essa 
regra constitui uma das linhas de ação da política de atendimento contida no inciso III do Art. 
87 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)2. 

O Ministério da Saúde (MS), gestor federal do Sistema Único de Saúde (SUS) aprovou em 
2001, a Política Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violências3 de-
fi nindo o instrumento de notifi cação4 a ser preenchido por profi ssionais da área de saúde 
nos casos de suspeita ou de confi rmação de violência contra crianças e adolescentes5. Para 
complementar essas intervenções, instituiu também a Política de Atenção às Urgências6.  
Em 2006, realinhou os eixos de ação relativos à promoção da saúde e à atenção integral as 
pessoas em situação de violência no conjunto das diretrizes e ações específi cas da Política 
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)7, da Política da Atenção Básica8, e das Diretrizes 
para Organização de Rede de Atenção Integral as Urgências9, pactuadas com as três esferas 
de gestão do SUS (federal, estadual e municipal). 

Em 2010, o MS lançou o documento “Linha de Cuidado para a Atenção Integral a Saú-
de de Crianças e Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência - Orientação 
para Gestores e Profi ssionais da Saúde” estabelecendo uma estratégia de ação para a 
atenção integral a crianças e adolescentes e suas famílias quando em situação de violência, 
visando articular a produção do cuidado nesses casos, desde a atenção primária até o mais 
complexo nível de atenção, e impondo ainda a articulação com os diversos segmentos dos 
setores da saúde e o Sistema de Garantia de Direitos (SGD).

As ações específi cas se dão por meio das Áreas Técnicas de Saúde da Criança e Aleitamento 
Materno e de Saúde do Adolescente e do Jovem, que estabelecem as diretrizes de atendimen-
to e acompanhamento da saúde desses segmentos. Importante ressaltar que, o MS considera 
criança a pessoa de zero a nove anos e o adolescente dos dez a dezenove anos10. Essa divisão 
em ciclos de vida visa atender as especifi cidades nas fases de crescimento e desenvolvimento 
da criança e o início da puberdade.

1 Psicóloga, Especialista em Administração e Planejamento de Projetos Sociais. Técnica do Projeto Catavento-Instituto 
Aliança/OIT
2 Lei Federal no. 8069/1990
3 Portaria no. 737/2001
4 Instrumento de Notifi cação Compulsória – o Art. 245 do ECA estabelece a notifi cação compulsória dos casos de violência 
contra crianças e adolescentes, para os profi ssionais da Saúde e da Educação, incluindo penalidade para aqueles que se 
negarem a realizá-la.
5 Portaria MS/GM no. 1.968 de 25 de outubro de 2001
6 Portaria n, 1863-GM/2003
7 Portaria 687/2006
8 Portaria 648/2006
9 Portaria 1020/2009
10 Linha de Cuidado para a Atenção Integral a Saúde de Crianças e Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência 
- Orientação para Gestores e Profi ssionais da Saúde, p.10.
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12 Orientações Técnicas - Caderno de Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no SUAS,

Relevante lembrar que o MS defi ne o seguinte conceito de violência contra crianças 
e adolescentes:

Quaisquer atos ou omissões dos pais, parentes, responsáveis, instituições e, em última instância, da socie-
dade em geral, que redundam em dano físico, emocional, sexual e moral às vítimas.

(BRASIL, 2001)

Em relação ao Trabalho Infantil o MS adota o conceito de MINAYO-GOMEZ; MEIRELLES, 199711 

considerando-o como uma forma de violência que pode acarretar danos físicos e psicológicos, 
pois transforma as crianças e adolescentes em adultos precoces, submetendo-os muitas vezes, 
a situações extremas que afetam seu processo de crescimento e desenvolvimento, expondo-os 
a aquisição de doenças e a atrasos na formação escolar e, até mesmo, a sequelas que acabam 
sendo irreversíveis na vida adulta.

.
Assim as ações de cuidado destinadas aos meninos e meninas em situação de trabalho infan-

til se concretizam por meio desse conjunto de ações integradas, que visam garantir a saúde inte-
gral e o desenvolvimento de forma saudável e natural por meio da ação intersetorial do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), em especial no âmbito do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), incluindo também as ações da Educação 
(MEC), a exemplo do Programa de Saúde na Escola (PSE), que tem por objetivo ampliar ações 
específi cas de saúde dos alunos da rede pública de ensino. 

Para a efetivação desse processo de articulação com a Política da Assistência Social, o MDS 
estabelece um conjunto de orientações12, com destaque para as seguintes ações: 

5 estabelecimento de articulações e parcerias entre as políticas de saúde e de assistência 
social para proteção da saúde de crianças e adolescentes contra a exposição a riscos; 

5 notifi cação dos agravos nos casos de acidentes do trabalho em crianças e adolescentes;

5 promoção da saúde bucal;

5 intercâmbio e socialização de informações sobre o trabalho infantil entre as duas políticas; 

5 articulação e estabelecimento de fl uxos para atuação conjunta nos casos de identifi cação 
do trabalho infantil nas ações de saúde.

(MDS, 2010, p.79)

Em termos procedimentais, o cuidado para a atenção integral à saúde de crianças e adoles-
centes e suas famílias em situação de violência, está descrito nos diagramas abaixo:

67



68



Conforme demonstra o diagrama 2, em se tratando de crianças e adolescentes em situação 
de trabalho infantil, a área da saúde, por meio dos profi ssionais, especialmente os da Atenção 
Primária (Unidade Básica de Saúde, Programa de Saúde da Família  e mais especifi camente os  
Agentes Comunitários de Saúde/ACS)  torna-se ator fundamental no sentido de identifi car, enca-
minhar e acompanhar de forma efetiva os casos, contando para tanto com a Rede Intrasetorial 
(Serviços da Saúde) e Intersetorial de Proteção (Serviços da Assistência, Educação e Jurídicos), 
que dispõem de profi ssionais que de fato conseguem estabelecer uma relação de maior proxi-
midade com famílias em situação de vulnerabilidade social, público sujeito dessa intervenção.
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