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RESUMO 
 

 

 

 

 

 Este estudo tem como objetivo fazer uma análise e avaliação do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no município de Macaé. Para tanto utilizaremos 

o conceito de trabalho a partir da concepção de Karl Marx, este foi o ponto de partida 

para o estudo. Os profissionais e as famílias assistidas no programa foram fundamentais 

neste processo de análise e avaliação para compreender seu funcionamento em um 

município com questões políticas presentes no programa. O estudo abordou dentro deste 

tema outras categorias, como: Política Social, Família, criança e adolescente que 

vivenciam o trabalho infantil. A metodologia utilizada foram várias, como as leituras 

sobre o tema, a pesquisa feita na intenert e o questionário que segue em anexo neste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – Chave: Trabalho Infantil, Família, Política Social, Criança e 

Adolescente. 
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INTRODUÇÃO 

  

Este trabalho tem como propósito fazer reflexões, análises e críticas ao PETI 

(Programa e Erradicação do Trabalho Infantil) no município de Macaé a partir da minha 

experiência como estagiária do programa. Iniciei o estágio em 2007 e terminei em 2008, 

foi uma experiência gratificante, pois trabalhar com crianças e adolescentes é uma 

surpresa. A princípio seus olhares demonstraram curiosidade em saber quem eu era, o 

que eu fazia ali. Logo a coordenadora me apresentou com estagiária do Serviço Social, e 

explicou que eu estaria ali para “ajudar” 
1
. Eram crianças e adolescentes que se faziam 

várias perguntas, várias foram as dúvidas quanto a realidade que os cercam, são 

ansiosos, são carinhosos, alguns agressivos, agitados, ficam tristes, felizes, mais no 

fundo querem ser alguém no futuro como qualquer pessoa. Comecei lendo material sobre 

o programa, pareceres, observando os atendimentos feitos pela assistente social, fazendo 

encaminhamentos, discussões de casos sempre com a presença da assistente social e 

participando de eventos e festas.  Muitas foram às visitas feitas com a assistente social 

nas casas das crianças e adolescentes para saber o comportamento
2
 em casa e se seria o 

mesmo no PETI. Alguns responsáveis pelas crianças gostavam das entrevistas, mas eu 

me perguntava se esse procedimento não era um tanto invasivo. 

 Em relação à demanda para o ingresso no programa existe atualmente uma lista 

de espera com os nomes das crianças e dos adolescentes, endereço e o nome do 

responsável, consta neste caderno mais ou menos duzentas crianças e adolescentes 

aguardando por uma vaga no programa, muitas não estão envolvidos com o trabalho 

infantil, outros são encaminhamentos vindos de outras instituições. O poder político é 

muito “forte” no município, e muitos dos responsáveis chegam com carta de 

encaminhamento de vereadores para serem atendidos, porém quando surge uma vaga, há 

uma visita da assistente social para saber alguns dados como: quem trabalha na casa, 

quantos cômodos tem, quantas pessoas residem na casa, se esta é alugada ou não, 

                                                 
1
 A coordenadora usou a palavra ajuda para explicar as crianças e adolescentes que eu também ajudaria nas 

atividades culturais, já que o projeto atende a 100 crianças.      
2
 Os dados obtidos na visita domiciliar eram para mera burocracia, estes dados ficavam arquivados e 

infelizmente não tinham um encaminhamento. Como estagiária questionava com a minha supervisora se 

estes dados não poderiam ser encaminhados a algum projeto de habitação para melhorar as condições de 

vida das famílias assistidas e sua resposta foi que nada podia fazer.  Uma conversa com os pais ou 

responsáveis no programa sobre cada adolescente ou criança não seria o apropriado? De fato muitos não 

tinham tempo de ir ao programa, só quando eram solicitados. Analiso que o programa poderia e deixou de 

fazer alguns debates com os pais ou responsáveis e até mesmo com as crianças e adolescentes sobre sexo, 

drogas, violência e trabalho, pois são questões que estão presentes na vida desses sujeitos. 
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quantas crianças e adolescentes residem na casa, se estudam, se possuem rede de esgoto, 

se a instalação é embutida ou não. São dados e perguntas para preenchimento de cadastro 

que ficam sem direcionamento, sendo apenas uma atividade burocrática. Esses dados 

poderiam ser encaminhados a outros órgãos para que estes pudessem realizar propostas 

direcionadas para estas famílias. 

Participei de alguns eventos e festas que eram e até hoje são, promovidos por 

algumas empresas privadas, mesmo não sendo o tema em questão é importante destacar 

que, com o discurso de estar contribuindo para o futuro das crianças e adolescentes, 

muitas das vezes excluindo a família deste discurso, muitas empresas ganham títulos e 

são consideradas comprometidas com a responsabilidade social, pois é o tema da 

atualidade. Muitas destas empresas ganham descontos ou tem redução de alíquotas nos 

impostos devido a sua participação em programas sociais. Compreendo que algumas 

destas empresas visam projetos neoliberais e têm mais ganhos que contribuições sociais. 

Para elaboração deste trabalho além das leituras, realizei entrevistas com os 

profissionais do programas e com as famílias assistidas, analisei dados de fontes 

secundárias e primárias.  

 Este TCC está dividido em três capítulos além da introdução e conclusão. O 

primeiro capítulo apresenta a concepção de trabalho de Karl Marx a partir do capítulo V 

do seu livro O Capital, utilizamos também as análises dos autores Neto e Iamamoto que 

trazem algumas considerações sobre esta questão e fazem uma exploração da questão 

social, do modo de produção capitalista, e como este está inerente as causas do trabalho 

infantil apontados pelos autores. Ainda no mesmo capítulo analisamos o conceito do 

trabalho infantil, trazemos alguns dados do IBGE. Fazemos algumas referências ao 

ECA, que é um instrumento de defesa e dos direitos das crianças e dos adolescentes     

 No segundo capítulo analisamos a política social no Brasil, a partir dos anos 90 

onde houve um perverso desmonte desta, bem como o enfretamento para amenizar as 

questões sociais que foram surgindo com a reforma do Estado que atingiram as políticas 

sociais, surge neste momento de crise conjuntural os programas de transferência de 

renda, sobre os quais discutiremos, e que foram responsáveis por atender aos anseios de 

famílias que não tinham condições de sobrevivência. Neste mesmo capítulo será 

analisada a política de assistência no município de Macaé.  

 E por último o terceiro capítulo trata da análise da implementação do PETI 

(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) no município de Macaé. Para dar mais 

ênfase ao estudo e avaliar a implementação do PETI no município, aplicamos 
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questionários, com os profissionais e os responsáveis pelas crianças e adolescentes 

assistidos pelo PETI com o objetivo de avaliar e identificar de que maneira esses sujeitos 

analisam o programa na sua totalidade.    
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CAPÍTULO I - TRABALHO INFANTIL 

1.1- A categoria trabalho a partir de Marx 

Quando se fala em trabalho várias questões são levantadas, como a questão do 

poder, liberdade financeira, escravidão, exploração, pois para muitos o trabalho é uma 

prisão, é estar preso a algo que lhe é imposto. Têm alguns que até dizem, que o “trabalho 

edifica o homem” 
3
, mas até que ponto? A que preço? Para melhor entender o debate 

atual sobre trabalho, em primeiro lugar o melhor é entender a concepção de trabalho, e 

Marx é um dos autores que define melhor esta concepção no seu livro O Capital, que 

aborda vários elementos sobre o trabalho. Para Marx o trabalho é um processo do qual 

participam o homem e a natureza. É o dispêndio da força física e mental do homem 

(planejando o que vai ser construído) para transformar a natureza. O homem se apropria 

da natureza para dar forma àquilo que lhe é útil na vida. Porém na sociedade capitalista, 

o trabalhador vende sua força de trabalho para o capitalista em troca de um salário e esta 

é uma das questões que Marx aborda no seu livro. Para melhor exemplificar a concepção 

que Marx aponta sobre o trabalho ele faz uma distinção entre a abelha e o pior arquiteto: 

“Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua 

construção antes de transformá-la em realidade” (MARX; 2008:211). Marx diz sobre o 

trabalho que: 

 

(...) o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, 

regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Põe em 

movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e 

mãos –, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-

lhes forma útil à vida humana. (MARX;2008:211). 

 

 

A partir desta concepção Marx aponta os elementos que compõe o processo de 

trabalho como: o próprio trabalho, o objeto de trabalho, que é a própria matéria-prima, e 

os meios de trabalho. Marx analisa a partir destes fatores na sociedade capitalista como o 

trabalhador produz o lucro apropriado pelo capitalista sem, contudo, perceber a 

                                                 
3
 dito popular 
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dimensão do seu trabalho, importando para ele, o trabalhador, apenas o seu salário no 

final do seu trabalho.  

 Na sociedade capitalista, Marx identifica dois sujeitos principais: o trabalhador e 

o capitalista. É a partir desta relação entre o trabalho e o capital que se realiza a 

exploração do trabalhador pelo capitalista. E Marx sinaliza que quando o processo de 

trabalho ocorre como processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista, 

apresenta dois fenômenos característicos: 

 

 

O trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, a quem pertence 

seu trabalho. O capitalista cuida em que o trabalho se realize de 

maneira apropriada e em que se apliquem adequadamente os meios de 

produção, não se desperdiçando matéria-prima e poupando-se o 

instrumental de trabalho, de modo que só se gaste deles o que for 

imprescindível à execução do trabalho. (MARX; 2008:219). 

 

 

  

   Em relação ao processo de produzir mais-valia, Marx analisa que esta nada mais 

é do que o valor excedente. E como o trabalhador produz a mais-valia para o capitalista? 

É quando o tempo de trabalho do trabalhador excede o tempo que ele já produziu o valor 

da força de trabalho que este produz a mais-valia. O objetivo do capitalista desta forma é 

sempre o lucro.   (MARX;2008:220). 

 A discussão sobre a concepção do trabalho em qualquer sociedade não se esgota 

aqui, porém enquanto permanecer a sociedade capitalista produtora de mercadoria, 

objetivando o lucro e explorando a força de trabalho é um equívoco pensar na 

eliminação do trabalho. Pensar nesta questão exige pensar num projeto societário que 

atenda a todas as camadas sociais sem qualquer tipo de discriminação.        

           Os autores Netto-Braz em seu livro Economia Política: “Uma Introdução Crítica” 

no capítulo quatro abordam o Modo de Produção Capitalista e a Exploração do Trabalho, 

e apontam os mesmos elementos sinalizados por Marx para compreender a concepção de 

trabalho que é a raiz para o debate sobre trabalho infantil. 

 Os mesmos autores, Neto-Braz, sinalizam que o modo de produção capitalista 

(MPC) é dominante em todo o mundo na entrada do século XXI, configurando-se como 

um sistema planetário. Sabe-se que o objetivo da produção capitalista é o lucro, e este 

lucro constitui a motivação e razão de ser do seu protagonismo social, (NETTO-

BRAZ;2008:96). Os autores em questão, assim como Marx, fazem um estudo também da 
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produção da mais-valia, que é o excedente produzido pelo trabalhador e apontam que a 

produção capitalista se iniciou com o capital sob forma de dinheiro. O capitalista compra 

os meios de produção, as mercadorias e a força de trabalho, e a partir deste processo que 

se produz mais-valia e o lucro do capitalista. Os autores citam: 

 

 

o capitalista paga, ao trabalhador o equivalente ao valor de troca da sua 

força de trabalho e não o valor criado por ela na sua utilização (uso) – e 

este último é maior que o primeiro. O capitalista compra a força de 

trabalho pelo seu valor de troca e se apropria de todo o seu valor de 

uso. (NETO-BRAZ;2008:100). 

 

 

 

  Discutindo sobre o lucro e a mais-valia na produção capitalista, os autores Netto-

Braz afirmam que no MPC, o que mobiliza a produção é a produção da mais-valia e que 

sem o capital constante (que é o trabalho morto), é impossível produzi-la, porém é 

condição necessária mais não suficiente, visto que a força de trabalho (trabalho vivo) é 

quem cria a mais-valia. (NETTO-BRAZ;2008:102).  Os autores citam ainda que:  

 

o capital não explora capital constante (os meios de produção, o 

trabalho morto) – explora a força de trabalho, o trabalho vivo. Por isso, 

o capital foi comparado por Marx ao vampiro: só existe “sugando 

trabalho vivo e [...] vive tanto mais quanto mais trabalho vivo suga. 

(NETO-BRAZ;2008:102). 

 

 

 

Os autores Netto-Braz no capítulo quatro do livro citado sobre o Modo de 

Produção Capitalista e a Exploração do Trabalho analisam outros fatores do MPC como 

salário e trabalho concreto/abstrato, a exploração do trabalho, o trabalhador coletivo, 

trabalho produtivo/improdutivo e a repartição da mais-valia. Em relação ao trabalho 

concreto e abstrato, os autores destacam: 

 

na mercadoria encontramos, pois, simultaneamente trabalho concreto e 

trabalho abstrato – mas não se trata, obviamente, de dois trabalhos; 

trata-se de apreciação do mesmo trabalho sob ângulos diferentes: do 

ângulo do valor de uso, trabalho concreto; do ângulo do valor de troca, 

trabalho abstrato. (NETO-BRAZ;2008:105).  
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Os autores acima citados apontam em relação à exploração do trabalho, que o 

capitalista não rouba nada do trabalhador, este vende sua força de trabalho, onde o 

capitalista paga-lhe um salário, e na jornada de trabalho o que o trabalhador produz a 

mais ultrapassando as horas trabalhadas é o excedente, isto é, a mais valia. O que 

importa para o capitalista é o tempo de trabalho excedente, este só consegue obté-lo, na 

extensão de jornada de trabalho sem alterar o salário do trabalhador
4
. Quando os 

capitalistas não dispõem de meios políticos para ampliar a jornada de trabalho, estes 

procuram outros modos de reduzir a parte relativa ao trabalho necessário. Um limite é 

mantido para a jornada de trabalho (por exemplo, oito horas) e o que se reduz no 

trabalho necessário se acresce ao trabalho excedente. (NETO-BRAZ;2008:106-108). E 

destacam: 

 

estas duas formas -  a absoluta e a relativa – de incrementar a produção 

de mais-valia não se excluem, embora a verificação histórica mostre 

que, com o crescimento das organizações operárias  e seu 

amadurecimento político, tenda a predominar a forma relativa. Em 

qualquer dos casos, o que está em questão é o aumento da exploração 

da força do trabalho. (NETO-BRAZ;2008:110).     

   

 

  

 Neto no texto “Cinco notas a propósito da ‘questão social’’, recupera a discussão 

acerca do trabalho para pontuar e discutir alguns elementos que estão ligados a “questão 

social”. Primeiro ele data essa expressão do século XIX, ela surge para dar conta da 

industrialização, que estava acontecendo na Inglaterra e neste momento surge o 

fenômeno chamado pauperismo. Fenômeno este que tem uma relação com 

desdobramentos sócio-políticos. Segundo o autor os próprios pauperizados não se 

conformavam com sua situação e organizaram diversas formas de protesto, ameaçando a 

ordem burguesa, foram nestas circunstâncias que o pauperismo foi designado como 

“questão social”. (NETO;2008:154). Neto esclarece a dinâmica da “questão social” 

dizendo que é um complexo problemático e amplo. A respeito da questão social, Neto 

diz:   

 

o desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a “questão 

social” – diferentes estágios capitalistas produzem diferentes 

manifestações da “questão social”, esta não é uma seqüela adjetiva ou 

                                                 
4
 Se há trabalho excedente, há também produção excedente, onde o capitalista se apropria deste 

designando assim produção da mais-valia absoluta. E cita: “jornada mais longa significa mais trabalho 

excedente”. (NETO-BRAZ;2008:106). 
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transitória do regime do capital ... A “questão social” é constitutiva do 

desenvolvimento do capitalismo. (NETO;2008:157).  

 

  

 

A discussão que Neto faz sobre a questão social está ligada a exploração do 

trabalho e ao próprio capital e este entende que o problema teórico consiste na relação 

entre as expressões emergentes e as modalidades imperantes de exploração. 

(NETO,p:161,2008).  

A autora Iamamoto, em seu livro sobre o Serviço Social em Tempo de Capital 

Fetiche, analisa a questão social no Brasil, e diz que esta tem implicações com o 

trabalho.  A autora analisa que o moderno se desenvolveu através do arcaico com 

elementos de herança colonial e patrimonialista. A partir dessas heranças do passado que 

vão de encontro com a modernidade, são desenvolvidas neste contexto as desigualdades 

e que tais desigualdades afetam a política, a economia e a cultura que de certo modo 

afetam a vida do trabalhador. (IAMAMOTO;2008:128). Para a autora, estas questões:  

 

 

Imprimem um ritmo particular ao processo de mudanças em que tanto 

o novo quanto o velho alteram-se em direções contrapostas: a 

modernidade das forças produtivas do trabalho social convive com 

padrões retrógrados nas relações no trabalho, radicalizando a questão 

social. (IAMAMOTO;2008:129). 

 

 

A autora analisa que a modernização conservadora que carrega traços antigos foi 

um elemento para explicar porque as relações sociais arcaicas ou atrasadas em alguns 

setores da economia de ponta ganharam força nos anos seguinte, e o grande desafio é 

compreender o modo como o capital articula essas diversidades de relações, 

determinando a reprodução ampliada, os tempos diferentes das relações reproduzindo 

sua lógica, ou mesmo produzindo.(IAMAMOMOTO, p:130 apud MARTINS, 1989: 20). 

 O Estado teve um papel decisivo para que as classes dominantes mantivessem no 

seu controle as pressões populares, realizando mudanças para manter a ordem e com isto 

manter a dependência do capital internacional. Neste momento a classe dominante, isto 

é, a burguesia tem total apoio do Estado. (IAMAMOTO, p:132 apud COUTINHO, 

1989:122). 
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A fragilidade da democracia no Brasil, se expressa no fortalecimento do Estado e 

na sulbalternidade da sociedade civil, que não se dissocia do perfil da revolução 

burguesa no País, (IAMAMOTO;2008:134). Para a autora: 

 

o amplo uso de instrumentos coercitivos por parte do Estado restringiu 

a participação política e o exercício da cidadania para os setores 

majoritários da população, derivando em rede de relações autoritárias 

que atravessa a própria sociedade civil “incorporada” pelo Estado. 

(IAMAMOTO;2008:134). 

 

 

 

A revolução citada acima no país teve sua marca no mundo rural, e a autora 

compreende a questão da terra como fator importante na acumulação do capital: “foi a 

agricultura que viabilizou historicamente a acumulação de capital de âmbito do comércio 

e da indústria. Aos fazendeiros, juntaram-se os imigrantes que vinham cobrir 

necessidades de suprimentos de mão-de-obra no campo e na 

cidade”.(IAMAMOTO;2008:136). A autora faz essa discussão e analisa que os 

trabalhadores ficaram excluídos das decisões do Estado e compreende que foi a partir do 

processo de amadurecimento político, resultante de anos longos de lutas, que se pode dar 

uma resposta negativa a exploração e a violência cotidiana no interior das classes 

subalternas, porém essas lutas estão presente até os dias atuais. (IAMAMOTO; 

2008:139), a autora cita bem esta questão: 

 

 

o amadurecimento político dos trabalhadores rurais é resultantes de um 

longo e intermitente processo de lutas, expressas nos quilombos, nas 

greves do colonato, no cangaço ... Essas lutas se unem à historia do 

movimento operário urbano e do sindicalismo brasileiro, que remontam 

aos primórdios da industrialização.(IAMAMOTO;2008:140).  

 

 

 

 Durante a crise dos anos 70, as idéias neoliberais surgem para desfavorecer as 

classes subalternas, propondo desmontes dos sindicatos políticos, competitividade entre 

os próprios trabalhadores, redução de impostos e altas taxas de juros, reforçando o 

capital financeiro e produzindo assim, as desigualdades sociais no interior dessas classes 

e conseqüentemente dando vitória a proposta neoliberal que apostando no mercado passa 

a ser o regulador das questões econômicas, responsabilizando assim os indivíduos de “se 

virarem no mercado”. (IAMAMOTO;2008:141). Desta forma:   
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todo esse ideário, que envolve uma canalização do fundo público para 

interesse privados, cai como uma luva na sociedade brasileira, que, 

como reafirma Chauí (1995.a), é uma sociedade marcada pelos 

coronelismos, populismo, por formas políticas de apropriação da esfera 

pública em função de interesses particularistas dos grupos no poder... 

uma sociedade hierarquizada em que as relações sociais ora são regidas 

pela “cumplicidade”- quando as pessoas se identificam como iguais – 

ora pelo “mando e pela obediência”- quando as pessoas se reconhecem 

como desiguais-, mas não pelo reconhecimento da igualdade jurídica 

dos cidadãos.(IAMAMOTO;2008:141).  

 

 

Iamamoto continua com a discussão acerca da questão social, só que agora no 

Brasil contemporâneo, onde o capital financeiro alcança novo patamar. A questão social 

assume uma nova moldagem no contexto da mundialização do capital. 

 Para Iamamoto, a desregulamentação do capital introduziu mudanças tanto nas 

empresas como na vida dos trabalhadores. As empresas tiveram que reduzir seus custos, 

aumentar os impostos, elevar as taxas de juros sempre em favor dos agentes financeiros, 

garantido de alguma forma seus lucros e em relação aos trabalhadores, a luta sindical foi 

atiginda, houve recessão e desemprego. Ocorrem mudanças radicais nas relações de 

Estado e sociedade civil, orientadas pela terapêutica neoliberal. Com a intervenção 

estatal visando os blocos de poder, a ação do Estado é reduzida no que diz respeito ao 

atendimento, as necessidades da grande maioria, em nome da crise fiscal do Estado, 

torna-se a privatização da coisa pública o caminho proposto. Todo esse processo que 

ocorre atinge não só a economia e a política, como também as formas de sociabilidade. 

A autora comenta: 

 

       

a debilidade das redes de sociabilidade em sua subordinação às leis 

mercantis estimula atitudes e condutas centradas no indivíduo isolado, 

em que cada um “é livre” para assumir risco, opções e responsabilidade 

por seus atos em uma sociedade desiguais. (IAMAMOTO;2008:144). 

 

 

 A velha questão social segundo Iamamoto, se transforma, assumindo novas 

roupagens e com ela surge uma fratura entre o desenvolvimento das forças produtivas do 

trabalho social e as relações sociais que a impulsionam, fratura esta que banalizam a vida 

humana, a violência que se tem por traz no fetiche do dinheiro e na crueldade do capital. 

Através desta violência o Estado usa da repressão, utilizando o serviço do poder dos que 
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dominam, fazendo o seu escudo de proteção (IAMAMOTO;2008:144/145). Ainda para a 

autora: 

 

 o alvo principal são aqueles que dispõem apenas de sua força de 

trabalho para sobreviver, além do segmento masculino adulto de 

trabalhadores urbanos e rurais, penalizam-se os velhos trabalhadores, 

jovens e crianças, em especial negros e 

mestiços.(IAMAMOTO;2008:145). 

 

 

 

Esta velha questão social se produziu de forma ampliada com a mundialização do 

capital não apenas nos países pobres que lideram em primeiro lugar as desigualdades, 

afetaram também as desigualdades econômicas, políticas, religiosas, de gênero, ético-

raciais, em várias dimensões.  

Iamamoto sinaliza junto com outro autor, Wanderley (2000; 2003), que para 

discernir a questão social na América Latina, é preciso estar atento as particularidades  

“histórico-culturais das relações sociais da região” e dar visibilizadade aos sujeitos 

envolvidos, que através das suas lutas, esforços e conflitos atribuem densidade política à 

questão social na cena pública: “indígenas, negros, trabalhadores urbanos e rurais, 

mulheres, entre outros segmentos, que se constroem e se diferenciam nas histórias 

nacionais.” (IAMAMOTO;2008:146). 

 A política social que se utilizou para enfrentar a questão social foi uma política 

submetida aos ditames da política econômica, com tendência a privatização, cortes nos 

gastos públicos para programas sociais, focalizados no atendimento à pobreza e com 

descentralização na sua aplicação. As desigualdades, a relação de sociedade e Estado e 

as políticas sociais que já existiriam anteriores aos programas de “contra-reforma” 

dependiam desses cortes nos gastos sociais. 

 Segundo Iamamoto, pela avaliação da CEPAL (apud SOARES,2001), os 

programas de ajuste não resultaram em distribuição de renda e serviços públicos e não 

reduziram as desigualdades que já existiam no pós-guerra, e diz:                               

 

  

as mais importantes expressões da questão social são: o retrocesso no 

emprego, a distribuição regressiva de renda e a ampliação da pobreza, 

acentuando as desigualdades nos estratos socioeconômicos, de gênero e 

localização geográfica urbana e rural, além de queda nos níveis 

educacionais dos jovens.(IAMAMOTO,p:147,2008). 

 



 20 

 

 Iamamoto apresenta alguns dados
5
 sobre as desigualdades e a questão do trabalho 

com crescimento entre as crianças e os jovens e aponta que estas se dão por vários 

motivos e analisa também, que a persistência do trabalho infantil está se elevando. A 

autora aponta alguns desses fatores:          

 

 

quadro de analfabetismo, a  baixa escolaridade média da população, a 

precariedade da qualidade do ensino médio, as elevadas taxas de 

mortalidade infantil, mortalidade materna e mortalidade por causas 

externas, especialmente a violência e as questões de segurança 

(homicídios, crime organizado, precariedade do sistema de segurança e 

justiça criminal, entre outras). (IAMAMOTO,p:155,2008). 

 

 

  Conforme a autora vem sinalizando, a questão social se produz nas variações do 

capital onde as desigualdades são mais acentuadas, elevando assim algumas das 

expressões da questão social. O trabalho infantil é uma dessas expressões, que tem como 

causas os fatores citados acima, elementos responsáveis pelo crescimento do trabalho 

infantil.  

Uma autora que contribui para a discussão sobre o trabalho infantil é Terezinha 

Moreira Lima que em seu livro “Trabalho infantil, concepções e estratégias de 

enfretamento”, diz que a exploração do trabalho de crianças e adolescente é 

conseqüência da acumulação capitalista no Brasil, onde se acentua os níveis das 

expressões da questão social. A autora identifica que as crianças e adolescentes que 

trabalham fazem parte de uma família pobre e desestruturada
6
, são famílias que não tem 

acesso ao trabalho formal, conforme citado pela mesma: 

 

 

o novo padrão de acumulação capitalista no Brasil tem acentuado os 

níveis de desigualdade, exclusão e desemprego, e a exploração da mão-

de-obra infantil... Na grande maioria, os seus pais e parentes não têm 

acesso ao trabalho formal, são excluídos, desempregados, expulsos do 

campo, lavradores sem terra, biscateiros, trabalhadores ocasionais, 

domésticas ou labutam no trabalho informal. São quase sempre 

subutilizados no mercado de trabalho devido à falta de qualificação. 

(LIMA;2001:29). 

 

 

                                                 
5
 Estes números podem ser verificados nas páginas 150 – 153 do livro da Iamamoto.   

6
 O termo desestruturado foi citado pela autora. 
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 É com a concepção do trabalho infantil como uma expressão da questão social 

conforme indica Iamamoto que trabalhamos neste TCC. Realizaremos no próximo item 

um recorte sobre o trabalho infantil no Brasil, apresentando alguns dados estatísticos 

sobre o tema tendo como objetivo identificar se houve índices elevados ou baixos em 

relação ao trabalho infantil.          

 

 

1.2 – UM RECORTE SOBRE O TRABALHO INFANTIL NO BRASIL 

 

1.2.1 – Concepções de Trabalho Infantil  
 

Antes de analisar o trabalho infantil no Brasil, é importante compreender a 

concepção que se tem desta categoria. Segundo a definição dada pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), o conceito de trabalho infantil é: “Toda forma de 

trabalho exercido por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima legal permitida 

para o trabalho, conforme a legislação de cada país”. 

O trabalho infantil é uma expressão da questão social como já foi mencionado 

acima e de forma mais específica o ECA
7
 (Estatuo da Criança e Adolescente), decretado 

pela lei nº 8060 de 13/07/90, é um grande instrumento na defesa dos direitos da criança e 

do adolescente. O ECA define o trabalho infantil como: “Qualquer trabalho a menores 

de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. (ECA;1990:28). 

 

Ainda a respeito do trabalho de criança e adolescente e complementando o que 

foi citado acima, o artigo 60 do Estatuto, nos diz: “é proibido qualquer trabalho a 

menores de quartoze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. (ECA,p:28,1990). O 

estatuto vem com esse propósito proibir o trabalho de criança e adolescente e ser 

instrumento na defesa dos direitos dos mesmos. 

O ECA apresenta alguns direitos em seus artigos que são importantes serem 

apresentados: no artigo 15 diz: “A criança e o adolescente têm direito á liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantido na Constituição e nas 

                                                 
7
 Muitos dos direitos das crianças e adolescentes ainda são violados, foram violados por décadas, e o ECA 

ainda é um instrumento novo que tenta romper por vários anos de preconceito, violência e discriminação 

contras as crianças e adolescentes. 
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leis”.(ECA,p:15,1990). Voltando a questão do trabalho, o ECA apresenta alguns artigos 

em relação ao adolescente no que diz respeito ao trabalho são eles: 

  Art.65. “Ao adolescente aprendiz, maior de dezesseis anos, são assegurado os 

direitos trabalhistas e previdenciários”;  

 Art.66. “Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho 

protegido”. (ECA, p: 29, 1990). 

 O artigo 5º é de grande importância e afirma que: “Nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da leia qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais”. (ECA,p:12,1990). 

  Em relação à garantia dos direitos o estatuto, compreende que é um dever de 

todos prevenir a violação dos direitos e o próprio diz: Art.70. “E dever de todos prevenir 

a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. 

(ECA,p:30,1990).  Todos da sociedade civil e dos órgãos públicos e privados devem 

respeitar e fazer cumprir os direitos conquistados no ECA através de denúncias aos 

órgãos competentes.  

 Uma questão importante e que merece ser pontuada é a questão do termo menor 

X criança que é muito presente nas falas de alguns profissionais e presente ainda na 

mídia. Por muitos anos esse termo menor foi utilizado para definir a criança como pobre 

e abandonada, a criança não era vista como um sujeito e portadora de direitos. Essa 

desconstrução é lenta, pertinente e faz parte da história onde se discute as questões 

relacionadas com crianças.  Para análise dessa relação a autora, Irene Bulcão, no livro 

Pivetes: a produção de infâncias desiguais organizado pela autora Maria Lívia do 

Nascimento, identifica no capítulo IV em “A Produção de Infâncias Desiguais: uma 

viagem na gênese dos conceitos ‘criança’ e ‘menor’”, que este termo foi usado por vários 

juristas para definir a responsabilidade penal pelo ato de cada indivíduo, um exemplo 

deste é a criação do Código de Menores de 1927 (NASCIMENTO;2002:63). O estudo 

pretende analisar quem são esses sujeitos chamados de menores e não de crianças.  

Entendo que há alguns membros da nossa sociedade que por discriminação, preconceito, 

senso comum, posição de classe social não conseguem compreender que o termo menor 

“não existe”, esse termo tem o intuito de apenas identificar e rotular se aquela criança é 

pobre ou rica e a autora Bulcão no seu livro traz uma idéia desses termos: para alguns 

órgãos e instituições tanto públicas e privadas, menores são aqueles sujeitos pobres, 

residentes em favelas, pedintes, que perambulam pelas ruas, envolvidos com drogas, 
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enfim sujeitos que sofrem discriminação por parte da sociedade e crianças são aquelas 

que têm uma família “estruturada” um pai e uma mãe, freqüentam a escola, não sofrem 

nenhuma discriminação. A concepção da autora Irene Bulcão revela que duas infâncias 

são criadas, construídas para dar conta das questões (questões como pobreza) que 

envolviam esses sujeitos. Para Bulcão:  

 

 

ao conceito de menor, é composta por crianças de famílias pobres, que 

perambulam livres pela cidade, que são abandonadas e às vezes 

resvalam para a delinqüência, sendo vinculadas a instituições como 

cadeia, orfanato, asilo, etc. Uma outra, associada ao conceito de 

criança, está ligada a instituições como família e escola e não precisa 

de atenção especial. (BULCÃO; 2002:69).    

  

 

 

 A autora em questão compreende que a utilização do termo menor, reforça a 

produção de infâncias desiguais, e que este associa criança à pobreza. É somente a 

partira da década de 90 com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente que se 

tenta romper com a dicotomia criança/menor. Como foi dito é um processo lento, pois 

ainda na mídia, jornais utilizam o termo menor.  

 Compreendemos que é importante nesta discussão provocar debates entre vários 

setores e profissionais de outras áreas, propor estratégias que possam diminuir estas 

diferenças relacionadas com crianças e adolescentes, não se deixar levar pelo discurso 

que todos devem fazer a sua parte para que o mundo seja melhor, todos nós sabemos                                                                                                                                                

que não existe mar de rosas. Cabe ao Estado, as autoridades competentes propor políticas 

públicas direcionadas a esses sujeitos. Será que teremos algo que comemorar no dia 12 

de junho, que é o dia internacional contra o trabalho infantil?          

Resgatando um pouco da história do trabalho infantil, esta questão vem de longa 

data desde a Colônia e do Império
8
. 

Os autores Cunha e Oligari
9
 destacaram em texto “A Exploração do Trabalho 

Infantil no Brasil República e Sua Relação com a Questão do Gênero: Uma Perspectiva 

                                                 
8
 O Estado era omisso também. Na época da escravidão, as crianças escravas já trabalhavam desde cedo 

para os senhores tanto na fazenda, como nos trabalhos domésticos, na senzala com trabalhos forçados e 

pesados. A criança nesta época já era preparada para o trabalho. 

 
9
 Os autores Marciano de Almeida Cunha/PUCPR e Cassiano Roberto Nascimento Ogliari/PUCPR, em 

seu texto sobre: a exploração do trabalho infantil no Brasil república e sua relação com a questão do 

gênero: uma perspectiva histórica faz uma análise sobre essa questão.     
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Histórica”, que a exploração do trabalho infantil ficou evidente com o auge do processo 

de industrialização. As indústrias precisavam de mão-de-obra barata e que lhe 

proporcionasse lucro rápido. Para os autores, 

 

a exploração do trabalho infantil no Brasil evidenciou-se ainda no auge 

do processo de industrialização, momento no qual as indústrias 

precisavam de mão-de-obra barata que atende à demanda da produção 

e que proporcionasse o lucro. A criança foi uma alternativa viável... 

(CUNHA E OGLIARI,p:1).   

 

   

  A autora Rizzini sinalizou que no Brasil a situação não foi diferente tanto no 

campo como na cidade as crianças e adolescentes eram explorados. Várias crianças 

foram recolhidas das ruas, visando assim formar um “trabalhador nacional”. Para a 

preparação destes menores como trabalhador nacional, vários foram os asilos 

transformados em institutos, escolas profissionais e patronatos agrícolas, com o intuito 

de formar desde cedo futura mão-de-obra para a indústria, como foi o caso do seminário 

dos Meninos, em São Paulo, que em 1874 tornou-se o Instituto de Educandos Artífices, 

promovendo ensino profissional como alfaiates, marceneiros, serralheiros e seleiros. Em 

1875, o Asilo dos Meninos Desvalidos, transformou-se em Instituto Profissional João 

Alfredo, foram várias transformações visando à criança e o adolescente ao trabalho. 

(RIZZINI;2007:379).  

   No campo, na década de 1920, predominou o discurso que “a criança é o 

melhor imigrante” e por falta de braços, criou-se as colônias agrícolas no Brasil.      

Em algumas indústrias têxteis nos anos de 1930 e 1950, o trabalho infantil era 

fundamental para a produção. Outro fator levantado pela autora Rizzini, é que em alguns  

Estados, principalmente no Sul ( Santa Catarina ) faz parte da tradição o trabalho em 

famílias. Muitas destas têm plantações de propriedade da família e ensinam seus filhos a 

plantar e cultivar para preservar o patrimônio desta. “... a família mantém um padrão de 

vida satisfatório: comem bem, vestem-se adequadamente, possuem alguma forma de 

lazer. O trabalho de toda a família é uma tradição mantida há várias gerações”. 

(RIZZINI;2007:387).          

 A autora Rizzini nos mostra que quinze anos atrás, em 1995, o Brasil tinha 

aproximadamente oito milhões de crianças e adolescentes de 05 a 17 anos trabalhando, 

número este que aumentou durante os anos correntes, como a pesquisa irá mostrar. 
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 Outra questão apontada pela autora Rizzini, em seu livro História das crianças no 

Brasil, foi a questão do tráfico de drogas na cidade do Rio de janeiro, onde muitas 

crianças e adolescentes eram cooptadas para exercer funções sulbaternas como a de 

olheiros, estes eram encarregados de avisar aos traficantes da chegada da polícia, até os 

dias  atuais esse quadro não mudou muito. A autora pesquisou no Juizado da Infância e 

da Juventude deste município que houve aumento substancial desses casos: de 4,5% em 

1991 para 38% em 1997. (RIZZINI;2007:380/384). Esta questão do tráfico de drogas 

envolvendo crianças e adolescentes vem se agravando no decorrer dos anos, porém é um 

dos caminhos para se alocar mão-de-obra infantil. 

 Uma pergunta que até hoje nos fazemos: por que crianças e adolescentes 

trabalham? Muitos são os fatores para responder a este pergunta. A maior parte destas 

crianças e adolescentes vem de famílias onde a miséria é presente e forte, são famílias 

que estão abaixo da linha da pobreza ou a renda per capita é menor que ¼ do salário 

mínimo. São crianças e adolescentes que querem ou tem que contribuir para o sustento 

de sua família, ter seu próprio dinheiro, ter alguma experiência profissional, muitos 

desses abandonam a escola por estarem cansados das longas jornadas de trabalho, alguns 

alegam que não aprendem nada na escola e estes adolescentes são obrigados ao curso 

noturno, porém muitos ficam cansados pelas longas jornadas. A autora Rizzini destaca 

no seu trabalho que o IBGE 1995, apontou que cerca de 23% do total de jovens de 15 a 

17 conseguem trabalhar e estudar.(RIZZINI;2007:388).  

 Ainda em seu livro Rizzini, entrevista mães e crianças para saber a importância 

do trabalho em suas vidas e chega à conclusão que o trabalho tem valor significativo 

para ambos. Conforme sua entrevista algumas crianças responderam que o trabalho 

liberta, aprende a viver e cresce mais e para as mães é um tipo de distração para outras é 

um divertimento, evita o mal da rua. (RIZZINI;2007:390). Rizzini faz uma análise da 

vida dessas crianças, citando: “... as histórias de vida dessas crianças mostram que elas 

são um alicerce importante de apoio econômico de suas famílias ou simplesmente de 

adultos que se sustentam explorando o seu trabalho”. (RIZZINI,p:392,2007). O estudo 

não desconsidera o fato de que crianças e adolescentes ajudam de alguma forma o 

sustento de sua família, isto é uma realidade em suas vidas, porém esta realidade tem que 

mudar com ações comprometidas em diminuir a questão do trabalho infantil. 



 26 

 Vanessa Juliana da Silva Santos
10

 discute como o assistente social se depara com 

esta realidade através de sua presença em vários debates acerca do trabalho infantil e cita 

alguns trabalhos nos conselhos da categoria e fala um pouco da exploração do trabalho 

infantil. Para ela: 

 

... a história da exploração do “trabalho infantil” está diretamente 

ligada ao modo de produção capitalista e à infância empobrecida. São 

crianças oriundas de famílias de baixo poder aquisitivo, cujos 

membros, porventura, estejam desempregados ou exercendo atividades 

no chamado “mercado informal”. (SANTOS;2005:4).  

 

 

 

A autora afirma que as políticas sociais que estão direcionadas para estas 

famílias, têm se mostrado ineficientes, acirrando ainda mais as desigualdades sociais e 

fragilidade do sistema de proteção social brasileiro com cunho de focalização, 

seletividade e residualidade. (SANTOS;2005:4). Ainda na mesma discussão a autora, 

Santos, conclui que é fundamental que o Serviço Social debata sobre a questão do 

trabalho infantil, identificando as contradições que permeiam a vida em sociedade 

apreendendo o cotidiano das crianças que têm sua infância roubada pela inserção precoce 

no trabalho. (SANTOS;2005:5). 

  O estudo sinaliza uma discussão que é importante, e tem como referência o 

seminário sobre trabalho infantil na perspectiva da educação e gênero como o tema Fio e 

desafios da erradicação do trabalho infantil no Brasil apresentado pela autora Maria 

America Ungaretti
11

, a autora em questão reforça que o trabalho infantil deve ser 

combatido e que os direitos das crianças e adolescente devem ser respeitados. Como foi 

dito anteriormente, a autora cita alguns órgãos e instrumentos que viabilizam os direitos 

da criança e do adolescente como: o Estatuto da Criança e Adolescente, a Constituição 

de 1988, aponta alguns registros identificados pela OIT – Organização Internacional do 

Trabalho menciona de forma não muito profunda a Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança (CIDC) cujo principal objetivo do tratado internacional é a proteção 

dos direitos humanos de crianças e adolescentes. (UNGARETTI;2009:5). A autora em 

                                                 
10

 Vanessa Juliana da Silva Santos é Assistente Social discutiu o tema: “O Debate do Serviço Social 

Brasileiro Acerca do Trabalho Infantil” no 2º Seminário Nacional Estado e Políticas Sociais no Brasil, em 

2005, no Campus de Cascavel/SC. 
11

  A autora deste artigo é funcionária aposentada do Fundo das Nações Unidas para a Infância e fez parte 

de outros órgãos, detalhados na pg.02 deste seminário. O seminário em questão foi promovido pelos 

órgãos: Ministério do Trabalho e Emprego, Superintendência Regional do Estado do Rio de Janeiro e 

Secretária Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro.     
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questão destaca também o artigo 227, da Constituição de 1988, como importante, para 

assegurar o direito da criança e do adolescente e cita este artigo: 

 

   

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

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

(UNGARETTI;2009:6).  

 

 

 

Analisando ainda, o artigo de Ungaretti, ela menciona os avanços em relação ao 

combate do trabalho infantil. Neste avanço a autora, cita o FNPETI (Fórum Nacional de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil), criado em 1994. O FNPETI é uma 

instância não institucionalizada que agrega diferentes parceiros (governo, trabalhadores, 

empregados, ONGs, organismos internacionais e operadores de direito), que formulam 

estratégias e apresentam propostas de ação para a prevenção e erradicação do trabalho 

infantil e proteção do adolescente trabalhador, este fórum desenvolveu diversas ações de 

articulação
12

 e mobilização com inúmeras e distintas instâncias da sociedade brasileira. 

Outro avanço destacado pela autora Ungaretti, é a integração do PETI ao PBF (Programa 

Bolsa Família), em 2006 e neste avanço a autora citada traz alguns dados estatísticos
13

 

apontados pelo PNAD sobre o trabalho infantil que o estudo em questão também o fará. 

(UNGARETTI;2009:12). 

 Considerando alguns pontos do seminário de Ungaretti, ela analisa alguns 

desafios para erradicação do trabalho infantil. A autora identifica algumas lacunas no 

Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Trabalhador Adolescente que foi realizada pelo FNPETI, com apoio da OIT, em 2006, 

cujo objetivo é indicar os obstáculos para a erradicação do trabalho infantil. Algumas 

lacunas sinalizadas acima pela autora acima: o documento discute muito 

subliminarmente os recursos necessários para sua implementação, a definição dos 

responsáveis e de suas atribuições, em boa parte das ações propostas, é genérica e difusa, 

o Plano trate de forma superficial as questões relacionadas com sua gestão e com os 

                                                 
12

 Sobre estas articulações a autora demonstra nas páginas 10 e 11. 
13

 Estes dados são apresentados pela Ungaretti nas páginas 12 2 13. 
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instrumentos adotados para esse fim e há falhas na definição de suas prioridades. 

Aparentemente, as 133 ações e os 40 problemas são igualmente importantes e 

prioritários. (UNGARETTI, p:15-16,2009). E por último Ungaretti, têm algumas 

perspectivas na redução do trabalho infantil, direcionando estas perspectivas na atuação 

do FNPETI, que foi citado acima como instância não institucionalizada que representa 

uma estratégia inovadora e que tem servido como referência para outros países da 

América Latina e da África. (UNGARETTI;2009:17). Estas perspectivas residem: na 

Universalização do ensino fundamental obrigatório já que 660 mil crianças e 

adolescentes entre sete e 14 anos estão fora da escola, na instituição da escola em tempo 

integral, prioritariamente nos municípios com maior incidência de trabalho infantil e 

menor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, na garantia do direito de 

aprender de todas as crianças e adolescentes, particularmente das crianças retiradas do 

trabalho, na obrigatoriedade do ensino básico, estendendo a obrigatoriedade à pré-escola 

e ao ensino básico (dos 4 aos 17 anos), na atenção especial à educação e à escolarização 

das crianças e adolescentes que vivem em área rural e por último na inserção da escola 

na rede de proteção, tendo em vista que a escola é um dos agentes públicos responsáveis 

pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, conforme o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Ungaretti acredita que é nesta linha de atuação que pode haver redução 

do trabalho infantil. 

 

1.2.2 – Como se expressa o Trabalho Infantil atualmente  

   

 Para elucidarmos melhor a questão do trabalho infantil no Brasil pesquisamos 

dados do IBGE e PNAD e os apresentaremos com o objetivo de demonstrar como está o 

desenvolvimento desta questão nos últimos anos. Antes de apontarmos esses dados, é 

relevante apontar também alguns dados sobre o trabalho infantil segundo a OIT 

(Organização Internacional do Trabalho). Segundo a OIT, em 1996 em torno de 250 

milhões de crianças, entre 5 e 14 anos, trabalhavam no mundo, em condições 

inadequadas de segurança e até mesmo desumanas. Esses dados não diminuíram 

conforme será mostrado a seguir, o número de crianças e adolescente envolvidos no 

trabalho infantil continua crescendo conforme a OIT.                   

De acordo com dados de 2002 da OIT e do Programa Internacional de 

Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), existem no mundo cerca de 350 milhões de 
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crianças entre 5 e 17 anos envolvidas em alguma atividade econômica. Entre elas, cerca 

de 250 milhões são submetidas a condições de exploração. Destas, 170 milhões 

trabalham em condições perigosas. A maior parte deste “exército” de mini-trabalhadores 

vive na Ásia (127 milhões), na África e no Médio Oriente (61 milhões). Os países 

industrializados e o leste europeu deixaram de ser exemplos deste flagelo, uma vez que 

apenas abrigam 5 milhões de crianças trabalhando.  

Outro fator revelado pelo OIT é com relação às meninas, este aponta que elas são 

mais vulneráveis ao trabalho infantil. De acordo com estimativa da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), há 100 milhões de meninas envolvidas no trabalho 

infantil ao redor do mundo. Segundo o relatório "Dê uma oportunidade às meninas, 

Combater o trabalho infantil, uma chave para o futuro"
14

, 53 milhões de meninas 

trabalham em atividades perigosas, identificadas como piores formas de trabalho infantil 

pela Convenção 182 da OIT e pelo Decreto Nacional nº 6.481.  

O relatório informa também que é difícil obter dados confiáveis sobre a 

representatividade das piores formas de trabalho infantil. Porém, existem estudos 

específicos sobre o assunto que mostram que a maioria das crianças que trabalha nestas 

vias é do sexo feminino e trabalha na agricultura.Um levantamento feito em 16 países 

mostra que 61% das crianças economicamente ativas entre 5 e 14 anos estão nesta 

atividade. Entre as meninas consideradas "economicamente ativas", 20 milhões têm 

menos de 12 anos. Já entre as crianças em idade escolar que não estão matriculados, 55% 

são meninas. Um número significativo de países matricula somente cerca de 80 garotas 

para cada 100 garotos que frequentam aulas. Grande parte do trabalho feito por meninas 

é menos visível que o dos meninos. São exemplos disso o trabalho doméstico, o trabalho 

agrícola em pequena escala e o trabalho em pequenas oficinas da família. 

                                                 
14

 Fonte: Este relatório foi publicado pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) em ocasião do dia 

Mundial Contra o Trabalho Infantil em 12/06/2009. O relatório se encontra no final da matéria publicada 

no Repórter Brasil : agência de notícias pela jornalista Bianca Pyl, matéria com o título dado pela OIT: 

Meninas são mais vulneráveis ao trabalho infantil e que foi publicada em 13/06/2009. O mesmo relatório 

se encontra no site www.oit.org com acesso em 10/05/10 às 20:00h.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.oit.org/
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No Brasil, os dados são preocupantes e exige políticas mais fortes e concentradas 

não somente na criança e no adolescente, porém no núcleo familiar. Em alguns períodos 

o trabalho infantil teve alguma redução singnifactiva conforme apresenta os dados de 

1992/2001 da pesquisa feitos pelo IBGE.  

O nível de ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população do mesmo 

grupo etário) das crianças e adolescentes vem apresentando redução ao longo dos anos. 

Entre os fatores que contribuíram para essa evolução estão às políticas implementadas 

pelas três esferas governamentais voltadas para proporcionar condições para que as 

crianças tenham acesso ao ensino, permaneçam na escola e, também, não precisem 

trabalhar para auxiliar no sustento da família. Os dados coletados na Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios - Trabalho Infantil (PNAD/2001), realizada pelo IBGE, 

espelham os avanços na erradicação do trabalho infantil. De 1992 para 2001, o nível de 

ocupação das crianças e adolescentes passou de 3,7% para 1,8% no grupo de 5 a 9 anos 

de idade, de 20,4% para 11,6% no de 10 a 14 anos de idade e de 47,0% para 31,5% no de 

15 a 17 anos de idade. A queda ocorreu em todas as regiões. Em 2001, as regiões 

Nordeste e Sul continuaram apresentando percentuais mais elevados de crianças e 

adolescentes ocupados. O percentual de ocupados no grupo etário de 15 a 17 anos foi 

maior no Sul e os de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos, no Nordeste. Os estados que 

apresentaram os mais baixos níveis de ocupação da população de 5 a 17 anos de idade 

foram o Distrito Federal (4,5%) e o Rio de Janeiro (4,8%) durante este período. 

A pesquisa nestes últimos dez anos (1992/2001) mostrou que o trabalho infantil oscilou 

durante esses anos, porém os anos seguintes não apresentaram redução, conforme o 

estudo aponta. 
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Percentual de pessoas ocupadas na semana de referência, na população de 5 

a 17 anos de idade, por grupos de idade, segundo as Grandes Regiões - 

Brasil - 1992/2001 

Grandes 

Regiões 

Percentual de pessoas ocupadas na semana de referência, na 

população de 5 a 17 anos de idade (%) 

Total 
Grupos de idade 

5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 17 anos 

1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001 

Brasil (1) 19,6 12,7 3,7 1,8 20,4 11,6 47 31,5 

Norte urbana 14,3 9,4 1,8 1,1 14,9 7,8 38,4 25,2 

Nordeste 23,1 16,6 5,1 3,6 27,7 18,3 48,7 34,5 

Sudeste 15,4 9,3 1,6 0,6 13,6 6,4 43 27,1 

Sul 24,2 15,1 6,4 2,1 24,8 12,9 55,8 39,5 

Centro-Oeste 21 11,8 3,8 0,9 21,2 10 50,3 32,7 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e 

Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1992/2001  

(1) Exclusive as pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, 

Roraima, Pará e Amapá. 

 

 

O trabalho infantil emprega ainda milhões de crianças e adolescentes em todo o 

Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2002 (PNAD), havia 

3,1 milhões de crianças e adolescentes de 10 a 15 anos trabalhando. Na faixa dos 5 a 9 

anos de idade, são 280.228 crianças. No país inteiro, 16,5% das famílias com crianças 

há, pelo menos, uma que trabalha. O trabalho infantil no Brasil está diretamente 

relacionado ás condições de vida das famílias e as pesquisas mostram que a maior parte 

das crianças de 5 a 17 anos de idade ocupadas pertence a famílias com rendimento 

mensal muito baixo: de até ¼ de salário mínimo por pessoa, principlamente no Nordeste, 

onde 40,1% das crianças ocupadas pertecem à parcela de mais baixa renda. Geralmente, 

estas crianças ajudam a complementar a renda familiar e contribuiem, em média, com 

15,5% de redimento familiar, porém em regiões como a área rural da região 

metropolitana do Recife essa média é de 41,2%. Por ajudarem no sustento da família, as 

crianças que trabalham podem acabar enfretando sérios problemas em sua educação. As 

estatísicas mostram que na idade escolar (dos 7 aos 17 anos), 68,6% das crianças que 

trabalham estão atrasadas. O atraso escolar entre as crianças que não trabalham atinge 

45,8%. A pesquisa  vem demostrando que a partir de 2002 há um aumento do trabalho 

infantil. 
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Á partir de 2004 (PNAD) no contingente de crianças e adolescentes de 5 a 17 

anos de idade, 11,8% eram ocupadas. O nível da ocupação foi de 1,5% no grupo etário 

de 5 a 9 anos, 10,1% no de 10 a 14 anos e 31,1% no de 15 a 17 anos de idade. No 

contingente masculino, o nível da ocupação manteve-se mais elevado que no feminino 

em todos os três grupos de idade. Na faixa etária de 5 a 17 anos, o nível da ocupação 

masculina atingiu 15,3% e o da feminina, 8,1%. Observou-se, ainda, que a concentração 

em atividade agrícola aumentava com a diminuição da idade, o mesmo ocorrendo com 

os trabalhos sem contrapartida de remuneração. A atividade agrícola detinha 75,0% do 

contingente ocupado de 5 a 9 anos de idade, sendo que este percentual baixou para 

59,1% na faixa etária de 10 a 14 anos e atingiu 33,9% na de 15 a 17 anos. Esse último 

resultado ainda ficou acima da proporção referente ao contingente de 18 anos ou mais de 

idade (19,6%). O envolvimento de crianças e adolescentes em atividade econômica 

apresentou diferenças regionais importantes. A Região Sudeste foi a que deteve menor 

nível da ocupação das crianças e adolescentes (7,9%), vindo em seguida a Centro-Oeste 

(11,1%). Essas duas regiões foram as que apresentaram as menores proporções de 

pessoas de 5 anos ou mais de idade em atividade agrícola no total da população ocupada. 

Mesmo com pequenas diferenças os números relacionados ao trabalho infantil 

continuam em alta
15

. 

 O IBGE divulga mais um dado preocupante em relação ao trabalho infantil, a 

predominação é maior entre os negros. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) revela que 59,55 dos brasileiros com idade entre 5 e 13 anos que trabalhavam 

em 2007 eram pretos ou pardos. Elaborada pelo IBGE, a pesquisa mostrou que o número 

de brasileiros na faixa etária de 5 a 17 anos que trabalhavam em 2007 diminuiu em 

relação a 2006, mais ainda representava 4,8 milhões de crianças e adolescentes. De 

acordo com o IBGE, 69,6% das crianças com idade entre 5 e 9 anos que trabalhavam em 

2007 eram pretas ou pardas. Na faixa etária de 10 a 13 anos, esse índice era de 65,1%. 

As crianças trabalhadoras de 5 a 13 anos somavam cerca de 1,257 milhões em 2007. A 

maioria, do sexo masculino, estava empregada na agricultura e tinha renda familiar per 

capita mensal inferior a um salário mínimo. Entre as mais novas, o rendimento era o 

menor: R$ 189. Continuando com a análise dos dados estatísticos sobre o trabalho 

infantil, em 2007 a PNAD utiliza-se de gráficos para demonstrar a evolução do trabalho 

infantil neste ano, a seguir a representação destes gráficos: 

                                                 
15

 Fonte: Esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNDA 2004 – Trabalho 

Infantil acessado em 15/05/2010.   
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EVOLUÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PNAD) 2007.16 
 
 
 
 
 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2007. / Organização: Marcelo Iha 

 
 
 
 
   

Segundo a PNAD de 2007, o Brasil ainda tinha cerca de 2,5 milhões de crianças e 

adolescentes de 5 a 15 anos que trabalhavam. Estes representam uma porcentagem de 

6,6% do total de pessoas nessa faixa etária, que era de 37.938.344. Comparando com os 

anos anteriores, entretanto, foi um avanço muito tímido, já que em 2004 havia quase 2,8 

milhões de crianças em situação de trabalho infantil e, em 2005, ainda houve um 

pequeno aumento.  

 

 

 

                                                 
16

 Fonte: Os dados sobre a evolução do trabalho infantil de 2007 estão no site do IBGE 

(www.ibge.gov.org.com) acessado em 11/05/10.  

http://www.ibge.gov.org.com/
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No gráfico abaixo, podemos analisar também a situação dessas 

crianças em relação aos estudos. 

 
Fonte:: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2007. /Dados da Organização: 
Marcelo Iha 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentre os 2,5 milhões de meninos e meninas brasileiros que trabalham 2,5% deles não 

estudam, ou seja, são cerca de 62,5 mil crianças. Mais preocupante ainda é vermos que a 

proporção de 0,8%, ou seja, mais de 20 mil crianças brasileiras que não estudam, só 

trabalham. Já em relação à porcentagem daqueles que estudam e trabalham 7%.  

O gráfico e as estatísticas não revelam os detalhes dessas atividades.  
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Por isso, é importante lembrar que, embora essas 175 mil crianças e 

adolescentes estejam na escola e tenham uma ocupação, o trabalho 

somente é permitido para aqueles a partir dos 14 anos, desde que na 

condição de aprendizes, conforme previsto no ECA.       

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2007. / Dados da Organização: Marcelo Iha 

 

 

 

Continuando com a pesquisa sobre os dados relacionados com o trabalho infantil, a 

PNAD de 2007 identificou que no Brasil havia 5,7 milhões de crianças e adolescentes de 

5 a 17 anos com alguma ocupação. Destes, 64% são do sexo masculino, totalizando 3,6 

milhões de pessoas, enquanto as meninas representam 36%, ou pouco mais de 2 milhões 

com alguma ocupação. 

 

 

Os gráficos a seguir analisam o tipo de ocupação na faixa etária de 5 a 17 anos. 
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Em relação ao tipo de ocupação das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, cerca de 63% 

delas trabalham com atividades não-agrícolas, ou seja, podem tanto realizar tarefas 

domésticas como em indústrias, comércio ou outras situações. Essa porcentagem soma 

em números absolutos quase 3,6 milhões de pessoas. Já as atividades agrícolas ocupam 

37% de meninos e meninas na faixa etária, totalizando 2,1 milhões que trabalham no 

campo.  

 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2007. / Organização: Marcelo Iha 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2007. 
/ Organização: Marcelo Iha 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2007. 
/ Organização: Marcelo Iha 
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Os dados da PNAD apontam que de acordo com as faixas etárias, as crianças de 5 a 9 

anos com ocupação somam 195 mil meninos e meninas, das quais a maioria (¾) 

delas147 mil exerce atividades agrícolas.  

 Já no grupo de 10 a 14 anos, existe maior equilíbrio entre as atividades agrícolas e não 

agrícolas, mas o número total de pessoas com ocupação passa de 1,8 milhão. 

 Por fim, os adolescentes de 15 a 17 anos representam um total de mais de 3,6 milhões 

com alguma ocupação, dos quais mais de 70% está em atividades não-agrícolas.  

 Esses números mostram uma tendência de que quanto mais velhos, mais as pessoas vão 

para as cidades ou outras áreas que não a da lavoura para trabalharem. 

 

 Os dados mais recentes sobre trabalho infantil são de 2008
17

, onde a PNDA 

mostra que o trabalho infantil diminui, mas ainda é realidade para 993 mil crianças de 5 

a 13 de idade. No Brasil, em 2008, havia 92,5 milhões de pessoas com cinco anos ou 

mais de idade ocupadas, destas, 4,5 milhões tinham de 5 a 17 anos de idade, sendo 993 

mil delas crianças de 5 a 13 anos. As pessoas ocupadas representavam 10,2% da 

população de 5 a 17 anos de idade, 0,7 ponto percentual a menos que em 2007, e 3,3% 

das crianças de 5 a 13 anos. A região Nordeste apresentava a maior proporção na faixa 

etária de 5 a 17 anos de idade ocupadas, 12,3% (1,7 milhão); e a Sudeste, a menor, 7,9% 

(1,3 milhão). A proporção de homens de 5 a 17 anos de idade ocupados (13,1%, ou 2,9 

milhões de pessoas) era maior do que entre as mulheres (7,1%, ou 1,5 milhão), fato 

percebido em todas as regiões. A taxa de escolarização das pessoas de 5 a 17 anos 

aumentou de 92,4%, em 2007, para 93,3%, em 2008 (0,9 pontos percentuais). Entre as 

pessoas dessa faixa etária ocupadas, esse aumento, porém, foi maior (1,9 ponto 

percentual), sendo que a taxa de escolarização chegou, em 2008, a 81,9%.  O trabalho 

infantil é agrícola, masculino e sem registro. 
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 Fonte: Esses dados são PNAD/2008 (Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar) acessados em 

17/05/2010, pág 02. 
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A tabela a seguir traça uma síntese do perfil socioeconômico das crianças e 

adolescentes envolvidos com o trabalho infantil em 2008 

 

 

Em 2008 segundo os dados do IBGE, 35,5% das crianças e adolescentes de 5 a 

17 anos de idade ocupadas estavam em atividade agrícola e 51,6% eram empregados ou 

trabalhadores domésticos. Na faixa etária de 5 a 17 anos de idade ocupadas trabalhavam 

em média 26,8 horas habitualmente por semana, em todos os trabalhos, sendo que as 

crianças e adolescentes de 5 a 13 anos de idade trabalhavam em média 16,1 horas; as de 

14 ou 15 anos de idade, 24,2 horas; e as de 16 ou 17 anos de idade, 32,7 horas. Apenas 

9,7% dos empregados ou trabalhadores domésticos de 14 a 17 anos de idade possuíam 

carteira de trabalho assinada, percentual que era de 13,1% para as pessoas de 16 ou 17 

anos de idade. Das crianças de 5 a 17 anos de idade ocupadas em 2008, 32,2% eram 

trabalhadoras não remuneradas, percentual que chegava a 60,9% entre as crianças de 5 a 

13 anos de idade. Das pessoas de 14 ou 15 anos de idade ocupadas, 34,0% eram 

trabalhadoras não remuneradas e, dentre as pessoas ocupadas de 16 ou 17 anos de idade, 

esse percentual era de 19,1%. O rendimento médio mensal de todos os trabalhos de 

crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade ocupadas aumentou de R$ 262, em 2007, 

para R$ 269, em 2008. As pessoas de 5 a 13 anos de idade recebiam em média R$ 100; 

as de 14 ou 15 anos de idade, R$190; e as de 16 ou 17 anos, R$ 319. No Brasil, em 2008, 

865 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade ocupadas residiam em 

domicílios cujo rendimento mensal domiciliar per capita era menor que ¼ do salário 
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mínimo ou sem rendimentos, o que representa 10,8% das pessoas desse grupo de idade. 

O rendimento médio mensal domiciliar per capita de crianças 5 a 9 anos de idade que 

estavam ocupadas era de R$ 186, ao passo que os adolescentes com 16 ou 17 anos de 

idade era de R$ 394. Em 2008, 57,1% das crianças de 5 a 17 anos de idade que estavam 

ocupadas também exerciam afazeres domésticos. Na faixa etária de 5 a 13 anos, esse 

percentual era de 61,2%; e entre 14 e 17 anos de idade, a proporção era de 56,0%. Entre 

as mulheres de 5 a 17 anos ocupadas, o percentual era de 83,2%; enquanto, entre os 

homens, 43,6% dos ocupados nessa faixa etária realizavam afazeres domésticos. Entre as 

crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade não ocupadas, 42,0% exerciam afazeres 

domésticos, percentual que era de 54,6% entre as mulheres e de 29,2% entre os 

homens
18

.  

Analiso que em alguns períodos os dados estatísticos sobre o trabalho infantil ora 

vem crescendo, ora vem decrescendo. O fato é que estes dados do IBGE e PNAD 

revelam que crianças e adolescentes estão sendo explorados das mais variadas formas 

em todo o país. O estudo mostra que o trabalho infantil tem um grande impacto social e 

subjetivo na vida das crianças e adolescentes. Sociais porque as crianças e adolescentes 

começam a trabalhar muito cedo e por estarem cansados fisicamente, por muitas vezes 

não conseguem ir para a escola, estão sujeitos a todo tipo de violência, como foi citado 

anteriormente, perdem sua infância para assumir responsabilidades para o sustento de 

suas famílias. Subjetivos, pois quando estiverem na fase adulta sentirão incapazes de 

produzir algo, estarão psicologicamente frustrados em não ser alguém na vida, e pode ser 

que seus filhos pela sua “criação” começarão no trabalho precocemente. O que restará 

para estas crianças e adolescentes é uma vida sem perspectivas, apenas muito trabalho. 

 Com o objetivo de diminuir a inserção da criança e do adolescente no trabalho 

infantil, o Governo Federal em 1944 cria o FNPETI (Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil) com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a 

infância (UNICEF). Este fórum tem como objetivo fornecer dados e informações sobre 

as atividades econômicas exercidas por crianças e adolescentes no Brasil, mais uma vez 

enfatizando seu objetivo, e desta forma pretende-se traçar um perfil da situação e assim 

planejar ações para erradicar esta expressão da questão social. Segundo o Ministério do 

Trabalho, os órgãos competentes que podem receber e apurar as denúncias sobre o 

trabalho infantil são: o próprio Mistério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, 
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 Fonte: IBGE/2008 acessado em 13/05/2010, pág.2.   
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Procuradores Gerais de Justiça, Ministério Público Federal, Conselhos Tutelares, 

Conselhos dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Conselhos no Interior dos Estados, 

Conselhos nas Capitais dos Estados e Juizados da Infância e da Adolescência.  

No próximo capítulo discutiremos sobre as políticas sociais e quais as propostas 

das mesmas para tentar diminuir o trabalho infantil.  
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CAPÍTULO II – POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

2.1 - Políticas Sociais no Brasil  

Neste segundo capítulo discutiremos de forma sucinta a política social no Brasil e 

os programas de transferência de renda, que hoje são os programas que mais assistem as 

famílias pobres.  No livro A Política Social Brasileira no Século XXI: a prevalência dos 

programas de transferência de renda, os autores Silva e Silva, Yazbek e Giovanni 

discutem estas duas temáticas que darão grande contribuição para este trabalho. 

 Os anos de 1990 assistiram a um desmonte de toda a política social
19

 em virtude 

dos ajustes econômicos, cortes de gastos e do projeto neoliberal que se estendem até os 

dias atuais. Com a proposta do projeto neoliberal várias foram as conseqüências: 

desemprego, aumento da pobreza, flexibilização do trabalho dentre outros. Foi intenso o 

combate aos direitos sociais por parte das elites conservadoras. 

 Com o projeto neoliberal as políticas e programas sociais passam a ser 

focalizados, começava aí as privatizações e a mercantilização destas políticas em 

articulação com o Estado, para dar lucro ao setor privado. Os autores Silva e Silva, 

Yazbek e Giovanni no livro acima citado destacam em uma de suas falas: 

 

os programas sociais têm sido orientados, historicamente, por políticas 

compensatórias e desvinculadas das políticas de desenvolvimento 

econômico, cujos modelos só têm servido para incrementar a 

concentração de renda e a manutenção de uma economia centrada na 

informalidade, que exclui a maioria dos trabalhadores dos serviços que 

deveriam atender à população mais carente. (SILVA E SILVA, 

YASBEK E GIOVANNI; 2007:28). 
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 Os autores acima citados compreendem que os anos 1930 e 1943 foram um período onde se situaram os 

marcos iniciais de um sistema de proteção social no Brasil e neste contexto os autores destacam que há um 

profundo reordenamento no que diz respeito às funções do Estado Nacional. Os autores analisam ainda 

que o Estado no Brasil sempre foi o sujeito na produção do desenvolvimento econômico, mesmo 

priorizando o mercado, assumiu um papel de promoção do bem-estar social. O padrão de cidadania tinha o 

mercado de trabalho como base, onde o Estado era o controlador. Diante dessa situação, ser cidadão 

significava ter uma carteira assinada e pertencer a um sindicato, ou seja, o Estado forjou uma Cidadania 

Regulada. Esta Cidadania estava limitada ao meio urbano, numa sociedade que estava marcada pela 

fragilidade de disputa entre interesses competitivos. (Silva e Silva, Yazbek e Giovanni; 2007:21, 22).   

Durante os anos 1970 e 1980 este sistema de proteção social avançou rumo a sua consolidação, com o 

autoritarismo da ditadura militar, fazendo com que a expansão dos programas e os serviços sociais 

funcionassem como compensadores á repressão e ao arbítrio. A partir de meados de 1970 houve uma 

explosão dos movimentos sociais, que juntamente com os sindicatos lutaram para uma maior ampliação 

dos direitos sociais, alargando assim a cidadania para todos. A Constituição de 1988 foi um marco neste 

contexto, juntamente com a “instituição do conceito de Seguridade Social que incorporou a Assistência 

Social, junto com a Previdência Social e a Saúde, enquanto políticas constitutivas da Seguridade Social no 

país.” (Silva e Silva, Yazbek e Giovanni;2007:22 e23).                     
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Continuando nessa mesma linha de discussão, as autoras Elaine Rossetti Behring 

e Ivanete Boschetti em seu livro Política Social: fundamentos e história discutem a 

política social no Brasil contemporâneo: entre a inovação e o conservadorismo analisam 

a relação do Estado com as políticas sociais. As autoras Behring e Boschetti concordam 

com os autores citados acima, em que os anos 90 foram marcados por campanhas em 

torno de reformas. O governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado por essas 

reformas que já vinham desde o governo Collor. 

 Os discursos das reformas tiverem como privilégio o mercado e, neste contexto o 

Estado brasileiro foi pontuado como a causa principal da crise econômica vivida pelo 

país desde o início dos anos 1980.  O Estado é reformado dando-se ênfase às 

privatizações e a previdência social, desprezando assim as conquistas feitas pela 

constituição de 1988: “a carta constitucional era vista como perdulária e atrasada”, o 

caminho para o “novo” é aberto com o “projeto de modernidade”.  Este projeto acontece 

com as formulações de Bresser Pereira, que estava à frente do Ministério da 

Administração e da Reforma do Estado (MARE) e o principal documento orientador 

deste projeto foi o Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE/MARE, 1995). Nos 

governos de Collor e FHC, as reformas são orientadas para o mercado, o estado 

brasileiro é antidemocrático e há um conservadorismo na burguesia brasileira no 

processo de modernização. (BEHRING e BOSCHETTI; 2006:148).  

 As autoras Bering e Boschetti, analisam que o termo reforma utilizado nos 1990 

pelo projeto, parte de uma perspectiva indébita e ideológica da idéia reformista, no qual 

é destituído o viés social-democrata, como se qualquer mudança significasse reforma, 

não considerando as conseqüências sociais e sua direção sócio-histórica. Elas lembram 

que este termo ganhou sentido nas estratégias revolucionárias, com a perspectiva de 

condições melhores de vida e trabalho para as maiorias. (BEHRING e 

BOSCHETTI;2006:149). Outro destaque feito pelas autoras a respeito do termo reforma 

foi o Programa de Publicização, que transferia a responsabilidade do Estado para o 

terceiro setor, para as  ONGS e instituições filantrópicas que criavam políticas públicas. 

O serviço voluntário-remunerado cresceu com solidariedade que desprofissionalizava a 

intervenção nessa área, que era a área social. 
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Como se pode observar o centro da “reforma” foi o ajuste fiscal (tudo era 

justificado pela crise financeira), a publicização, regulamentação do terceiro setor e o 

serviço voluntário. 

Mesmo com a “reforma”, onde houve uma tendência a desresponsabilização da política 

do Estado social, as autoras entenderam que não houve uma ausência da política social, 

porém esta teve que se adaptar ao novo contexto imposto pela “reforma” 
20

. Origina-se 

desta reforma o trinômio do neoliberalismo para as políticas sociais que tiveram que se 

adaptar a estas mudanças. Este trinômio era composto pelos seguintes elementos: 

privatização, focalização/seletividade e descentralização (BEHRING e BOSCHETT 

apud Draibe, 1993).  Neste quadro de adaptação das políticas públicas as autoras Behring 

e Boschetti citam que: 

 

 

a tendência geral tem sido a de restrição e redução de direitos sob o 

argumento da crise fiscal do Estado, transformando as políticas sociais 

– a depender da correlação de forças entre as classes sociais e 

segmentos de classe e do grau de consolidação da democracia e da 

política social nos países - em ações pontuais e compensatórias 

direcionadas para os efeitos mais perversos da crise. As possibilidades 

preventivas e até eventualmente redistributivas tornam-se mais 

limitadas, prevalecendo o já referido trinômio articulado do ideário 

neoliberal para as políticas sociais, qual seja: a privatização, a 

focalização e a descentralização. (BEHRING e BOSCHETTI; 

2006:156). 

 

 

 

  

O que se pode observar nos anos de 1990 é que houve um imenso desmonte cruel 

das políticas sociais com a proposta da reforma do Estado alterando desta forma os 

campos da saúde, assistência social e seguridade social que influenciaram até os dias 

atuais na vida das famílias que são assistidas pelos programas sociais.  

Em relação à saúde as autoras enfatizam que a falta de recursos tendenciou a 

longas filas, redução de leitos, demora na prestação dos serviços e falta de medicamentos 

na rede pública. Elas compreendem que o campo da assistência social é o que mais 

sofreu e ainda continua sofrendo para que se torne de fato uma política pública e supere 

algumas características históricas como: o reforço da filantropia, com uma presença forte 

das entidades privadas que estão conduzindo diversos serviços principalmente aqueles 
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 Estes grifos são das autores Behring e Boschetti.  
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voltados para as pessoas idosas e com deficiência; a lentidão em regulamentar a 

assistência social como direito (neste sentido surge a LOAS que foi sancionada em 1993 

e efetivada em 1995).  

Tentando romper com esse quadro, a partir de 2004 é instituído o SUAS (Sistema 

Único de Assistência Social) que traz “avanços que precisam ser reconhecidos”, 

descentralizando o sistema e fortalecendo as proposições da LOAS.  

No campo da seguridade social no ano de1990, o mercado deu ênfase aos planos 

privados. Na saúde e na previdência transferiram a responsabilidade para a sociedade, 

justificando deste modo o voluntariado, a solidariedade e a cooperação, parecendo que 

estas justificativas estavam fundadas na perspectiva do “Welfare Pluralim ou Welfare 

Mix (Abrahamsom, 1995 e 2004; Pereira, 2201 e 2004; Behring, 2004). (BEHRING e 

BOSCHETTI;2006:162). 

No município de Macaé onde realizei a pesquisa sobre o PETI, é muito forte e 

presente o chamado terceiro setor dentro dos programas sociais substituindo assim a 

política social que toda a população deveria ter acesso e direito. Muitas das famílias 

recorrem às organizações sem fins lucrativos para tentar responder aos seus anseios e 

direitos que alguns dos programas sociais por serem focalizados e descentralizados não 

conseguem atender e responder. De um modo geral até os dias atuais estas têm sido as 

características dos programas sociais, características que as autoras chamam de 

refilantropização das políticas sociais. Para elas: 

 

Isso explica o retorno à família e às organizações sem fins lucrativos – 

o chamado “terceiro setor”, categoria tão bem desmitificada por 

Montaño (2002) – como agentes de bem-estar, substituindo a política 

pública. Ao não se constituir como uma rede complementar, mas 

assumir a condição de “alternativa eficaz” para viabilizar o 

atendimento das necessidades, esse apelo ao “terceiro setor” ou à 

“sociedade civil”, aqui mistificada, configurou-se como um verdadeiro 

retrocesso histórico. Trata-se do que Yazbek (1993 e 2000) denomina 

refilantropização das políticas sociais, que implica uma precipitada 

volta ao passado sem esgotar as possibilidades da política pública, na 

sua formatação constitucional. (BEHRING e BOSCHETTI;2006:162).    

  

 

          

 Outra autora que contribui para a análise das políticas sociais no Brasil é Aldaíza 

de Oliveira Sposati. No livro “Assistência na trajetória das Políticas Social Brasileiras: 

uma questão em análise”, a autora Sposati debate sobre a política social e o assistencial, 

dizendo que a assistência se tornou uma política pública do Estado para enfrentar a 
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questão social, como ação compensatória para as desigualdades sociais. Referindo ao 

que Marx cita na concepção de trabalho que envolve captital-trabalho, Sposati 

compreende também que a ação assistencial do Estado dispõe da relação capital-

trabalho, que nasce da exploração da força do trabalho, onde suas expressões estão 

presentes nas precárias condições de vida das classes subalternizadas. 

(SPOSATI;2007:27). 

 Neste debate Sposati diz que o assistencial não é um mecanismo que “resolva” ou 

“dê solução” aos problemas nascidos da sociedade capitalista, nem tão pouco que a 

manutenção “assistida” da subalternidade seja a única maneira de enfrentamento da 

questão social pelo Estado. Concordo com Sposati que a assistência não resolva todos os 

problemas que envolvem as questões sociais, porém dão um grande suporte as classes 

que vivem em condições de vida precária. Nesta análise Sposati cita: “A presença do 

assistencial nas políticas sociais conforma o usuário, possível gestor, em beneficiário 

assistido”. (SPOSATI:2007:28). 

 Sposati dentro das suas análises verificou que no Brasil, o Estado buscou 

estratégias para o enfrentamento da pauperização e violação dos trabalhadores que 

vinham crescendo, estratégias estas que usavam de um regime autoritário e excludente e 

políticas sociais com base no modelo assistencial. A autora coloca uma hipótese, faz um 

questionamento que considero pertinente: “será que o mecanismo assistencial reiterador 

da exclusão presente nas políticas sociais contém um espaço para a expansão da 

cidadania às classes subalternizadas?”. Avalio neste questionamento que o Estado tem 

que se fazer mais presente nas políticas sociais. Uma política que atenda todas as 

decorrências das questões sociais como, trabalho infantil, habitação, desemprego e 

outras, uma política voltada para toda a população sem ser focalizada, descentralizada, 

pontual e seletiva... seria mais eficaz?   

  

 A autora sinaliza que as políticas estatais compreendem um espaço de 

mercantilização do social através do repasse feito pelo Estado e analisa de onde vem os 

recursos para sustentar as políticas sociais: 

 

 

constituem parte do valor criado pela classe trabalhadora, apropriado 

pelo Estado e pelas classes dominantes e repassado às camadas 

populares sob forma de ‘benefícios’ concedidos pelo poder público, 



 46 

como expressão humanitária do Estado. (SPOSATI; 2006:33 apud 

IAMAMOTO, 1982:114). 

 

 

 

 Mesma a autora não citando Marx, indiretamente ela vem analisando, como foi 

comentado acima que a política social tem relação com o capital/trabalho, sinalizando 

que a transformação da mais-valia em políticas sociais é paga pelo trabalhador através do 

seu sobretrabalho. Sposati traz uma citação que tem relação com a política social e com a 

correlação das forças sociais, que é importante tanto para os assistentes sociais como 

para as instituições públicas, privadas, não podendo desconsiderar o terceiros setor e as 

ONGS neste processo de “construção” de políticas sociais: “È na correlação das forças 

sociais que a política social se estabelece e se modifica, a partir das transformações das 

relações de apropriação econômica, como também do exercício da dominação política”. 

Sposati no decorrer da sua análise é bem contundente e não nega que o Estado utiliza da 

política social como um mecanismo para intervir no controle das contradições da relação 

trabalho-capital que é gerada na reprodução e reposição da força de trabalho, ou ainda 

“cumpre uma função ideológica na busca do consenso a fim de garantir a relação 

dominação-subalternidade e, intrinsecamente a esta, a função política de alívio, 

neutralização das tensões existentes nesta relação. (SPOSATI;2006:33). 

 Na análise da relação entre política social e família recorrerei a autora Ivanete 

Boschetti no seu livro “Política Social no Capitalismo:Tendências Contemporâneas”, 

que juntamente com uma das organizadoras Regina Célia Tamaso Mioto, faz um grande 

debate em torno deste tema. A família mesmo sendo importante na esfera da proteção 

social, não mereceu uma atenção especial no âmbito das políticas sociais, esta alteração 

se deu a partir dos anos 1970, relacionando o desenvolvimento e à consolidação da 

crítica feminista sobre a centralidade dos homens nas teorias predominantes relacionadas 

ao Welfare State. Mioto ao discutir família e proteção social, considera os tempos do 

liberalismo, o Estado de Bem-Estar Social e o pluralismo de bem-estar social que 

expressa “na formatação a concepção neo-liberal característica da sociedade 

contemporânea” e por último faz uma articulação da família no  contexto da política 

social brasileira. A autora compreende que na formação capitalista sob a defesa do 

liberalismo, a família se conforma com o espaço privado e a partir deste espaço deve 

responder pela proteção social dos seus membros. Neste contexto se agrava a 

precariedade do trabalho, há um aumento da desproteção de mulheres, crianças e outros 

dependentes, confirmando assim a incapacidade do capitalismo liberal em garantir que 
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somente através das famílias e do mercado possam garantir um bem-estar coletivo. A 

autora em questão sinaliza que as famílias na Europa passaram a contar com a “boa 

vontade dos empresários” para a proteção social das mesmas. Estes empresários 

consideraram no salário de seus empregados, a carga familiar. (MIOTO;2008:131).    

 Com o quadro acima pontuado pela autora, a questão social foi se agravando, 

resultando de mudanças nas formas de proteção social, onde o Estado como ator assume 

a regulação das relações entre economia e demandas sociais. A autora vem sinalizando 

que o Estado tem o dever de viabilizar os direitos sempre voltados para o bem-estar 

social conferindo um poder de interferi nas relações econômico-sociais das sociedades, 

interferência esta sempre em prol da justiça social e eqüidade, justificando que é só 

através do Estado e de suas políticas sócio-econômicas que a cidadania pode ser 

ampliada, efetivada, garantida e consolidada evitando assim que estas políticas se 

transformem em mercadorias. Analiso que o Estado tem se tornado omisso nas questões 

sociais como foi pontuadas acima pelas autoras citadas dividindo estas responsabilidades 

com as ONGS, o terceiro setor e o voluntariado, cabendo ao Estado interferir somente no 

que diz respeito aos recursos financeiros destinados para as políticas sociais. 

Diante desse quadro, Mioto diz que houve um retrocesso na proteção social e 

cita: “nas últimas décadas se assiste ao retrocesso no âmbito da proteção social da 

garantia dos direitos sociais. Com ele, o recrudescimento da idéia da família com ator 

fundamental na provisão de bem-estar” (MIOTO;2008:137). A autora Mioto continua 

analisando a família e a proteção social no seu texto descrevendo que foi a partir nos 

anos 70
21

 com a recessão econômica que o Estado sofreu grandes e profundas mudanças 

atingindo assim a família, produzindo também mudanças para atender as manifestações 

da questão social tanto nos países desenvolvimentos como nos países em 

desenvolvimento e a mesma faz uma citação de grande importância que está muito 

presente nos programas sociais: “as famílias têm ficado cada vez mais à mercê de 

relações clientelísticas e feridas no seu direito à privacidade e à liberdade, especialmente 

no que concerne a padrões morais e religiosos”. (MIOTO; 2008:138 apud LAURELL, 

2000, p.253).  

 Mioto compreende que mesmo com os avanços obtidos pela Constituição de 

1988, a família se tornou um sujeito importante na provisão de bem-estar, sujeito este 
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que ocupa lugar importante nas disputas entre diferentes projetos voltados tanto para a 

disputa de hegemonia quanto nos espaços de execução das mesmas. (MIOTO;2008:144).  

 Contribuindo para essa mesma discussão, os autores Mione Apolinário Sales, 

Maurílio Castro de Matos e Maria Cristina Leal que são os organizadores do livro a 

“Política social, Família e Juventude: uma questão de direitos”, compreendem que a 

família como um todo, não fragmentando suas partes, são sujeitos portadores de direitos 

e estes devem ser respeitados fazendo-se cumprir esses direitos que estão definidos na 

Constituição de 1988 e no ECA (Estatuto da Criança e Adolescente).  No primeiro 

capítulo do trabalho os autores citados, discutem mudanças estruturais, política social e o 

papel da família: crítica ao pluralismo de bem-estar.  

Continuando com a discussão da categoria família, a autora Potyara Amazoneida 

Pereira-Pereira, sinaliza que a família passou a ser um agente privado de proteção social, 

sendo que a partir dos anos 1980 com o surgimento do pluralismo de bem-estar, uma 

nova realidade se impôs, devido às mudanças histórico-estruturais e o aproveitamento 

dessas mudanças pelo neoliberalismo. Compreendemos a importância de se comentar 

alguns anos anteriores para melhor compreensão dos efeitos e das causas obtidos sobre a 

família durante o ano de 1990. Neste propósito a autora Pereira afirma que o Estado não 

é mais um condutor das políticas socais, pelo contrário ele se afasta, começando o 

mercado a ditar regras que favoreçam o lucro, e não mais as necessidades sociais. 

 A partir dos anos 1990, a família assumiu novos arranjos, exigindo mudanças 

conceituais e jurídicas. A autora Pereira pelo que pude analisar concorda com a autora 

Freitas, que conceituou muito bem o termo família para compreender melhor as 

propostas das políticas sociais voltadas não só para uma família composto por pai, mãe e 

filho. Para a autora Pereira, família “abrange diversos arranjos: a união formada por 

casamento; a união estável entre o homem e a mulher e a comunidade de qualquer dos 

genitores, (inclusive da mãe solteira) com seus dependentes”. (PEREIRA-PEREIRA; 

2004:35). Com estas mudanças nos arranjos familiares, requer um maior volume de 

assistência a grupos específicos, em especial aos idosos. Pereira analisa que a partir 

desses arranjos familiares criam-se sérios problemas em definir o papel da família do 

século XXI e algumas dificuldades para uma política social voltada para esta instituição, 

nestes arranjos plurais de bem-estar em voga. Desta forma Pereira sinaliza: 

 

 



 49 

o objetivo da política social em relação à família, ou chamado setor 

informal, não deve ser o de pressionar as pessoas para que elas 

assumam responsabilidades além de suas forças e de sua alçada, mas o 

de oferecer-lhes alternativas realistas de participação cidadã. Assim, se 

o pluralismo de bem-estar quiser fazer jus ao próprio nome e angariar 

algum mérito no campo democrático, ele deverá ajudar a estender, em 

vez de restringir, a cidadania social. Para tanto, o Estado tem que se 

tornar partícipe, notadamente naquilo que só ele tem como 

prerrogativa, ou monopólio – a garantia de direitos. (PEREIRA; 

2004:42 apud JOHNSON, 1990).  

 

 

 

 No mesmo livro da política social no capítulo dois, a autora Regina Célia Tamaso 

Mioto, analisa as novas propostas e velhos princípios: a assistência às famílias no 

contexto de programas de orietanção e apoio sociofamiliar. Ela discute a situação do 

abandono de crianças e adolescentes em todo o mundo e coloca a importância da família 

no discurso do contexto da vida social. Mioto sinaliza a importância das propostas de 

enfrentamento às diferentes manifestações que ela chama de “mal-estar infanto-juvenil”, 

através dos programas de apoio sociofamiliar. Estes programas estão previstos no Eca, 

cujo objetivo é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes como também o 

direito ao convívio familiar e comunitário. Neste capítulo Mioto sinaliza várias questões 

no âmbito do Estado e família. 

 O Estado aqui não é somente um autoritário com a família, porém sua outra face 

mostra um Estado defensor das crianças vítimas de violência doméstica e impõe à 

família normas socialmente definidas. Mioto chama atenção para que ao se defender a 

família não descuidar dos direitos individuais de todos os membros. A autora faz uma 

observação que considero importante em relação à penetração dos limites da privacidade 

familiar, no que diz respeito às famílias pobres consideradas “desestruturadas” 
22

, que 

são mais visitadas por um assistente social para identificar maus tratos, violências, etc. e 

aquelas famílias chamadas de “normais” consideradas capazes de defender sua 

privacidade familiar, camuflando com mais facilidade as violências, buscando assim 

alternativas sem publicização. A autora nos chama a atenção para o que foi citado acima, 

o fato da interferência na privacidade familiar está diretamente ligada à vulnerabilidade 

social. E desse modo é mais fácil identificar nas famílias pobres chamadas de 

                                                 
22

 A autora em questão utiliza do termo “famílias desestruturadas” e o critica destacando que – surgido 

originalmente para rotular as famílias que fugiam ao modelo padrão descrito pela escola estrutural-

funcionalista – ainda é largamente utilizado, tanto na literatura como nos relatórios técnicos de serviços 

(Mioto, 1999) pag. 53 do trabalho citado.    
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“desestruturadas” algum tipo de distúrbio social e não identidicar nas famílias 

consideradas “normais”. A autora identifica que o termo famílias desestruturadas, é 

utilizado até em relatórios técnicos como em algumas literaturas, pelo fato que muitos 

não conseguem trabalhar com a diversidade de famílias.  

A vulnerabilidade à pobreza está direcionada, além dos fatores da conjuntura 

econômica, nos novos arranjos familiares e ao ciclo de vida das famílias. Neste contexto 

é importante o programa de apoio sociofamiliar na vida dos novos arranjos familiares. É 

importante ressaltar que tais programas de apoio sociofamiliar não podem fazer 

distinções entre famílias capazes e incapazes, porém para que isto não aconteça é 

necessário atentar para as famílias e novas relações entre elas e os serviços. 

(MIOTO;2004:57). 

  Os autores Sales, Matos e Leal, no capítulo quatro, do livro citado anteriormente 

discutem: O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação como marcos inovadores de política sociais. As autoras propõem a discussão 

com o objetivo de reforçar a garantia dos direitos das crianças e adolescentes juntamente 

com esses dois documentos de extrema importância. Para dar ênfase ao que foi 

sinalizada acima, a Constituição de 1988 garante em seu art. 227: 

 

 

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

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 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. 

 

 

 

Com a institucionalização do ECA, as crianças e adolescentes passam a ser vistos 

como sujeitos de direitos e a autora Leal traz alguns artigos do próprio ECA que garante 

esses direitos, como foi citado acima quando se remete ao trabalho infantil que é o tema 

deste estudo. Em relação a educação o ECA é bem claro no seu Art.53: “A criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”. Leal cita alguns 

desses artigos que constam no ECA neste capítulo do seu trabalho, no que diz respeito a 

educação. A autora compreende que tanto as determinações do ECA quanto as da LDB,  

têm que vir na direção da garantia dos direitos, apontam  para a perspectiva de se 
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redesenharem as políticas sociais voltadas para a infância e juventude. Destaca que o 

ECA vem modificando a política educacional, no que diz respeito à responsabilidade da 

escola, dos pais ou responsáveis e da sociedade, em garantir o direito a escolarização 

básica para as crianças e adolescentes. (LEAL;2004:153).  

 Finalizando esta discussão em torno das políticas sociais, que é uma discussão 

inesgotável, faço menção a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 e a 

Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, que juntamente com o que foi descrito acima, 

consideram a família como  uma instituição importante na construção de políticas sociais 

públicas. A PNAS/2004 diz que a Política Pública de Assistência Social, marca sua 

natureza no campo das políticas sociais, pois configura responsabilidades de Estado a 

serem asseguradas aos cidadãos brasileiros. Os objetivos que constam na PNAS/2004 

são bem contundentes em relação à Política Pública de Assistência Social, pois esta tem 

que estar integrada as políticas setoriais, não desconsiderando as desigualdades 

socioterritoriais, visando seu enfretamento, á garantia dos mínimos sociais, ao 

provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 

direitos sociais. Analiso que todos os objetivos que constam na PNSA/2004 são 

importantes, porém quero me deter no que diz respeito às famílias: “Assegurar que as 

ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família
23

, e que garantam 

a convivência familiar e comunitária”. (PNAS/2004:33). Avalio que o PETI em Macaé 

centraliza suas ações somente em alguns membros da família: como as crianças e aos 

adolescentes do programa. Os programas e projetos dos municípios são poucos para 

atender à demanda e ao crescimento que ocorreram no município. Entendo que é 

importante pensar a família como núcleo familiar e não focalizar ações em alguns dos 

seus membros.                                                                                                         

  

 

 

2.2 – Políticas de Assistência no município de Macaé   

 

 Avalio ainda que um há descaso e a ineficácia de políticas públicas no município. 

O mesmo não possui uma política de assistência que atenda o crescimento populacional 

devido à instalação petrolífera. O município tem como referência de Política de 
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 Grifos meus. 
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Assistência o que está preconizado na Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS/2004 e é a partir desta que os programas sociais são desenvolvidos no mesmo.  

Por falta de alguns dados quantitativos como
24

: número das famílias em que 

crianças e adolescentes estavam envolvidos no trabalho infantil no município, número 

das famílias imigrantes que posuerm crianças e adolescentes no trabalho infantil, número 

das famílias que retornaram ao seu município de origem e que tinham crianças e 

adolescentes no trabalho infantil, o que foi pesquisado é como atua a secretaria 

municipal de assistência social do município. Esta secretaria é um órgão gestor da 

Política de Assistência Social no município, que tem como missão organizar, coordenar, 

executar através de uma rede articulada, os programas, projetos e benefícios que 

compõem os serviços sócios assistenciais de proteção básica e especial de média e alta 

complexidade conforme estabelecido no sistema único de Assistência social – SUAS. A 

secretaria possui uma Rede de Proteção Social cuja finalidade é registrar informações 

que sirvam como ferramenta de planejamento, monitoramento e avaliação da política 

pública de assistência a nível local, bem como realizar o cadastramento único dos 

cidadãos, e a partir dele identificar demandas e posterior adesão aos programas e 

projetos de proteção social básica e especial, que estão no âmbito da Política Nacional de 

Assistência Social, tendo como base a inclusão social e o desenvolvimento da cidadania.  

Sinalizando ainda alguns elementos da secretaria de assistência social do município, esta 

apresenta os projetos e programas desenvolvidos pelo município e no âmbito do governo 

federal, cita sua execução, controle social e o financiamento desses projetos e programas. 

Não há nenhuma complementação de Política de Assistência por parte do 

município, junto à política que o mesmo tem como referência. Esta análise contradiz o 

discurso oficial da prefeitura que investe na área social. Houve certa dificuldade para 

analisar este item
25

. 

 

2.3 – Programas de Transferência de Renda 

 

Através das experiências pioneiras, o ano de 1995 foi um marco no debate sobre 

os Programas de Transferência de Renda, no Brasil, com início no ano de 1991. Estes 
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 Devido à falta de algumas informações citadas, encontrei dificuldade para analisar este item.   
25

 Outro ponto de questionamento, e que daria uma pesquisa mais profunda, é em relação à dificuldade do 

aceso a documentos públicos. Minha dificuldade foi grande em ter acesso a esses documentos, pois Macaé 

tem na sua história política enraizada e presente até hoje na relação da troca, do favor, “do conhecimento” 

de uma pessoa mais influente, é aquele “jeitinho brasileiro”. 
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programas são entendidos como transferência monetária a família ou indivíduos. Em 

contrapartida para ter direito a esta transferência, as exigências eram feitas no campo da 

saúde, educação e do trabalho. Esses fatores estavam no contexto da proteção social.          

Os autores Silva e Silva, Yasbek e Giovanni destacam que a primeira discussão 

sobre um programa de renda mínima, que é o Programa de Transferência de Renda 

(PTR), está ligada a uma agenda de erradicação da pobreza no país.  No ano de 1975, o 

professor Antônio Maria da Silveira, publica na Revista Brasileira de Economia, um 

artigo com o título “Redistribuição de Renda”, o então senador Suplicy faz referência ao 

professor citado como sendo o primeiro a defender o Imposto Negativo na literatura 

econômica brasileira. (SILVA e SILVA, YAZBEZ, GIOVANNI; 2007:42-87).  

As discussões para tentar reverter ou amenizar o quadro de pobreza que estavam 

acontecendo no período 80/90, influenciaram o senador Eduardo Suplicy  do Partido dos 

Trabalhadores, e este apresenta no senado o Projeto Lei nº80/1991, para a instituição de 

um PGRM (Programa de Garantia de Renda Mínima) para o Brasil. Este programa tinha 

como principal objetivo amenizar a pobreza. O senador Suplicy ainda fundamenta e 

justifica o PGRM, com base no art.3º, inciso III, da Constituição Brasileira de 1988, que 

determina a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 

sociais e regionais. (SILVA e SILVA, YAZBEK,GIOVANNI;2007:28-43).   

O Programa de Transferência de Renda no Brasil passou por vários momentos. O 

primeiro foi com a instituição do programa a nível nacional, que foi aprovado em 1991 

com Projeto Lei nº80. O segundo momento foi uma proposta em que todas as famílias 

recebessem uma renda mínima, porém todos os filhos tinham que estar matriculados na 

escola. Tratava-se de uma política em curto prazo para amenizar a pobreza. O terceiro 

momento (em 1995) era que de fato esse programa se constituísse em uma política 

social. Foi a partir deste momento que proliferam os programas de transferência de renda 

no Brasil como: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, o BPC (Benefício de Prestação 

Continuada) e o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) criado em 1996 

que é o tema central deste trabalho (TCC).  

 Os Programas de Transferência de Renda apresentam como inovação sua 

articulação com a transferência monetária, direcionada a famílias e jovens. Ter como 

exigência as crianças nas escolas, para os autores citados, parece ser socialmente 

significativa e expressa originalidade dessa política. O PETI – Programa de Erradicação 

do trabalho Infantil – é um desses programas de transferência de renda que dentro do 

estudo será mais bem analisado.  
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 Esse movimento articula-se com o enfrentamento à pobreza, para uma melhor 

educação. É através da Transferência de Renda que se pode fazer uma política como 

coloca as autoras: “pró-família, pró-criança e pró-educação”. (SILVA e SILVA, 

YASBEK,GIOVANNI;2007:193) 

 As autoras Silva e Silva, Yasbek e Giovanni sinalizam em seu livro: “A política 

social brasileira no século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda”, 

que os Programas de Transferência de Renda enquanto uma Política Social que possam 

atender melhor aos beneficiários, precisa estar articulados entre si e com outros setores. 

 Alguns aspectos para as autoras precisam ser mais bem analisados, estudados e 

refletidos do ponto de vista econômico, social e político, para que estes possam atender a 

todos que precisarem, enquanto uma alternativa viável de Política Social. Os autores nos 

chamam atenção para alguns desses aspectos importantes que são: Obrigação de 

Freqüentar a escola: mais que obrigar a criança a freqüentar a escola, é preciso ter uma 

educação que atenda as expectativas, do aluno. Essa questão está relacionada em 

democratizar e expandir o sistema de educação a todos. O ensino precisa está inerente as 

demandas propostas pela sociedade. Articulação da Transferência Monetária com outras 

políticas e Programas: há uma preocupação neste aspecto no sentido de se articular os 

Programas de Transferência de Renda com outras políticas e programas. É preciso mudar 

a estrutura atual desses programas para que haja uma maior interação com outras 

políticas e programas. Acesso básico e democratização em todos os serviços articulados 

com uma política econômica, juntamente a uma Política Social voltada para a população 

que dela necessitar. Não basta retirar as crianças e adolescentes das ruas e do trabalho 

precoce, é preciso que a escola tenha uma boa qualidade de ensino e que se altere o 

quadro conjuntural e econômico, criando assim espaço para uma política de crescimento 

econômico. Os Programas de Transferência de Renda enquanto uma Política de Combate 

ao Trabalho Infantil e de Enfretamento à Pobreza: a pobreza está inerente a desigualdade 

social na distribuição de renda  

Os Programas de Transferência de Renda é uma política voltada para várias 

expressões da questão social, como a pobreza, que é também uma política compensatória 

e focalizada. É preciso construir políticas públicas voltadas para a geração de emprego 

articuladas com uma Política Social que seja universal, assegurando assim o acesso a 

toda a população.  O Programa de Transferência de Renda enquanto Mecanismo de 

Focalização na População Pobre parte de um contexto de focalização muito grande. 
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 Apesar dos critérios de elegibilidade para inserção nos programas, muitas das 

famílias ainda ficam de fora desses programas. Mesmo com o crescimento desses 

programas, não conseguem atender a toda população, devido a vários fatores. Alguns 

desses fatores são os recursos financeiros e humanos destinados a esses programas, 

aliados a uma gestão pública deficiente na maioria dos municípios responsáveis pela 

implementação destes. Programa de Transferência de Renda e Descentralização: a 

descentralização se torna importante na medida em que políticas sociais articuladas a 

uma política econômica possam desenvolver uma política séria e comprometida com os 

municípios. Esta descentralização, não desreponsabiliza as políticas nacionais destes 

programas, visto que muitos dos municípios não têm como arcar com o funcionamento 

destes programas sem nenhum apoio. Faz-se necessário uma Política Nacional com as 

três esferas do governo (Federal, Estadual e Municipal) onde esta inerente aos Programas 

de Transferência e Renda, assumindo um caráter de transferência, podendo desse modo 

enfrentar não só a pobreza como outras questões sociais que envolve as famílias 

assistidas pelos programas. Quando há possibilidade da população local na participação 

dos programas sociais, a descentralização é promissora, dando condição para o acesso da 

população nestes, reduzindo assim fraudes que tem marcado a política social brasileira. 

   No Critério de Elegibilidade, há que se verificar que uma política 

descentralizada não possa ser confundida com práticas clientelistas, limitando assim a 

participação do poder local dos municípios sobre os programas.  O município deve ter a 

liberdade para melhor escolha dos critérios para o funcionamento do seu programa, 

todavia a implementação deste deve ser descentralizada.  O Tempo de Permanência das 

Famílias enquanto Beneficiárias dos Programas é um fator importante.  Como desligar 

estas famílias, se várias expressões das questões sociais ainda persistem como: 

desemprego, educação, saúde, habitação, trabalho infantil, violência e outras? Conforme 

as autoras, muitas famílias têm na sua estrutura limites para que possam de alguma 

forma sobreviver sem o benefício. Os Programas de Renda não podem estar atrelados 

como condição permanente de sobrevivência daquelas famílias. Seu desligamento tem 

que ser feito de forma cautelosa, dando subsídios e orientação para as famílias, de modo 

que elas possam sobreviver sem os programas. À medida que os Programas de 

Transferência de Renda forem considerados como direito de sobrevivência, cada família 

com suas necessidades saberá seu tempo de permanência nestes programas. Cabe ao 

Estado propor e fazer políticas públicas voltadas não só para estas famílias dependentes 

dos programas como para a população de uma forma geral.  
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Em relação aos Objetivos e Alcances, os Programas de Transferência de Renda 

têm vários objetivos, e um deles é medir impactos, tarefa difícil, pois envolvem vários 

profissionais especializados e questões como pobreza, habitação, famílias e outros. Tem-

se duas análises envolvendo objetivos e alcances uma positiva e a outra negativa. A 

positiva são as questões na área da educação voltada para a criança e adolescente, e a 

negativa relaciona-se com a questão do mercado de trabalho, onde muitos dos adultos 

não conseguem se inserir. O mercado de trabalho exige pessoas capacitadas e 

experientes. Muitos desses sujeitos não têm qualquer qualificação ou instrução. Cabe aos 

programas propor qualificação a estas famílias para que possam enfrentar melhor essa 

questão relacionada ao trabalho.  

Discutir Continuação e Auto-Sustenção nos Programas de Transferência de 

Renda envolve questões como recursos, políticas e administração. Questões essas que 

são inerentes a esses programas. Existe uma cultura na criação desses programas como 

alternativa à pobreza, mas por outro lado desconsiderar a sua descontinuidade por parte 

dos implementadores é não criar ou não dar condições para que as famílias sejam 

capazes de construir seu próprio caminho e também assim construir seu futuro.  

Monitorar e Avaliar: mas que comprometimento com esses programas, é preciso 

recursos para que sejam avaliados e monitorados. Muitos desses programas precisam 

fazer da sistematização uma prática, para melhor avaliação destes, como a exemplo o 

desligamento das famílias, avaliando assim impactos a médio e longo prazo. 

 Dois aspectos são inerentes a esta questão: como o desenvolvimento do trabalho 

sócio-educativo voltado para as famílias, que tem sido trabalhado pouco por parte dos 

profissionais, prática esta que poderia ser mais bem desenvolvido por programas 

municipais e estaduais, sendo alguns de pequeno porte. E outro diz respeito à exigência 

de contrapartidas, para que as famílias tenham ou não acesso e continuidade nos 

programas. Não está se falando em negar direitos através destas contrapartidas, mais 

criar condições para que outros direitos como educação, trabalho, saúde sejam 

adquiridos, elaborando assim condições para que futuras famílias se atonomizem. 

(SILVA e SILVA, YASLBEK, GIOVANNI;2007:200-210). Avalio que estas 

contrapartidas são importantes para os programas construir mecanismos onde as famílias 

possam ter autonomia de não depender mais dos programas. Contudo estas 

contrapartidas não podem ser impostas ou obrigar as famílias a cumprir com estas. O 

Estado já o faz de forma lenta, usando de mecanismo de coerção com as camadas mais 

subalternas da população que estão sujeitas a fazerem parte desses programas.. 



 57 

 As autoras apresentaram bem esses aspectos relacionados aos PTR, são questões 

que precisam ser analisadas nos campos da política, do social e do econômico. O 

programa PETI, que é um programa de transferência de renda, apresenta estes aspectos, 

destacados pelas autoras. Como desligar as famílias sem um direcionamento para que 

elas não dependam mais dos programas? E a questão da obrigatoriedade da freqüência 

escolar que perpasse pelo sistema educação? Como motivar as crianças a irem para a 

escola, sabendo que elas são obrigadas a freqüentar, se não as famílias são excluídas dos 

programas? Muitas vezes o critério para o acesso ao programa é construído por práticas 

clientelistas. E a questão do tempo das famílias nos programas, cabe a quem decidir 

quanto tempo às famílias permanecem nos programas?  Será que os PTR serão 

consolidados como políticas públicas? Porque por enquanto esses programas são 

políticas para amenizar a pobreza. Todas estas questões precisam ser discutidas pelo 

Estado de forma a construir políticas públicas consistentes voltadas para o acesso a toda 

população. 

 Os Programas de transferência de renda e tantos outros programas sociais, como 

foram mencionados acima tem sua centralidade em membros da família e não na família 

como um todo, isto é, o foco não é o sujeito isolado. Não se pode discutir e implementar 

políticas públicas somente para criança, adolescente, idoso, gestantes e outros sem 

discutir a família.  

Como já discutimos anteriormente, a família contemporânea se transformou 

devido a vários fatores como o trabalho, a saída da mulher como dona do lar para o 

mercado de trabalho, o fator separação dos cônjuges e outros. A construção de uma 

família não se resume mais em um pai, uma mãe e um filho, a família nuclear, as 

famílias foram se moldando de acordo com suas condições de vida e com sua própria 

realidade.  

Uma autora que traz uma discussão importante em torno da família é Rita de 

Cássia Santos Feitas
26

 em seu texto Famílias em transformação: uma realidade atual. 

Neste texto a autora Freitas aborda várias questões sobre família que considero ser de 

grande importância para compreender o seu significado atual. Freitas analisa que pensar 

em famílias significa pensar nas relações com a sociedade, e se pergunta qual o lugar que 

a família ocupa na sociedade contemporânea/ O que vem a ser família? O pai que mora 
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 Doutora em Serviço Social pela UFF, e ministrou a disciplina Família em 2008 no PURO (Pólo 

Universitário de Rio das Ostras), onde pude compreender como as famílias vêm se modificando ao longo 

dos anos devido a vários fatores. 
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sozinho com seu filho constitui família? Os tios que criam seus sobrinhos constituem 

uma família? Os avôs criando seus netos constituem família? A adoção de crianças por 

casais homossexuais, hoje uma grande discussão, constituem família? Freitas nos chama 

a atenção para o fato que “pensar família hoje pressupõe seu entendimento enquanto um 

fenômeno que abrange as mais diferentes realidades”. Essas realidades seriam o que a 

autora cita acima de construção de famílias (FREIAS; 2006:3). A autora entende que a 

família na sociedade contemporânea está ligada ao universo da reestruturação do 

trabalho e neste universo o Estado tem suas preocupações ligadas à área social. A autora 

destaca ao falar de famílias, que está se falando em uma realidade em constante 

transformação. Outro ponto importante que Freitas destaca é que nos atendimentos e 

plantões dos profissionais de assistentes sociais as famílias pobres são nossos 

referenciais e questiona: Que família é essa, que política é necessária?  Freitas diz em seu 

texto que é fundamental desconstruir a dicotomia de família estruturada e família 

desestruturada, hoje muito presente em algumas falas e discursos de vários profissionais, 

não somente do assistente social. Neste contexto Freitas define família da seguinte 

forma: “um processo de articulação de diferentes trajetórias de vida, que possuem um 

caminhar conjunto e a vivência de relações íntimas, um processo que se constrói a partir 

de várias relações, como classe, gênero, etnia e idade” (FREITAS, 2006:8). 

 Neste mesmo texto, Freitas diz que cresce o número de famílias em que  os avós, 

os tios, os padrinhos, assumem ser o único chefe, exercendo o papel que seria do pai ou 

da mãe. A autora compreende que é impossível pensar ou falar da família brasileira sem 

dar a importância do parentesco e da vizinhança na vida dessas pessoas. (FREITAS; 

2006:9) Para a autora: 

 

 

o que os estudos atuais apontam é a necessidade de se pensar família 

não enquanto modelo, mas de relações familiares, cujas extensões 

podem variar, ao abranger parentes em domicílios diferentes, amigos e 

vizinhos. A subjetividade, a sociabilidade é formada também por esses 

laços de ajuda, de cuidados. (FREITAS; 2006:9).  

 

 

 

A autora em questão analisa que o cuidado das crianças por estes sujeitos não 

sendo os pais, vem se caracterizar o que Claudia Fonseca, citada em seu texto, chama de 

circulação de crianças. A família vai se modificando, nestes novos arranjos. Ainda neste 
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texto, Freitas analisa que grande parte das famílias são chefiadas por mulheres, que é 

uma característica do nosso tempo o que implica, segundo ela na “liberalização da 

mulher”. A autora analisa que ao pensar na família, é importante pensar também na 

mulher, e afirma ainda que a família está em constante transformação e pensar nestes 

novos arranjos familiares, na família pobre, em que família está inseria a criança, na 

mulher, é pensar e construir políticas sociais voltadas para estes fatores, não mais para 

uma família constituída por pai, mãe e filho. Utilizamos a concepção de família da 

autora citada para melhor entender como os programas de transferência de renda vem 

trabalhando com as famílias na atualidade. 
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CAPÍTULO III – PETI (Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil) 

 

3.1 – PETI - Brasil  

 Antes de analisar o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – no 

município de Macaé, apresentaremos o programa a nível Federal. O PETI no Brasil é 

considerado referência mundial no combate à exploração de crianças, o único a adotar 

política específica contra o uso de mão-de-obra infantil. O PETI foi criado em 1996 com 

o principal objetivo de contribuir para a erradicação de todas as formas de trabalho
27

 

infantil no País, atendendo famílias onde se encontram crianças e adolescentes em 

situação de trabalho perigoso, penoso, insalubre e degradantes. Em 28 de dezembro de 

2005 ocorre à integração do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil com o 

PBF - Programa Bolsa Família, regulada pela Portaria GM/MDS nº 666, com o objetivo 

de buscar o enfrentamento da duplicidade de benefícios, a ampliação do atendimento de 

acordo com as demandas registradas de trabalho infantil, unificação do valor do Serviço 

Socioeducativo, universalização do acesso e melhoria na gestão. 

 O PETI compõe o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) com duas ações 

articuladas: o serviço sócio educativo ofertado para as crianças e adolescentes afastadas 

do trabalho precoce e a transferência de renda para suas famílias. Além disso, o 

programa prevê ações socioassistencias com foco na família, potencializando sua função 

protetiva e os vínculos familiares e comunitários.  

O PETI exige algumas condições para a permanência das famílias no programa. 

Para que as famílias recebam a transferência de renda, têm que assumir os seguintes 

compromissos: retirar as crianças e adolescentes de atividades laborais e de exploração; 

freqüência mínima da criança e do adolescente nas atividades de ensino regular e no 

serviço sócio educativo, no turno complementar ao da escola, de acordo com o 

percentual mínimo de 85% da carga horária mensal exigida.
28

 Em relação à saúde, as 

famílias terão que acompanhar o crescimento e desenvolvimento infantil, a vacinação, 

                                                 
27

 No site www.mds.gov.br  pode ser verificada uma planilha com as piores formas de trabalho infantil ou 

forçado.  
28

Alguns autores como foi apresentado no início deste trabalho questionam esta relação que é muito 

distante do PETI e da escola.   

http://www.mds.gov.br/
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bem como a vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de sete anos. Em 

relação ao benefício do PETI, o valor deste é destinado para as famílias em situação de 

trabalho infantil com renda per capita mensal superior a cento e vinte Reais (R$120,00). 

A bolsa de R$ 40,00 (quarenta Reais) é paga para as famílias residentes em áreas 

urbanas de capitais e regiões metropolitanas com município com mais de 250 mil 

habitantes e para as famílias residentes em outros municípios ou em áreas rurais o valor 

da bolsa é de R$ 25,00 (vinte e cinco Reais). Em relação ao público-alvo o PETI destina-

se a atender famílias com crianças e adolescentes retirados das diversas situações de 

trabalho, com idade inferior a 16 (dezesseis anos). Outro aspecto é a identificação de 

situações de violação de direitos geradas pelo trabalho infantil, no âmbito da Proteção 

Social Especial (PSE). 

O desafio de combater o trabalho infantil conta com diversos setores estratégicos, 

além do Ministério do Desenvolvimento social e Combate à Fome (MDS), tais como: 

Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), Mistério Público do Trabalho (MPT), 

Ministério da Educação (MEC), Ministério da Saúde (MS), Ministério do Esporte (ME), 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Cultura, Fórum de 

Erradicação do trabalho Infantil, Organização Internacional do trabalho (OIT), entre 

outros que participam de atividades conjuntas e intersetoriais de enfretamento ao 

trabalho infantil.  

 

 

3.2 – O PETI e o trabalho infantil em Macaé  

        

 No presente trabalho faremos uma contextualização breve do município de 

Macaé, para em seguida analisar e questionar o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) neste município
29

.  

A cidade de Macaé
30

, situado no estado do Rio de Janeiro cresceu muito com a 

instalação da Petrobrás no município, hoje o município está dividido em oito setores 

                                                 
2929

. Este contexto consta na página da própria prefeitura, que apresenta a cidade de forma centrada onde 

todos os problemas de uma cidade em desenvolvimento estão sendo resolvidos, segundo o discurso oficial.  

 

 
30

 O município de Macaé é conhecido como a “Princesinha do Atlântico”, sua historia é bastante antiga. 

Data do século XVII a sua povoação, cuja ocupação inicial se deu, a pedido do governador geral do Brasil, 

para fazer frente aos contrabandistas que cobiçavam o pau-brasil, abundante na região. Com a chegada dos 

portugueses, inicia-se o processo de colonização do município.  As regiões que hoje abrangem as áreas de 
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administrativos, incluído os distritos de Macaé 
31

. A população de Macaé vem crescendo 

nos últimos anos em decorrência da migração de pessoas de outras cidades devido à 

instalação da indústria que explora o petróleo. Em 2008 esta população era de 188.787 

mil habitantes, já em 2009 a população de Macaé chega a 194.413 mil habitantes
32

. Hoje 

a cidade possui uma população flutuante devido à indústria de exploração de petróleo. 

 Foi no ano de l974, com a descoberta de petróleo na bacia de Campos, que o 

município que permanecia rural, começou a sofrer profundas mudanças em sua 

economia e cultura, recebendo grande quantidade de pessoas de várias partes do Brasil e 

do mundo. Sua população em 2007 de acordo com o IBGE (Instituo Brasileiro de 

Geografia e Estatística) era de 169.513 mil habitantes, com uma área territorial de 

1.216km2. Macaé possui seis distritos são eles: Córrego do Ouro, Glicério, Frade, Sana, 

Sede e Cachoeiros de Macaé. Atualmente Macaé possui vários bairros e localidades 

carentes ou favelizados, que são: Bairro Barra de Macaé, localidades da Fronteira, 

localidade Nova Esperança, localidade Nova Holanda e localidade Colônia Leocádia, no 

bairro Botafogo, localidade Novo Botafogo, localidade Malvinas, localidade Botafogo, 

no bairro Cajueiros, localidade Morro do Carvão (Alto dos Cajueiros) e no bairro Praia 

Campista, localidade Recanto dos Bairros (Favela da Linha) 
33

. 

Macaé hoje tem uma demanda expressiva por políticas sociais (públicas). 

Segundo o discurso oficial esta demanda não esta identificado, pelo fato que a gestão da 

época em que foi instalada a Petrobras no município, não se preparou e não se estruturou 

para receber na cidade uma instalação de uma indústria petrolífera deste porte. A cidade 

neste momento ficou à margem do desenvolvimento, interessava naquele momento aos 

políticos e os empresários o lucro que a cidade iria trazer. Criou-se um mito no passado 

de que o município era o novo eldorado brasileiro, e muitas pessoas pensam que a cidade 

ainda seja esse eldorado. A bem pouco tempo (mais ou menos uns seis meses atrás deste 

                                                                                                                                                 
Macaé, Quissamã e Campos foram habitados por índios Goitacás, pertencentes á nação Tapuia, porém 

estes não iniciaram o processo de colonização do município. Em abril de 1500 as caravelas portuguesas 

aportam no Brasil, estes mesmos índios Goitacás foram inconciliáveis com os conquistadores portugueses, 

já que estes desejavam sua terras. No século XVII já havia na região do rio conhecido à época de Miquié, 

uma fazenda com engenho, um colégio e uma capela, construída no sopé do morro de Sant’Anna. Nos 

anos 20, impulsionado pela cultura do café, o município experimentava certo crescimento, porém só em 

1974, com a descoberta do petróleo na região e com a chegada da Petrobrás, Macaé passa a viver um novo 

momento econômico, marcado pelo grande crescimento demográfico, com sua população segundo dados 

do IBGE de 2000 chegando a 132.461 mil habitantes. Fonte: WWW.macae.rj.gov.br. e Macaé Síntese 

Geo-Histórica.  
31

 Segundo dados do Programa Macaé Cidadão, o município possui hoje os seguintes distritos que abrange 

a Serra: Areia Branca, Bicuda Grande/Pequena, Sana, Frade, Trapiche, Glicério (Ciriaca e Óleo), Córrego 

do Ouro, Serra da Cruz e Serro Frio.    
32

 Dados do IBGE/2008/2009. 
33

 Estes dados são da Pesquisa Domiciliar realizada pelo Programa Macaé Cidadão. 
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ano de 2010) foi noticiada em um programa de uma emissora de TV que Macaé era das 

cidades com alto índice de emprego devido à instalação da Petrobrás no município, 

porém a notícia não foi explícita, não informou que as pessoas teriam que ser 

qualificadas no ramo offshore para tentar concorrer a um emprego, esse mito trouxe 

gente de todo o Brasil para a cidade, muitas dessas pessoas sem qualificação profissional 

para a indústria do petróleo.  Segundo discurso oficial da prefeitura, várias dessas 

pessoas que vieram tentar uma oportunidade de emprego sem residência fixa foram 

“invadindo” áreas como: as áreas de Preservação Ambiental (APA) e Áreas de 

Preservação Permanente (APP), e em conseqüência dessas ‘invasões” criaram-se bolsões 

de pobreza e aumento da população. 

Ao analisar esta situação acima apresentada pela prefeitura compreendo que há 

uma culpabilização dos imigrantes em relação à ineficácia ou a falta de políticas públicas 

do município para que pudessem atender a estes imigrantes. Faltaram políticas na área de 

habitação, educação, saúde, emprego e outras que talvez pudessem fazer a diferença para 

receber os imigrantes. Verificou-se ao longo do estudo que a prefeitura não organizou 

um planejamento estrutural, culpou as pessoas que vieram de outros lugares, como 

responsáveis pela criação de algumas favelas e “invasões” em áreas ambientais conforme 

citado acima. Para a prefeitura foi mais um jogo político transferir sua responsabilidade 

para estas pessoas do que tomar medidas emergenciais que pudessem amenizar os 

impactos obtidos pela instalação da Petrobras no município. Pelo discurso da prefeitura 

este é um problema que a mesma tem que cuidar cotidiamente. O fato é que Macaé não 

estava preparada com uma infra-estrutura adequada que pudesse atender o crescimento 

populacional devido à instalação da Petrobrás no município, culpabilizando assim, as 

pessoas que vieram de outros lugares.  

A prefeitura utiliza em seu site uma linguagem na qual ela se isenta de qualquer 

responsabilidade pelo crescimento desordenado da cidade, evoluindo assim para o 

crescimento de bolsões de pobreza, bairros carentes e favelizados como a própria nos 

informa. A todo o momento a prefeitura vem enfatizando que a responsabilidade do 

crescimento do município é dos imigrantes que aqui chegaram. 

Macaé recebe recursos do governo Federal por ter atividades ligadas ao petróleo 

desde 1978. Este recurso, no discurso oficial da prefeitura, é para custear os 

investimentos em creches, escola, saúde, saneamento básico e outros serviços. Em seu 

discurso a prefeitura sinaliza que todos os serviços tiveram que ser multiplicados para 
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atender a população que a mesma não se preparou para receber. Esta população que 

migrou para o município obteve apenas políticas emergenciais e ajuda de algumas 

ONGs, como por exemplo, a distribuição de cestas básicas que ocorre até hoje no 

município.    

Para reverter esse quadro, a prefeitura indica oficialmente que investe
34

 em 

programas sociais e de inclusão, apostando na qualificação profissional, neste contexto a 

prefeitura não sinaliza as qualificações e nem a quem são direcionadas. Analisando de 

uma forma geral parece que tudo está funcionando bem pelo menos na teoria. Além 

disso, Macaé tem hoje o maior programa habitacional do país em parceira com o 

governo Federal. Foram investidos R$ 89 milhões
35

 no setor. O discurso oficial é contra 

ditório, pois, o Programa Habitacional adotado pelo município não atende a toda a 

população que vem lutando para conseguir a compra de um imóvel. A prefeitura não nos 

informou os números das pessoas que estão aguardando ou na espera para compra de um 

imóvel dentro do Programa Habitacional.   

  Na área da saúde, a cidade conta com Hospital Municipal Dr. Fernando Pereira 

da Silva, um investimento de R$ 48 milhões só com recursos próprios e referência na 

região Norte Fluminense.  A prefeitura destaca em sua página oficial que os programas 

de saúde do município atingem quase toda a população, porém não identificam em 

números quantos habitantes atinge. Nos últimos anos, foram instaladas novas unidades 

básicas de saúde e módulos do Programa Saúde da Família. Segundo avaliações da 

própria prefeitura o sistema funciona tão bem que a cidade foi apontada com modelo 

nacional para o programa, cobrindo mais de 50% da população. Considero que o sistema 

não funciona tão bem assim como a prefeitura tenta colocar, destaco como exemplo a 

demanda do PETI, que não atende todas as crianças e adolescentes do próprio bairro. No 

questionário em anexo deste trabalho os profissionais sinalizam de fato que a demanda é 

muito maior que a capacidade que o programa pode oferecer. A cidade tem um dos 

menores índices de mortalidade infantil do Estado, com 8,2 mortes para cada mil 

nascidos vivos. Mais uma vez as informações do site da prefeitura vêm enfocando que 

tudo esta funcionado tão bem, que a cidade é um exemplo para as outras, discordo, pois 

                                                 
34

 A prefeitura em seu discurso diz que investe, porém o estudo aponta que o Programa PETI não consegue 

atender a demanda imposta pelo bairro onde está localizado o programa.  
35

 Este valor foi investido na construção de unidades habitacionais no ano de 2008. A prefeitura em 

parceira com o governo federal, dentro do programa de habitação do município construiu 496 

apartamentos no condomínio denominado Bosque Azul e 112 apartamentos para servidores.      
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alguns desses programas funcionam muito precariamente e alguns utilizam do 

assistencialismo, que é um fator que a categoria do serviço social vem lutando a anos 

contra. Alguns dos programas sociais mantidos pela prefeitura mantêm parcerias com 

empresas privadas, reforçando assim a responsabilidade social que é o grande foco das 

empresas sempre com o intuito de reduzir os impostos.        

 Na área da educação, a cidade tem uma das menores taxas de analfabetismo do 

estado: 7,3%. São cerca de 40 mil alunos, matriculados nas 118 escolas, creches e 

unidades de atendimento especializado. O município conta ainda com mais de 100 

programas sociais, que atendem desde a gestante até a terceira idade. 

 Para levantar periodicamente as necessidades da comunidade em todos os setores, 

da Saúde à Educação, a prefeitura implantou o programa Macaé Cidadão, que dividiu a 

cidade em nove setores administrativos. O programa faz levantamentos constantes nos 

bairros, avaliando as prioridades de investimentos em cada setor. 

 Os investimentos na área social aplicados pela prefeitura de Macaé somaram 

pontos para a cidade ter obtido o título de cidade mais dinâmica do país. Macaé investe 

3,4 vezes mais que a média nacional na área social, representando um gasto anual de R$ 

1.450 por habitantes
36

. Avalio que este investimento não aparece na melhoria das 

políticas públicas implementadas no município pelo fato, como foi citado anteriormente, 

que o poder político é muito presente nas questões relacionadas com as políticas 

públicas. Qualquer projeto público (social) implementado pela prefeitura, perpassa por 

questões políticas que de certa forma visa ter a população em seu domínio de poder. 

Analiso que os projetos sociais têm que se construídos e pensados para toda a população. 

     Mesmo com problemas típicos de uma cidade em crescimento, Macaé ainda 

consegue ter bons índices até entre a população de baixa renda. Um estudo da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) apontou que a cidade conseguiu reduzir o índice das famílias na 

linha de pobreza – que vivem com renda mensal abaixo de R$ 115. Entre 1991 e 2000, 

período em que a pobreza ano estado caiu 18,2%, Macaé conseguiu uma redução de 

56,4%, atingindo em nove anos as metas previstas pela ONU, que propõe 50% de 

redução em 25 anos
37

. 

  Compreendo que nada do que foi apresentado acima é realmente o que parece 

ser e faço um breve contexto da atual cidade. O transporte ainda é escasso, visto que 

                                                 
36

 Esses dados estão no próprio site do município WWW.macae.rj.gov.br.      
37

 Estes dados estão no site oficial da prefeitura e o mesmo não aponta se estes dados estão cruzados com o 

crescimento popucaional . O estudo trouxe estes dados já que foi organizado pela Fundação Getúlio 

Vargas, uma fundação de conceito.  

http://www.macae.rj.gov.br/
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várias localidades citadas pela pesquisa como carentes foram surgindo e ainda não há 

transporte para algumas dessas localidades, o tempo de espera por um ônibus é muito 

grande cerca de trinta minutos. Os exames simples para serem agendados demoram cerca 

de um mês ou mais. Têm alguns bairros próximos ao centro que ainda sofrem com as 

chuvas de verão, são bueiros abertos, os canais de escoamentos transbordam e as ruas 

enchem d’água. Outra questão que merece destaque é o bairro Lagomar com uma 

população de 14.6400 habitantes, segundo última pesquisa do Programa Macaé Cidadão 

2006/2007, não possui saneamento básico, (sic dos moradores). Os moradores vivem 

com poço artesiano se sujeitando aquela água barrenta e a espera de uma rede de água 

conforme promessa da prefeitura. Nem todas as crianças e adolescentes conseguem ser 

inseridos em algum programa social. Explicitarei melhor esta questão quando analisar o 

PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). Hoje a atual gestão da prefeitura 

tem um slogam que é: “levar desenvolvimento a todos”. Pergunto será que esse 

desenvolvimento é para todos? A prefeitura seleciona para onde e para quem levar esse 

desenvolvimento? São interrogações que envolvem questões políticas e sociais nas suas 

respostas.           

Macaé se desenvolveu em algumas áreas e logo abaixo cito alguns desses 

desenvolvimentos. A prefeitura em parceria com o Estado inaugurou algumas praças, 

parques e academias públicas, criou a Cidade Universitária, reformou algumas escolas e 

instalou a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para priorizar a saúde no município 

(assim dizem as autoridades). Porém a questão é que com os recursos dos royalties, o 

município poderia ser bem mais estruturado
38

.   

                                                 
38

 Fazendo um breve e rápido histórico dos royalties, a prfeitura disponibilizou em seu site uma página 

que trata da questão dos royalties, foi no início da década de 1980 que Macaé se tornou o primeiro 

município brasileiro a levantar a bandeira da cobrança dos royalties sobre a exploração de petróleo. Mas 

foi somente a partir da promulgação e regularização da lei do petróleo em 1997, que os recursos 

repassados aos municípios produtores passaram a ser relevantes. Durante cerca de vinte anos depois da 

primeira exploração comercial em 1978, Macaé não contou com recursos para amenizar ou se preparar 

para os impactos sociais e ambientais que incidiram sobre a cidade de forma crescente, consolidando 

problemas crônicos e que persistem até hoje no município. Para se ter uma idéia da evolução dos royalties 

no município, no ano de 1999, Macaé recebeu os recursos no valor de R$ 34.757.683,06 (trinta e quatro 

milhões setecentos e cinqüenta e sete mil seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos) e no ano de 2009 

o equivalente a R$ 345.059.915,60 (trezentos e quarenta e cinco milhões cinqüenta e nove mil novecentos 

e quinze reais e sessenta centavos), fora os impostos que a prefeitura arrecada, são valores consideráveis 

que a população deve estar atenta e cobrar das autoridades para que os recursos sejam bem aplicados. Hoje 
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    O município tem hoje um grande desafio, como foi mencionado acima, de levar 

desenvolvimento para todos, pois são visíveis algumas expressões da questão social, 

como desemprego, pobreza, falta de habitação, o trabalho infantil dentre outros. São com 

estes recursos (royalties) também que a prefeitura de Macaé deve investir em todas as 

áreas para amenizar algumas das expressões da questão social. A prefeitura diz que a 

cidade conta com mais de 100 programas socais e projetos mantidos pela própria, que 

promovem a educação, a cultura, o esporte, a saúde e capacidade de trabalho para 

milhares de pessoas. Foi importante citar esse contexto dos royalties que reflete 

financeiramente de forma negativa ou positiva nos programas e nos projetos sociais 

promovidos pela prefeitura. Dentre os programas sociais indicados, com o objetivo de 

retirar as crianças e adolescentes do trabalho infantil, a prefeitura implementou o PETI 

(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) no município.  

 No município de Macaé a implementação do programa PETI (que está vinculado 

a Secretaria de Infância e Adolescente) ocorreu no ano de 2000 com convênio assinado 

pela Secretaria de Estado de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro e com o 

município de Macaé. Este convênio é prorrogável de dois em dois anos, porém suas 

atividades foram paralisadas segundo informações do programa no ano de 2003 devido a 

fatores políticos e econômicos, retornado assim no ano de 2005. Os recursos do convênio 

são depositados em conta corrente, vinculada ao Fundo Municipal de assistência Social e 

estes são destinados para despesas de equipamentos a serem adquiridos para uso nas 

ações socioeducativos. Em relação aos pagamentos dos funcionários ficou a cargo da 

prefeitura do município. O programa está localizado no bairro Barra na localidade 

Fronteiras, com população de 2.870
39

 (dois mil e oitocentos habitantes). O bairro 

Fronteiras teve um crescimento muito expressivo, muitas das pessoas que vieram para o 

município com o objetivo de encontrar um emprego (e este não teve planejamento para 

atender este crescimento da população) ali se instalaram devido ao baixo custo em 

relação à habitação. Algumas destas famílias que ali se instalaram sem emprego e muitas 

com um emprego informal não tiveram opções e algumas destas famílias sem formação 

                                                                                                                                                 
há uma discussão dos royalties no município (com o slogan os Royalties é nosso e o impacto também) para 

que este recurso não seja divido com outros municípios que não possui extração do petróleo. Essa proposta 

foi feita pelo deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) em dividir os recursos do petróleo com os municípios e 

Estado independente do local de produção. No site da prefeitura de Macaé encontram-se disponíveis os 

setores e obras realizadas com os recursos dos royalties.       
39

 Esse dado é do Programa Macaé Cidadão 2006/2007. O programa ainda não tem dados mais recentes, 

pois ainda estão em fase de contagem e digitação conforme informou a coordenadora geral do programa.   
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profissional e sem uma qualificação tanto no ramo de offshore como em outros, 

colocaram seus filhos, crianças e adolescentes para trabalhar como: vendedores de 

doces, engraxates, guardadores de carros, vendedores de peixe no mercado, para 

ajudar no sustenta da casa. Mediante estas questões o programa por atender a um número 

mínimo de crianças assistidas não consegue responder as demandas impostas pelo bairro 

e pelo próprio município. Hoje no programa existe um caderno de espera com quase 160 

nomes de crianças e adolescentes para entrarem no programa, algumas não são 

moradoras do bairro ou não se encontram no trabalho infantil, outras querem entrar 

porque ficam sem o que fazer, isto é, sem atividades. Questiono-me como fica esta 

situação.      

O programa PETI, vinculado ao programa federal, atende 100 crianças e 

adolescentes de 07 a 14 anos, em situação de trabalho infantil e suas famílias, recebem o 

valor de vinte e cinco reais por criança ou adolescente assistidos pelo programa. Este 

valor é devido à área ser considerada zona rural. Aqui zona rural não é entendida como 

interior ou roça. A área é zona urbana, porém não é considerado como tal, devido ao 

número de habitantes ser inferior a 250 mil habitantes. Todas as crianças e adolescentes 

devem estar matriculadas e freqüentando a escola, pois um dos requisitos para a 

permanência no programa é a freqüência mínina de 85% no ensino regular e nas 

atividades sócio educativo.  

O programa atende em um espaço composto, por uma sala de recepção, uma sala 

que é divida entre profissionais do mesmo: a assistente social, a psicóloga e o pedagogo, 

duas salas para atividades sócioeducativas, um refeitório, dois banheiros: um masculino 

e um feminino, e se utiliza de uma quadra que fica na praça em frente ao programa 

chamada Praça dos Servidores, para outras atividades. No seu quadro de funcionários, 

estão um assistente social, um psicólogo, um pedagogo, um coordenador, uma secretária, 

sete professores, duas cozinheiras e três auxiliares de serviços gerais (apoios). Na coleta 

de dados para este trabalho retornei ao programa para fazer alguns levantamentos que me 

pudessem oferecer melhor análise do tema em questão. A partir das informações obtidas 

observei que as famílias atendidas pelo programa PETI ganham até um salário mínimo, 

tem ensino fundamental incompleto, possuem de dois a três filhos, residentes em casa 

própria (a maioria de herança), são famílias compostas por pais separados e mães 

solteiras.  Algumas instituições que atuam com crianças e adolescentes como: o conselho 

tutelar, a secretaria de infância e adolescente, a secretaria de assistência social e o 

conselho municipal de defesa dos direitos das crianças e adolescentes (CMDD) não 



 69 

tinham dados sobre o trabalho infantil devido a diversos fatores. Os dados coletados 

obtive somente no programa.  

As diversas formas de trabalho infantil que as crianças e adolescentes assistidos 

pelo programa estavam envolvidos eram: engraxates, vendedores de balas e doces, 

vendedores de peixes no mercado, lavadores de carros (os chamados flanelinhas) e 

“marabalistas nos sinais de trânsito”.  O programa obteve estes dados através de 

algumas denúncias feitas pela própria secretária da infância e adolescente, através do 

conselho tutelar que detectaram o trabalho infantil feitos por denúncias e no próprio 

bairro Fronteiras que identificou o trabalho infantil. O programa está localizado no bairro 

acima citado e algumas dessas crianças e adolescentes não eram moradoras deste bairro. 

Esta questão se tornou um problema na medida em que o programa só assistiria crianças 

e adolescentes moradores do bairro. Questiono porque o programa não foi implementado 

para atender todo o município e somente a um determinado bairro onde se constatou 

maior índice de trabalho infantil.  Algumas dessas crianças e adolescentes que não eram 

moradoras do bairro foram encaminhadas para outros programas que não fosse o PETI e 

por muitas vezes alguns retornavam ao trabalho infantil. 

 

3.3 – Avaliações da implementação do PETI em Macaé 

 

Alguns sujeitos da sociedade civil no seu senso comum, não percebem e não 

avaliam a dimensão do trabalho infantil na vida de uma criança e adolescente. Porém não 

possamos nos esquecer que o trabalho infantil tem grandes conseqüências na vida de 

uma criança e de um adolescente como foi citado anteriormente: evasão escolar, cansaço 

físico e mental, assumi responsabilidade no sustento da família, a impotência na fase 

adulta de atingir seus objetivos, a sociabilidade com outros da sociedade. 

Uma questão importante que avalio e critico é a relação do PETI com a escola 

regular, os diálogos são meramente formais, analiso que o programa deveria ter uma 

discussão e articulação mais intensa com os profissionais sobre o que eles compreendem 

acerca da concepção do trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Esta relação é 

muito distante, compreendo que é difícil, porque a escola segue um cronograma (letivo) 

do MEC (Ministério da Educação e Cultura). Analiso que está discussão tem que 

ultrapassar os muros escolares e o próprio programa tem que propor estas discussões. É 

importante compreender e discutir questões que envolvam crianças e adolescentes 
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provenientes de trabalho infantil, abuso sexual, que sofreram violência doméstica, de 

como a escola compreende estas questões.     

Qual a concepção que os professores da escola pública tem sobre o PETI? Uma 

discussão rica sobre várias questões foi provocada pela autora Andrea Abreu Astigarraga 

em seu texto sobre “A Atuação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

no município de Sobral (CE): A Jornada Ampliada e a Relação com a Escola Regular”. 

A autora Astigarraga faz uma discussão da prática pedagógica do PETI, que articula o 

ensino regular com ampliação da jornada ampliada daquele município, discute também a 

metodologia usada. É interessante porque a autora entrevista tantos os professores, 

pedagogos, quanto o diretor para saber quais as concepções que eles têm acerca do 

trabalho, se existe alguma diferença ou discriminação dos alunos para com as crianças e 

adolescentes assistidos pelo PETI, muitos dão até sugestões para uma maior articulação 

do programa com a escola. A autora Astigarraga discute a atuação do monitores no 

programa, ela analisa que muitos desconhecem a concepção de trabalho, e identifica que 

para tal função deveria ter pessoas qualificadas para trabalhar com crianças e 

adolescentes. Astigarraga ainda em seu texto analisa que muitos dos profissionais do 

programa ainda são ancorados por práticas conservadoras, porém para estes profissionais 

teoria e prática não andam de mãos dadas.  

Buscamos uma aproximação do debate apresentado pela autora com as questões 

que apresentei sobre o PETI em Macaé, a relação da escola com o programa pelo que 

analisei, durante meu período de estágio, é meramente formal. As duas instituições não 

buscam trabalhar com a interdisciplinaridade nem de forma articulada, cada qual trabalha 

individualmente. Compreendo que várias discussões precisam acontecer pelo fato desses 

adolescentes e das crianças estarem buscando sempre resposta para os acontecimentos, é 

um momento de grandes descobertas, é importante falar de sexo, gravidez, drogas, 

perdas, enfim tantos assuntos importantes.  Analiso que a família deva fazer parte deste 

processo de interação com as crianças e adolescente, ela é importante em tudo. O texto 

da autora citada é importante, pois trouxe reflexões sobre a questão da escola e do PETI 

que contribuem muito para nossa análise. 

 Até quando as autoridades fecharão os olhos para esta questão tão grave do 

trabalho infantil no município que atinge as crianças e os adolescentes? Como uma 

cidade em crescimento com quase duzentos mil habitantes, não propõe políticas públicas 

que sejam centradas e direcionadas a toda população? Avalio que esta é uma questão que 

atinge todos os municípios, porém estou falando de uma cidade onde há os recursos dos 
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royalties como investimento, fato este que não ocorre em muitos municípios. Outro 

elemento que é a falta da participação popular nos espaços públicos para uma maior 

cobrança dos nossos governantes, analiso que esta questão é lenta, porém todos devem 

estar atentos.  

 Nosso estudo buscou apreender de que forma os profissionais e as famílias 

assistidas compreendem o Programa PETI no município e o seu funcionamento, pois o 

poder político se faz muito presente nas questões relacionadas com o programa. Através 

desta o estudo montou um questionário com doze perguntas para os profissionais do 

programa e seis perguntas para as famílias assistidas. Mais à frente apresentaremos os 

resultados das análises dos questionários.         

 Fazendo uma avaliação á partir dos profissionais do programa em relação ao 

questionário, todos os profissionais responderam (a Assistente Social, a Psicóloga, o 

Professor de Educação Física e a Professora de Oficina de Leitura) que o programa PETI 

em Macaé atende as demandas em relação ao trabalho infantil, porém não souberam ou 

não quiseram responder o motivo.  Em relação aos resultados positivos e as mudanças na 

qualidade de vida das crianças, adolescentes e das famílias assistidas, todos os 

profissionais responderam que sim, que há mudança na qualidade de vida das crianças e 

das famílias assistidas. Somente a assistente social informou que através dos dados 

enviados pelo MDS, o município obteve diminuição nos índices relacionados ao trabalho 

infantil. Em relação ao público-alvo, foi perguntado aos profissionais: Você Considera 

que o PETI atinge seu público-alvo (crianças e adolescentes) no bairro onde está 

localizado o programa? Todos os profissionais respodenram que sim, menos a assistente 

social, o programa atinge a todo público-alvo onde está localizado o programa. Ela 

respondeu que não, o programa não atinge ao público-alvo onde está localizado o 

programa, pelo fato que o número de vagas oferecido pelo programa (100 vagas) é 

insuficiente para atender a demanda do bairro. Quanto à saída das crianças e 

adolescentes do programa, a assistente social, a psicóloga e a professora de oficina de 

leitura, dizem que acompanham as crianças e adolescentes através de encaminhamentos 

para outros programas que atendem a sua faixa etária, só o professor de educação física 

respondeu que não tem como acompanhar as crianças e adolescentes quando saem do 

programa devido a dar aulas em outros programas e escola. Na avaliação dos 

profissionais o encaminhamento para outros programas seria uma das formas de 

acompanhar as crianças e adolescentes após se desligarem do programa.  
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As atividades desenvolvidas por cada profissional são de acordo com a formação 

de cada um. A assistente social faz acompanhamentos das crianças e adolescentes no 

programa, avaliação, inclusão e visitas domiciliares. O professor de educação física 

desenvolve atividades recreativas e desportivas. A psicóloga faz encaminhamentos e 

atendimento psicossocial a crianças, adolescente e as famílias assistidas pelo programas. 

E por último a professora de oficina de leitura desenvolve atividades direcionadas para a 

cultura como: sessão cinema, sarau de poesias, atividades relacionadas aos projetos 

desenvolvidos no programa. Cada profissional do programa faz o seu trabalho 

individualmente conforme atividade específica de cada um, não existe um projeto que 

envolva todos os profissionais infelizmente. Os profissionais se reúnem uma vez ao mês 

para discussão de caso da criança ou do adolescente. Avalio nesta questão que os 

profissionais seguem apenas o que está no programa e destaco como exemplo o período 

de estágio, onde a assistente social não desenvolveu nenhum projeto de intervenção 

alegando falta de material, recursos financeiros e de pessoal e sinalizando o foi dito 

questões políticas que intervém no programa. Muitos dos profissionais são contratados 

como: a assistente social, os professores e a psicóloga. Avalio que poucos têm autonomia 

para desenvolver algo no programa, pois a há uma correlação de força no interior do 

programa.          

 Outra pergunta feita aos profissionais é como era feita a avaliação dos resultados 

obtidos no programa? Todos responderam que esta avaliação é feita através de relatórios 

enviados a SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência), ao governo Federal e estudos 

de casos. Perguntado aos profissionais sobre os problemas ou questões que as crianças 

apresentam ao entrarem no PETI, todos responderam que os problemas ou questões estão 

relacionados à: defasagem escolar, laços familiares fragmentados, indisciplina com os 

pais ou responsáveis. Avalio nesta pergunta que os profissionais entenderam que o 

trabalho infantil já está posto, eles apenas citaram questões que são inerentes ao trabalho 

infantil, porém, em nenhum momento citaram o trabalho infantil como problema que as 

crianças apresentam ao entrarem no PETI. 

Em relação á pergunta: Você considera que o programa responde aos problemas 

ou as questões que as crianças apresentam? Todos os profissionais responderam 

positivamente que o programa responde as questões ou problemas que as crianças e 

adolescentes apresentam ao entrarem no PETI. Quanto ao que eles consideram de mais 

positivos no programa cada qual destacou sua posição: a assistente social destacou o 

fortalecimento dos vínculos familiares e com as escolas, o professor de educação física 
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falou do desenvolvimento social, a psicóloga sinalizou o comprometimento da equipe 

em fazer o melhor e a professora de oficina de leitura falou que tudo dentro do programa 

é bom. Quanto à participação de algumas empresas privadas nas atividades 

desenvolvidas pelo PETI, todos os profissionais relataram ser muito boa e importante, 

destacando a fala da assistente social: ser de “responsabilidade social”. Nenhum dos 

profissionais citou ou quis sinalizar outras questões que considera importante. Observei 

que algumas respostas foram muito vagas ou muitos dos profissionais não quiseram se 

manifestar devidos alguns serem contratados pela prefeitura e muitos tiverem medo de 

retaliações e como foi sinalizada a política local ainda é construída na relação da troca X 

favor, o que demonstra que é importante tentar desconstruir esta política sempre 

analisando as correlações de forças existentes em cada setor, em cada instituição ou em 

cada município seja qual for à área de atuação. 

Analisando as respostas das famílias em relação ao questionário, na primeira 

pergunta foi à seguinte: Seu filho que participa do PETI desenvolveu algum trabalho 

infantil, antes de participar do programa? Todos responderam que sim, seus filhos 

desenvolveram algum trabalho infantil antes de participar do programa. Na segunda 

questão foi perguntado: O desempenho do seu filho na escola melhorou com a 

participação no PETI? Todos também responderam que sim, que o desempenho de seus 

filhos melhorou na escola. Na terceira questão a pergunta foi: Você costuma participar 

das atividades promovidas pelo PETI? As famílias responderam que sim, todas 

participam das atividades promovidas pelo PETI. Na quarta pergunta foi relacionada à 

qualidade de vida das crianças e adolescentes e foi perguntado: A qualidade de vida do 

seu filho obteve respostas positivas depois que ele ingressou no PETI? As famílias 

responderam que a qualidade de vida dos seus filhos obteve respostas positivas quando 

estes ingressaram no programa. Em relação às críticas foi perguntando para as famílias: 

Quais as críticas que você tem do PETI? As famílias sinalizaram que não concordavam 

com a junção do PBF junto ao PETI, avaliam que poderiam ficar separados seria mais 

um benefício, outra questão criticada pelas famílias é a demora do município em 

repassar o benefício para eles, as famílias questionaram que às vezes ficam de dois a três 

meses sem receber o benefício devido a algumas burocracias. Em relação à sugestão 

perguntou-se: O que você sugere ou deseja mudar no programa? As famílias avaliaram a 

necessidade de ampliar o espaço físico do PETI que na opinião delas é muito pequeno, 

outra sugestão é ter mais atividades culturais (como corais, músicas, aprender a tocar 

instrumentos musicais), viagens ou passeios culturais, atividades relacionadas não só 
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para os filhos como para toda a família. As famílias gostariam de saber quais as 

respostas das visitas domiciliares feitas pela assistente social em relação à habitação, as 

famílias acham que este procedimento deveria mudar para que sejam feitas melhorias 

não só em sua habitação como no bairro onde está instalado o programa. Analiso que 

algumas famílias por medo de algum tipo de retaliação não quiseram sugerir ou criticar 

mais o programa, mesmo sabendo que seus nomes serão fictícios. Infelizmente muitas 

famílias não querem se dispor com o próprio programa e com poder local, criticando 

assim o PETI. 

Compreendo que se deva fazer mais debates com as famílias em relação às 

questões por elas demandadas, para que elas não se sintam tão acuadas em relação às 

questões políticas que são presentes e fortes no município.        
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) teve como objetivo analisar o 

Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) no município de Macaé, 

em relação à demanda imposta pelo bairro onde está localizado o programa e pelo 

número de vagas que não atende a todo o município. Como pesquisadora do trabalho 

infantil as avaliações críticas vêm com o intuito de fazer pensar, analisar e questionar o 

programa e não somente julgar o que não está funcionando. Propor diálogos com outras 

categorias e setores é importante no sentido de garantir os direitos das crianças e 

adolescentes, diminuir as discriminações e os preconceitos que se têm das famílias de 

crianças e adolescentes envolvidos com o trabalho infantil. É preciso que os profissionais 

estejam envolvidos seriamente, pois o que se tem visto são profissionais ancorados ao 

projeto neoliberal. Pelo que foi apresentando na pesquisa se constata que o trabalho 

infantil infelizmente continua aumentando de forma sinuosa sinalizando que pessoas que 

ofereçam trabalho infantil na maioria das vezes são pessoas dotadas de uma concepção 

de que o trabalho infantil oferece “respostas positivas” de que é melhor uma criança ou 

adolescente estar trabalhando que envolvidas em alguma atividade que possa causar 

algum dando a sua formação como cidadão. Será preciso mudar alguns programas e 

projetos na esfera federal para diminuir o crescimento do trabalho infantil? É preciso 

fortalecer as leis que garantam os direitos das crianças e adolescentes. O que está 

estabelecido garante de forma contundente os direitos das crianças e adolescentes? O 

mais importante é provocar debates e fazer ações voltadas para este tema atual, tentando 

desta forma minimizar o trabalho infantil, e um Estado mais presente na construção de 

políticas públicas direcionadas para todos que delas precisarem.                                                  
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ANEXO 1: Representa as entrevistas feitas aos profissionais e as famílias assistidas no 

programa. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 
 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PETI 

 
OBS: Este questionário tem o objetivo de colher informações para elaboração de 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, da aluna de Serviço Social Luciana Nascimento. 

Destaco o compromisso de não revelar o nome dos entrevistados no TCC, usando na 

análise dos dados nomes fictícios.  

QUESTÕES 

 
Identificação: 

Profissional: __________________________________________________________ 

Atividade dentro do projeto: _____________________________________________ 

Formação: ___________________________________________________________ 

 

 

1- Você avalia que a implementação do PETI em Macaé atende as demandas em relação 

ao trabalho infantil no município? Por quê? 

 

______________________________________________________________________. 

 

2- Na sua avaliação o PETI em Macaé obtém resultados positivos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3- Você considera que o PETI atinge seu público-alvo (crianças e adolescentes) no bairro 

onde está localizado o programa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4- Você avalia que há mudança na qualidade de vida das crianças, adolescentes e 

famílias assistidas pelo PET? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5- Vocês acompanham as crianças e adolescentes após saírem do programa? De que 

forma? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6 – Quais as atividades desenvolvidas por Você no programa. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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7- Como é feita a avaliação dos resultados obtidos no programa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Quais os principais problemas ou questões que as crianças apresentam ao entrarem no 

PETI? 

 

___________________________________________________________________. 

 

Você considera que o programa responde aos problemas ou as questões que as crianças 

apresentam? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

O que você considera de mais positivo no programa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10- Como você avalia a participação de algumas empresas privadas nas atividades 

desenvolvidas pelo PETI? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

Questões que considera importante? 

 

_____________________________________________________________________. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI 

 
OBS: Este questionário tem o objetivo de colher informações para elaboração de 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, da aluna de Serviço Social Luciana Nascimento. 

Destaco o compromisso de não revelar o nome dos entrevistados no TCC, usando na 

análise dos dados nomes fictícios.  

QUESTÕES 
Identificação 

Nome:_____________________________________________________________ 

Local de moradia:____________________________________________________ 

Quantos filhos no programa:_____________________________________________ 

 
1- Seu filho que participa do PETI desenvolveu algum trabalho infantil, antes de 

participar do programa? 

 

(   ) sim 

(   ) não 

 

2- O desempenho do seu filho na escola melhorou com a participação no PETI? 

 

(   ) sim 

(   ) não 

 

2- Você costuma participar das atividades promovidas pelo PETI? 

 

(   ) sim  

(   ) não 

 

4- A qualidade de vida do seu filho obteve respostas positivas depois que ele ingressou 

no PETI? 

 

(   ) sim 

(   ) não 

 

5- Quais as críticas que você tem do PETI? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6- O que você sugere ou deseja mudar no programa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 
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ANEXO 2: Representa todo o trabalho, através de uma música com letras simples, de 

que a criança não trabalha e sim dá trabalho.  

 

 

 

 

Criança Não Trabalha 

 

 

 

Arnaldo Antunes 

Composição: Arnaldo Antunes / Paulo Tatit 

 

  

Lápis, caderno, chiclete, peão 

Sol, bicicleta, skate, calção 

Esconderijo, avião, correria, 

Tambor, gritaria, jardim, confusão 

 

Bola, pelúcia, merenda, crayon 

Banho de rio, banho de mar, 

Pula sela, bombom 

Tanque de areia, gnomo, sereia, 

Pirata, baleia, manteiga no pão 

 

Giz, merthiolate, band aid, sabão 

Tênis, cadarço, almofada, colchão 

Quebra-cabeça, boneca, peteca, 

Botão. pega-pega, papel papelão 

 

Criança não trabalha 

Criança dá trabalho 

Criança não trabalha 

 

1, 2 feijão com arroz 

3, 4 feijão no prato 

5, 6 tudo outra vez 

 

Fonte: www.letras.terra.com.br acesso em 04/06/10 às 15:30h.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://letras.terra.com.br/arnaldo-antunes/
http://www.letras.terra.com.br/
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ANEXO 3: Estas fotos sintetizam todos os três capítulos. Foram pesquisadas no site do 

www.google.com em 20/05/10 ás 18h30minh com o título de: Fotos do Trabalho 

Infantil. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.google.com/
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Anexo 4: Este anexo representa basicamente o capítulo 3 que discute o trabalho 

infantil. Esta reportagem publicada no Jornal O Globo em 11/11/2009 na parte de 

economia revela que no Brasil há trabalho infantil em 11 setores da econmia. 
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