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RESUMO 

0 trabalho infantil tern sido uma mancha quanta aos diretos humanos em nossa 
sociedade. Enfrenta-lo e urn desafio impasto a nossa sociedade, que ap6s a criagao 
da constituigao federal abriu-se uma porta na garantia desses direitos, culminando 
no surgimento do Estatuto da Crianga e do Adolescente, tomando a crianga e o 
adolescente prioridade absoluta. As transformagoes economicas e sociais nao 
alterou o quadro de insergao de criangas e adolescentes no trabalho precoce, pelo 
contrario levou as famflias a se readaptarem ao contexto do capital e a precarizagao 
do trabalho. Com a implantagao do Programa de Erradicagao do Trabalho lnfantil 
PETI em 1996 houve urn implemento de recursos e agoes para o enfrentamento do 
problema o que fez com que a sociedade atuasse mais efetivamente para o controle 
de uma polftica voltada para a crianga e adolescente marginalizados. As alteragoes 
ocorridas nas relagoes sociais e familiares, que coloca a maior parte da populagao a 
margem dos beneffcios e servigos necessaries, gerando urn cfrculo de ire vir sem 
conseguir almejar urn futuro melhor. Este trabalho procura discutir urn pouco a 
dinamica da desigualdade social gerada por urn desenvolvimento econ6mico fnfimo 
alem da necessidade de implementar urn sistema educacional de qualidade. Avaliar 
e monitorar urn programa com a dimensao do PET! que atende atualmente no pafs 
mais de 1.100.000 mil criangas e adolescentes e no Parana mais de 48.000 mile o 
objetivo final desse trabalho. Posteriormente se aprofundara na avaliagao dos 
resultados do programa, para a erradicagao dessa forma de marginalizagao. 
Embora, saibamos da importancia de indicagao no planejamento e priorizagao do 
tema trabalho infantil na pauta das polfticas publicas para a eliminagao desse mal, 
que impede as criangas e adolescentes de terem uma cidadania digna. 

Palavras-chave: Trabalho lnfantil; Protegao Social; Transformagoes Econ6micas. 
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1 INTRODUCAO 

0 Brasil e reconhecido mundialmente como urn dos paises com maiores 

indices de desigualdade social que sao expresses na concentrac;ao de renda nas 

classes economicamente protegidas. Neste contexto o trabalho infantil e urn 

fenomeno social presente historicamente. 

Entende-se por trabalho infantil "aquelas atividades economicas e/ou 

atividades de sobrevivencia, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou nao, 

realizadas por crianc;as ou adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, 

ressalvada a condic;ao de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, independente de 

sua condic;ao ocupacional" (Plano Nacional de Erradicac;ao do Trabalho lnfantil, 

BRASIL, 2004, p. 2). 

Toda crianc;a, desde a concepc;ao, traz intrinsecamente os seus direitos 

reconhecidos e protegidos, sem qualquer discriminac;ao, como forma de protec;ao 

necessaria ao seu desenvolvimento integral, possibilitando a conversao dos sonhos 

na mais bela e sadia realidade. 

Este entendimento esta respaldado no conjunto de principios da Protec;ao 

Integral, que concebe a crianc;a e o adolescente como prioridade, e pressupoe que 

"ter direito e sinonimo de poder exercer direito" (SILVA, 2004). 

Posicionamento este, que se contrapoe a norma da Situac;ao Irregular, que 

teve vigencia no Brasil ate o final da decada de 80, a qual justificava as medidas 

autoritarias e repressivas delegadas a populac;ao infanto-juvenil, que aparecia 

despojada de seus atributos e caracteristicas infantis, tornando-se caso de policia e 

ressocializac;ao. Eram os chamados "menores", crianc;as e adolescentes das classes 

empobrecidas que privados de condic;oes essenciais a sua subsistencia, a saude e a 

instruc;ao basica, ficavam irregulares perante a Justic;a. 

Os C6digos de Menores, legislac;oes que antecederam o Estatuto da 

Crianc;a, atribuiam aos pais e/ou responsaveis a "causa principal" por estas 

irregularidades. Portanto a figura do Juiz de menores e que exercia a func;ao de 

tutelador e fiscalizador das ac;oes destes "menores" e de suas familias, defendendo 

a sociedade das ameac;as que eles representavam. 

A partir deste novo posicionamento, a crianc;a e o adolescente sao sujeitos 

de direitos, casos de politica e nao casos de policia. Trata-se de uma mudanc;a de 
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paradigma, que garante as crianc;as e aos adolescentes a condic;ao de cidadaos, 

como sujeitos de sua propria hist6ria, com o principia do direito alternative, que 

pressupoe o ideal de justic;a social a partir da alterac;ao do ordenamento juridico, 

politico, administrative e institucional, em busca de novas formas de garantia desse 

ideal, com novas usos e costumes. 

A norma da Doutrina da Protec;ao Integral requer, portanto, par parte do 

estado, ac;oes efetivas e articuladas nos diferentes niveis da esfera publica, que 

garantam as crianc;as e aos adolescentes 0 direito a liberdade, a dignidade, ao 

respeito, enfim, o acesso a cidadania, de maneira plena e integral. 

A partir da abertura democratica no pais, os movimentos reinvindicat6rios 

exigiram uma nova posic;ao frente as questoes sociais que se acumulavam durante 

decadas e estavam se agravando. 

Dentro dessa perspectiva o trabalho infantil e tratado como uma violac;ao dos 

direitos fundamentais da crianc;a e do adolescente, e que esta violac;ao decorre da 

forma excludente da sociedade tratar urn ser em desenvolvimento. 

Segundo o Plano Nacional de Erradicac;ao do Trabalho lnfantil (2004, p. 13): 

As origens do trabalho infantil, remontam a colonizac;:ao portuguesa e a implantac;:ao 
do regime escravagista. Crianc;:as indigenas e meninos negros foram os primeiros a 
sofrerem os rigores do trabalho infantil em urn pais que, de inicio, estabeleceu uma 
estrutura de produc;:ao e distribuic;:ao de riqueza fundamentada na desigualdade 
social. 0 posterior processo de industrializac;:ao correlate da transformac;:ao do Brasil 
em uma economia capitalista manteve intactas tais estruturas, obrigando o ingresso 
de grandes contingentes de crianc;:as e adolescentes no sistema produtivo ao Iongo 
do seculo XX. 

A ausemcia de politicas de emprego, trabalho e renda repercutem na 

precarizac;ao das relac;oes de trabalho e a deteriorac;ao da renda familiar, sendo que 

a politica de assistemcia social, que deveria dar o aporte necessaria, nao tern 

orc;amento, nem estrutura suficiente para dar conta dessa populac;ao, que tambem 

fica descoberta de outras politicas estruturantes, como educac;ao, saude, entre 

outras. Portanto, "E importante observar que e no aspecto da inserc;ao da 

Seguridade Social, no seu carater de Protec;ao Social articulada a outras politicas no 

campo social voltadas a garantia de direitos e de condic;oes dignas de vida, que a 
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politica de Assistencia marca sua especificidade no campo das politicas sociais" 

(SILVA, 2005, p.141). 

Neste contexto, as familias tentam se adaptar as alteragoes economicas e 

sociais do pais mudando o seu modo de vida e inserindo uma participagao mais 

intensa da mulher na atividade produtiva. A utilizagao de urn maior numero de 

componentes da familia para sustentar esta, faz com que as criangas e adolescentes 

tambem sejam necessarios nesse esforgo. 

[ ... ] o crescenta desemprego e a continua precariza<;ao das rela<;6es de trabalho 
come<;am a fazer ruir, nas familias mais pobres e mesmo nos segmentos medics da 
sociedade, as possibilidades ate entao encontradas para o enfrentamento das 
situa<;6es de crise economica com desemprego e escassez de recursos. Em 
rela<;ao a familia, esta nova situa<;ao do mercado de trabalho, que resultou, no 
decorrer dos anos 90, em maier partilhamento dos componentes da familia na 
responsabilidade pela manuten<;ao do grupo domestico, com a crescenta 
importancia da participa<;ao da renda obtida pelo trabalho da mulher - conjuge 
(MONTALI, 2000, p. 15). 

A aceitagao da existencia de trabalho infantil e assumi-lo como urn desafio a 

ser enfrentado surge a partir da Consolidagao das Leis do Trabalho (CL T) de 1943, 

Declaragao dos Direitos Humanos, atraves da resolugao 217 A (Ill), da Assembleia 

Geral da ONU, de 1948, na qual o Brasil e membro, Declaragao Universal dos 

Direitos da Crianga de 1959 e da convengao da Organizagao lnternacional do 

Trabalho (OIT), numero 138 de 1973. 

Posteriormente atraves da Constituigao Federal de 1988, nos seus artigos 

7°, 60 e 227, da Convengao sobre os direitos da crianga, adotada em Assembleia 

Geral das Nagoes Unidas, em 1989, ratificada pelo Brasil em 1990 e do Estatuto da 

Crianga e do Adolescente de 1990, como de outra convengao da OIT, numero 182 

de 1999, tambem ratificadas pelo governo brasileiro, comega efetivamente agoes 

concretas no pais, incorporando em suas leis e assumindo compromissos 

internacionais pautando na agenda governamental o tema como uma problematica a 

ser superada. 

A partir dessas normatizagoes, devido a mobilizagao da sociedade nos anos 

90, houve uma intensificagao de agoes da sociedade civil organizada no intuito de 

implementagao de atividades para solucionar a questao. Culminando com a chegada 

ao pais do Programa lnternacional para a Eliminagao do Trabalho lnfantil (IPEC), da 

OIT, em 1992, sendo o Brasil o 1° pais da America Latina e Caribe a receber este 
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programa. Nesta epoca comec;aram a surgir os primeiros dados e pesquisas sabre o 

assunto, sendo que a midia exerceu e exerce papel importante na divulgac;ao 

desses dados, alem das denuncias de casas de trabalho infantil, assumindo func;ao 

de controle social. Tambem se destaca a criac;ao do Forum Nacional de Prevenc;ao e 

Erradicac;ao do Trabalho lnfantil, em 1994, por iniciativa da OIT e do Fundo das 

Nac;oes Unidas para a lnfancia (UNICEF), composto por 70 entidades 

governamentais e nao governamentais com representac;ao de trabalhadores, 

empregadores, Organizac;oes Nao-Governamentais (ONGs), governo federal, OIT e 

UNICEF, sendo um espac;o privilegiado de articulac;ao institucional. 

Apesar de todo o aparato legal e ac;oes implementadas, nao se conseguiu 

erradicar o trabalho infantil no Brasil, conforme do IBGE/(PNAD)1/2004 colocam que 

temos no Brasil e no Parana: 

TABELA 1 - NUMERO. CRIANCAS E ADOLESCENTES TRABALHANDO EM 

COMPARACAO AO TOTAL DA POPULACAO NO BRASIL E NO PARANA EM 2004 

UNIVERSO TOTAL QUANTIDADE DE 
PAiS/EST ADO FAIXA DE CRIANCAS E CRIANCAS E % 

ETARIA ADOLESCENTES ADOLESCENTES 
TRABALHANDO 

BRASIL 5 a 15 36.922.404 2.413.419 6,5 
a nos 

PARANA 5 a 15 2.074.075 165.081 8 
a nos 

BRASIL 16 a 17 7.051.802 2.374.652 34 
a nos 

PARANA 16 a 17 367.973 158.979 43 
a nos 

Fonte: IBGE/(PNAD)/2004 

Segundo os dados acima a situac;ao de adolescentes na faixa etaria de 16 a 

17 anos e a mais seria e requer uma analise mais aprofundada. Ja na PNAD 2005 o 

Parana ainda possui 309.445 crianc;as/adolescentes, na faixa eta ria de 10 a 17 a nos, 

1 PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, realizada pelo Institute Brasileiro de 
Geografia e Estatistica (IBGE), em uma amostra de domicilios brasileiros e que, parTer prop6sitos 
multiples, investiga diversas caracteristicas socioeconomicas, como par exemplo, populac;ao, 
educacao, trabalho, rendimento, habitac;ao, previdencia, migrac;ao, fecundidade, nupcialidade, saude, 
nutric;ao, entre outros de interesse para o Pais. A metodologia utilizada para coleta de dados e 
atraves de questionario, aplicado nos municipios selecionados, o mes de referencia e de setembro de 
cada ana. 
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em situagao de trabalho, reduzindo o trabalho infantil na ordem de 4,5% em urn ano, 

urn pouco expressivo, mas ainda Ionge da meta da erradicagao. 

Neste contexto, atuando na implantagao e monitoramento do Programa de 

Erradicagao do Trabalho lnfantil (PETI)2
, programa este que tern sua insergao em 

198 municipios do estado, implantado desde 2000, na retirada de criangas e 

adolescentes, inicialmente, em situagao de trabalho perigoso, penoso, insalubre e 

degradante em atividades economicas no meio urbano e rural. Nas visitas aos 

municipios executores do programa, reunioes com gestores e coordenadores do 

programa, participagao nas reunioes da Comissao Estadual e Forum Estadual de 

Erradicagao do Trabalho lnfantil, foram o que propiciaram uma aproximagao a 

problematica do trabalho infantil no Estado do Parana, bern como as 

condicionalidades para a execugao do programa, nos levando a necessidade de 

Avaliagao do lmpacto do Programa de Erradicagao do Trabalho lnfantil no Estado. 

Considerando que no Brasil os programas sociais sao marcados pelo 

"isolamento e desarticulagao dos programas entre si, bern como praticas deficitarias 

que permitissem identificar resultados" (SILVA et al, 2004, p. 212), entendemos 

como de fundamental importancia uma avaliagao do processo e do impacto do PETI. 

Portanto, busca-se atraves deste estudo compreender a dinamica do enfrentamento 

do trabalho infantil no Brasil, enfocando urn programa de transferencia de renda, 

compensat6rio do governo federal para a superagao desta problematica. 

Este trabalho esta sistematizado em dois capitulos. No primeiro, pretende

se compreender as transformagoes sociais e economicas no Brasil e suas 

implicagoes no trabalho infantil. E no segundo capitulo, caracterizar o PETI no 

ambito nacional, articulando com o seu desenvolvimento no Estado do Parana. 

Nesse capitulo tambem sera apresentada a analise situacional do Programa no 

Estado. 

2 PETI - Programa de Erradicagao do Trabalho lnfantil do Governo Federal que tem como objetivo 
retirar criangas e adolescentes ate 16 anos incompletos de todos os tipos de trabalho. 
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Os direitos infanto-juvenis comegam a ser publicamente declarados, em 

1988, com a promulgagao da Constituigao Nacional, que incorpora os principios 

basicos da Convengao sabre os Direitos da Crianga (1989), alem do asseguramento 

em definitivo dos direitos sociais e resgate da cidadania dos brasileiros. 

Com a criagao do Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA), Lei n° 8.069, 

de 13 de julho de 1990, o qual fez com que a sociedade repensasse a forma de 

olhar, lidar e perceber a crianga e o adolescente, alterando toda a 16gica do educar e 

tornar essa crianga apta, digna, cidada num pais em desenvolvimento, elevou o pais 

a respeitar os direitos de cidadaos tao a merce de decisoes dos adultos, que 

poderiam definir o que poderia ser melhor ou nao para ela. Por fim, depois de muitas 

decadas e de muitas criangas vitimas de abusos, negligencia, discriminagao, 

exploragao e crueldade e que o Brasil dispoe de uma lei de protegao Integral na qual 

garante os Direitos Fundamentais da crianga e do adolescente. 

Conforme este Estatuto, sao estes os seguintes Direitos Fundamentais: o 

primeiro direito sem o qual nao se asseguram os demais e o Direito a Vida. 0 

segundo direito preve o Direito a Liberdade, ao Respeito e a Dignidade. Na 

sequencia, tem-se o Direito a Convivencia Familiar e Comunitaria. Ap6s o Direito 

a Educa~ao, . a Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Finalmente, o Direito a 
Profissionaliza~ao e a Prote~ao no Trabalho, estabelecendo que "e proibido 

qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condigao de aprendiz". 

(ECA, BRASIL, 1990). 

Neste momenta e demarcado que o trabalho infantil passa a ser reconhecido 

como um desafio a ser enfrentado e superado. 

Nesses anos recentes, como ja foram abordadas, uma serie de 

organizagoes, movimentos e f6runs tern sido criados para denunciar, combater e 

pressionar a erradicagao do trabalho infantil e fiscalizar o trabalho do adolescente 

com base nos seguintes preceitos legais: 

E dever da Familia, da Sociedade e do Estado assegurar a crianga e os 
adolescentes, com absoluta prioridade, 0 direito a vida, a saude, a alimentagao, a 

. educagao, ao lazer, a profissionaliza<;ao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a 
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liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda 
forma de negligencia, discrimina9ao, explora9ao, violencia, crueldade e opressao 
(BRASIL, 1988, Constitui9ao da Republica Federativa do Brasil, Art. 227) . 
. . . "proibi9ao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi9ao de aprendiz, a 
partir de quatorze anos" (BRASIL, 1990, Art. 7°, paragrafo XXXIII). 

"E proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condir;ao 
de aprendiz, a partir dos 14" (BRASIL, 1990, Cap. V, Art. 60). 

"Objetiva a abolir;ao do Trabalho lnfantil ao estipular que a idade mm1ma de 
admissao ao trabalho ou ao emprego nao devera ser inferior a idade da conclusao 
do ensino obrigat6rio" (OIT, 1973, Convenr;ao 138, Art. 2°). 

Assegurar a proibir;ao e eliminar;ao das piores formas de trabalho infantil, 
principalmente: 

a) todas as formas de escravidao ou praticas analogas a escravidao, tais como a 
venda e trafico de crianr;as, a servidao por divida e a condir;ao de servo, e o 
trabalho forr;ado ou obrigat6rio de crian9as para serem utilizadas em conflitos 
arm ados: 
b) a utiliza9ao, o recrutamento ou a oferta de crianr;as para a prostituir;ao, a 
produ9ao de pornografia ou atuar;oes pornograficas; 
c) a utilizar;ao, recrutamento ou a oferta de crianr;as para a realizar;ao de atividades 
ilfcitas, em particular a produr;ao e o trafico de entorpecentes, tais como definidos 
nos tratados internacionais pertinentes; 
d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condir;oes em que e realizado, e 
suscetfvel de prejudicar a saude, a seguranr;a ou a moral das crianr;as. (OIT, 1999, 
Convenr;ao 182, Art. 3°). 

"Os Estados Partes reconhecem o direito da crianr;a de estar protegida contra a 
explorar;ao economica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser 
perigoso ou interferir em sua educar;ao, ou que seja nocivo para sua saude o para 
seu desenvolvimento fisico, mental, espiritual, moral ou social". (Convenr;ao sabre 
os Direitos das Crian9as, 1989, Art. 32). 

Canfarme se pade abservar, a legislagaa brasileira e as recamendagoes 

internacianais, recanhecem que a trabalha precace praduz danas que padem ser 

fisicas, psiquicas, saciais e marais. 

Quanta aas efeitas na infancia dessas criangas e adalescentes; a Ministeria 

da Saude calaca: 

Que o trabalho diminui o tempo disponivel da crianr;a para seu lazer, vida em 
familia, educar;ao, e de estabelecer relar;oes de convivencia. [ ... ] alem de 
experimentarem urn papel conflitante na familia, no local de trabalho, e na 
comunidade, pois como trabalhadores, adolescentes e crianr;as sao levados a agir 



8 

como adultos, porem nao podem escapar do fate de que sao sujeitos em 
desenvolvimento. Estes fatores sao uma fonte de desgaste e podem afetar o 
desenvolvimento emocional, cognitive e fisico. Esse processo dinamico e complexo 
de diferenciac;ao e maturac;ao necessita de um tempo, espac;o e condic;6es 
favon3veis para realizar sua transic;ao, nas varias etapas, em direc;ao a vida adulta. 
A exaustao corporal provocada par uma carga de trabalho alem do "suportavel" 
pelo organismo do indivfduo - fadiga ocupacional, muscular, visual - associada a 
um aporte nutricional insuficiente, parecem ser fatores precipitantes para o 
desenvolvimento das patologias (BRASIL, 2005a, p. 10). 

Embora as estatrsticas oficiais apontem para a diminuic;ao do numero de 

crianc;as e adolescentes trabalhadores no Brasil, o fato e que este fenomeno 

mantem-se persistente. 

Alguns estudiosos da area apontam que as reduc;oes provavelmente 

estavam relacionadas a varios fatores, urn deles diz respeito a implantac;ao de 

alguns pianos economicos, como o Plano Real, em 1995, ocorrendo urn incremento 

na renda das familias mais pobres; outro foi a mobilizac;ao da sociedade pautando o 

assunto em varios segmentos que atuavam na area, principalmente a midia, 

podendo ter havido uma conscientizac;ao da populac;ao e outro a implementac;ao de 

programas para atendimento da crianc;a e adolescente em situac;ao de trabalho. 

A continuidade de crianc;as e adolescentes no trabalho em parte e 

decorrente da precarizac;ao das condic;oes gerais do trabalho ocasionado pelo 

desemprego, inserindo cada vez mais trabalhadores na informalidade sem 

rendimento regular e digno. A decorrencia disso e o aumento das desigualdades e 

da pobreza e a desestruturac;ao da familia, o que leva a necessidade de participagao 

das crianc;as no sustento familiar. 

Sem perspectiva de alterac;ao do seu modo de vida, sem almejar sequer 

melhorias na qualidade de vida, e que foram submetidas grandes partes da nossa 

populac;ao. Estas vitimas das dificuldades como a fome, saneamento basico, 

habitac;ao, enfim, acesso aos servic;os basicos, como educac;ao, saude, trabalho, 

entre outros. Alem do movimento de saida do campo para a cidade procurando 

novas alternativas de sobrevivencia, nao sendo "necessaries" tantos filhos na 

produc;ao agricola, como tambem a falta de espac;o e recursos para alimentar uma 

prole grande. 

Portanto o que se ve atualmente nao e urn contingente de reserva, a espera 

da melhores condigoes de vida, atraves do trabalho, e sim urn contingente de 
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sobrantes, para os quais e destinado o trabalho precario, a economia informal, o 

subemprego cronico. A posic;ao social que lhe e imputada torna-os marginalizados3
, 

limitando e na maioria das vezes nao permitindo o acesso aos bens e servic;os. 

1.1 TRANSFORMA<;OES NO BRASIL 

A hist6ria da sociedade brasileira esta permeada por situac;oes nas quais urn 

ou mais aspectos importantes da questao social4 estao presentes. Durante urn 

seculo de republica, compreendendo a oligarquica, populista, militar e nova, essa 

questao se apresenta como urn elo basico da problematica nacional, dos impasses 

dos regimes politicos ou dilemas dos governantes. Reflete disparidades economicas, 

politicas e culturais, envolvendo classes sociais, grupos raciais e formac;oes 

regionais. Sempre poe em causa as relac;oes entre amplos segmentos da sociedade 

civil e o poder estatal. Nesta 16gica o escravo era expropriado no produto do seu 

trabalho e na sua pessoa e sequer podia dispor de si. Era propriedade do outro, do 

senhor, que podia dispor dele como quisesse (RODRIGUES, 1991, p. 2). 

0 Sistema de Protec;ao Social Brasileiro, segundo SILVA E SILVA et al. 

(2004), na decada de 1930, e marcado por programas e ac;oes fragmentadas, 

pontuais, descontinuas, de carater essencialmente compensat6rio; politicas sociais, 

que pouco contribuem para erradicar as condic;oes de pobreza da populac;ao 

brasileira, pois a prioridade do governo getulista, era a reconstruc;ao financeira do 

estado, a partir da manutenc;ao da ordem interna do pals. 

Vivia-se no Brasil, no perlodo de 30, uma crise na base economica, ou seja, 

conforme aborda PRADO JUNIOR (1977, p. 287), nao era mais posslvel manter a 

economia brasileira, e alimentar a vida do pals dentro de seu antigo sistema 

produtivo tradicional pautado na agricultura, sobretudo no cultivo do cafe. E, como 

se passava uma crise mundial, desencadeada em 1929, o valor dos produtos 

fundamentais, como no caso Brasil o cafe cai bruscamente, alem da consequente 

reduc;ao das exportac;oes. No entanto, os trabalhadores rurais viam-se em uma 

situac;ao, em que a unica soluc;ao era se incorporar as crescentes aglomerac;oes 

3 
Marginalizada entendida neste trabalho, como oprimida, exclufda e explorada. 

4 "Questao social aqui entendida como expressao das relagoes sociais. Nesse sentido, circunscreve
se num campo de disputas, pais diz respeito a desigualdade econOmica, polftica e social entre as 
classes sociais na sociedade capitalista [ ... ]"(SILVA e SILVA et al. 2004, p. 23). 
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urbanas na tentativa de uma melhoria de condic;oes de vida, e como os 

trabalhadores rurais, ainda nao estavam inclusos na rede de protec;ao social do pais, 

vinham a procura dos direitos que os trabalhadores urbanos detinham, e foi neste 

periodo que se intensificou a saida do campo para a cidade. 

Estas alterac;oes foram se processando na economia brasileira, com 

repercussoes diferenciadas nos estados da federac;ao, no Parana fica bern explicito 

este movimento na citac;ao abaixo: 

A economia local passou per processes de profundas mudanc;as em sua base 
produtiva entre a decada de 1930 e o inicio des anos 80. 0 primeiro desses 
processes foi a passagem da economia extrativista de erva-mate e da madeira, que 
vinha se consolidando desde a primeira metade do seculo XIX, para a economia do 
cafe. A explosao cafeeira provocou grande processo migrat6rio na direc;ao do norte 
do Estado, interiorizando o desenvolvimento paranaense. Esse processo comec;a a 
arrefecer no final des anos 50, quando a industrializac;ao avanc;a nos Estados do 
Sudeste do Brasil dentro do Plano de Metas de JK (Plano de Governo - Parana 
2003-2006, p. 4). 

Desde esta decada, eram considerados criterios de inclusao ou exclusao de 

beneficios sociais, a posic;ao ocupacional e o rendimento recebido, privilegiando, 

portanto, os trabalhadores urbanos, o que tambem pode ser considerado fator 

importante para o incentive ao exodo rural. 

Os anos 80 sao conhecidos pelos economistas como a decada perdida, pois 

o Brasil saia da decada de 70, conhecida como a do milagre brasileiro, com os 

maiores indices registrados de crescimento da hist6ria do pais. Naquela epoca o 

setor produtivo utilizou toda capacidade instalada de infraestrutura disponivel. Para o 

pais continuar crescendo, em 80, teria que investir na ampliac;ao da infraestrutura, 

tecnologia e educac;ao qualificada, 0 que nao foi possivel devido a alta inflacionaria, 

levando o pais a acordos internacionais recessives para nossa economia. 

Com a economia oscilante, conjuntamente a queda do salario medio e a 

elevac;ao da taxa de juros, o governo se mobiliza para encontrar alternativas 

concretas para sanar as dificuldades de uma hiperinflagao, neste contexto foram 

criados os pianos economicos. 0 ano era 1986 e os Pianos eram os Cruzados I e II, 

congelando os pregos, cessando de urn dia para o outro a inflac;ao, que nao duraria 

muito devido ao estoque e materia prima serem insuficientes para suprir a demanda. 

Em 1987, outro plano, o Bresser, mas a inflac;ao estava proxima de 365% ao a no 

nao demonstrando sinais de queda. Nesta mesma epoca foi dado inicio as 
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privatiza9oes, alterando o perfil estatal, sendo que empresas publicas que nao 

tinham urn fim publico direto, seriam leiloadas para destina9ao a iniciativa privada, 

aliviando a carga administrativa ao mesmo tempo arrecadando recursos para outros 

investimentos necessaries. No fim de 1987 o governo decreta moratoria, pois nao 

tinha condi96es de continuar pagando a divida externa ao FMI. Assim, o custo do 

financiamento aumentou, e os juros atingiram taxas impraticaveis para o pais 

continuar crescendo. Em 1990 e 1991 vieram o Plano Collor eo Plano Collor II com 

bloqueio dos saldos das contas correntes e poupan9a superiores a CR$ 50.000,00, 

abriu-se o pais para importa9ao, mas a infla9ao continuava a crescer. Em 1993 foi 

implantado o Plano Real com o objetivo de estabilizar a economia, este plano esta 

em vigemcia ate hoje e atingiu umas das principais metas que era o controle 

inflacionario, mas os investimentos sao insuficientes para urn crescimento que possa 

dinamizar a economia, os juros continuam muito altos, dificultando o acesso ao 

credito do setor produtivo. 

Estes desequilibrios internes, somados aos externos, com consequencias 

negativas para o emprego acentuando a desigualdade, consequentemente a 

precariza9ao do trabalho. Com base em CAPELLARI (2000), no que se refere a 
concentra9ao de renda, tem-se que a parcela da popula9ao classificada como 50% 

mais pobres, que tin ham 14,1% da renda nacional no inicio dos anos 80, terminaram 

a decada com uma participa9ao de 11 ,9%. Com rela9ao ao desemprego, em 1980, 

2,8% da popula9ao economicamente ativa (IPEA) estava desempregada; no final da 

decada, esse percentual ja era de aproximadamente 4%. 

Dentro do panorama do neoliberalismo e as altera9oes das rela9oes de 

trabalho, mudaram a inser9ao do homem e principalmente da mulher no mercado de 

trabalho. As transforma9oes dessas rela9oes economicas e sociais fragilizaram as 

familias, tornando-as vulneraveis. Esse movimento vern ocorrendo ao Iongo do 

tempo, saindo da familia tradicional (pai, mae e filhos), como a mais em voga 

atualmente a monoparental, ou seja, com somente pai ou somente mae, com ou 

sem la9os de parentesco. Portanto, na familia5 perpassam toda as mudan9as sociais 

e economicas ocorridas. 

5 Familia aqui entendida como um grupo ligado por lagos de parentesco ou afinidade, que formam um 
grupo vivendo sob o mesmo teto e que se mantem pela contribuic;ao de seus membros (Lei 10.836, 
de 09 de janeiro de 2004). 
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Com a ascensao da ideologia neoliberal, os trabalhadores e suas organiza<;6es 
sindicais passaram a ser responsabilizados pela crise economica, na medida em 
que sua a<;ao reivindicat6ria "perturbaria" o livre funcionamento do mercado. 0 
neoliberalismo estimulou a reforma do Estado e as mudan<;as na condu<;ao da 
politica economica, acarretando o rompimento do compromisso constituido no pes
guerra entre Estado, sindicatos e organiza<;6es patronais, o qual havia possibilitado, 
de um lade uma melhor distribui<;ao de renda, incorporando o operariado a esfera 
do consume e, de outre, o reconhecimento des sindicatos como interlocutores 
sociais legitimos. 

Refon;ando este importante aspecto que a familia assume perante a 

construgao da cidadania, em 2003, houve a reformulagao/redesenho da Politica 

Nacional da Assistencia Social, cuja centralidade familiar, vern ao encontro ao 

reconhecimento desta politica enquanto direito do cidadao e responsabilidade do 

Estado, convergindo na implantagao do Sistema Onico de Assistemcia Social, como 

pilar do Sistema de Protegao Social Brasileiro. 

1.2 AS ADAPTACOES FAMILIARES DIANTE DAS TRANSFORMACOES 

ECONOMICAS E SOCIAlS 

E pertinente observar como as transformagoes recentes na economia e no 

mercado de trabalho se manifestam no interior das familias e porque ainda 

continuam mantendo os filhos no trabalho precoce, apesar de todo aparato legal que 

se estabelece. Nesse processo destacam-se as respostas do mercado de trabalho 

aos momentos de recessao e expansao, bern como ao ajuste das empresas aos 

requisitos das novas formas de gestao e produgao, efetuado como condigao para 

garantir a competitividade em face da abertura da economia a partir de 1990. 

0 desemprego elevado e a precarizagao das relagoes de trabalho resultam 

da orientagao da politica macroeconomica e nao apontam para a construgao de urn 

modelo de crescimento sustentado. Segundo POCHMANN (1997, p. 7), "os efeitos 

combinadas, a partir de 1990, de politicas recessivas, de desregulagao e redugao do 

papel do estado, de abertura comercial abrupta, de taxas de juros elevadas e de 

apreciagao cambial seriam responsaveis pela montagem de urn cenario desfavoravel 

ao comportamento geral do emprego nacional". 

Embora a macroeconomia estivesse estabilizada, a empregabilidade 

continua em declinio. Nas familias as alteragoes quanto aos novos papeis que a 
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mulher deve assumir, leva ao empobrecimento familiar, diminuindo o rendimento 

principalmente para aquelas que sao arrimo da familia, em fungao das 

transformagoes que foram submetidas quanto a caracterizagao familiar. 

A disponibilidade dos diferentes componentes da familia para o mercado de 

trabalho e, portanto, diferenciada conforme sua posigao na familia e expressa 

relagoes de hierarquia e de genero. Por outro lado, e tambem afetada pelo padrao 

de absorgao da forga de trabalho vigente no mercado, que define as possibilidades 

de emprego desses componentes, refletidas na insergao dos filhos menores na 

atividade produtivas. 

A familia vern sendo obrigada a desempenhar varios papeis, pois dependem 

de alteragoes estruturais do estado para terem acesso a bens e servigos 

necessarios a uma vida digna, nao sendo possivel mudar este quadro sem 

desenvolvimento economico. Como consequencia dessa situagao e as insuficientes 

politicas de protegao social implementadas, nao conseguiram amenizar a crise social 

que se instaurou, levando as familias a se acomodarem, da melhor forma que 

pudessem, a essa nova ordem posta ocorrendo arranjos familiares para a 

sobrevivencia, indo desde a insergao cada vez maior da mulher no mercado de 

trabalho, como tambem, a utilizagao do trabalho das criangas e adolescentes 

oriundas dessas familias. 

Analisando os dados apresentados na Tabela 1 e a discussao acima pode

se aferir que essas alteragoes familiares podem estar interferindo na saida ou 

permanencia das criangas e adolescentes no trabalho precoce, neste caso na 

permanencia. 
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0 Programa de Erradica9ao do Trabalho lnfantil (PETI), foi implantado em 

1996 com o objetivo de "retirar crian9as e adolescentes de 7 a 15 anos de idade do 

trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, regulamentadas 

pela Portaria n° 20, publicada em 2001, pelo Ministerio do Trabalho e Emprego 

(MTE), ou seja, daquele trabalho que coloca em risco sua saude e sua seguran9a" 

(Manual de Orienta9ao PETI, BRASIL, 2002, p. 2). 

A partir de 2005, o programa, ampliou seu objetivo para a retirada de todas 

as crian9as e adolescentes do trabalho infantil, com idade inferior a 16 anos 

incompletos6
, terao prioridade as famflias com renda per capta de ate % salario 

mfnimo. 

Preve o controle social par meio das Comissoes Municipais de Erradica9ao 

do Trabalho lnfantil (responsavel pelo acompanhamento da operacionaliza9ao do 

programa no municipio), Conselhos de Direitos da Crian9a7
, Conselhos de 

Assistencia Social8 e Conselhos Tutelares9
. 

2.1 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

0 desenho do Programa compreende tres eixos de atua9ao: a concessao da 

balsa crian9a cidada, a manuten9ao das a96es s6cio educativas 10 e o trabalho 

realizado junto as famflias (educative e de gera9ao de emprego e renda), 

6 Portaria n° 385, art. 12, de 26 de julho de 2005, do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate 
a Fome (MDS), ampliou a idade de atendimento do programa que antes eram de 7 a 16 anos 
incompletos. 
7 Previsto no Estatuto da Crianga e do Adolescente responsavel pela elaboragao, integragao e 
controle da execugao das politicas publicas voltadas para a defesa de criangas e adolescentes. 
8 Previsto na lei Organica de Assistencia Social Lei n° 8742, de 7 de dezembro de 1993, responsavel 
rela elaboragao, integragao e controle da execugao da politica de assistencia social. 

Conforme Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, Titulo V Capitulo I, Artigo 131 0 Conselho Tutelar e 
6rgao permanente e autonomo, nao jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da crianga e do adolescente, definidos nesta lei. 
10 Sao agoes que conjugam educagao e protegao social, duas faces da protegao integral a infancia e 
juventude. Acontecem em perfodo alternado ao escolar, investindo no desenvolvimento integral dos 
mesmos; articulada com as politicas publicas multisetorial, ou seja, cultura, esporte, lazer, entre 
outras. Os nomes fantasias sao: contraturno escolar, jornada ampliada, projeto, agao complementar, 
nucleo, PIA, sao algumas denominagoes utilizadas por criangas, famflias, educadores e organizagoes 
(CARVALHO, 2005, p. 26). 
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objetivando atingir as tres principais raizes do problema (escola/educaQao; aQ5es 

s6cio educativas - oferecimento de atividades alternativas contrario ao horario 

escolar, nao deixando as crianQas e adolescentes a merce do trabalho ou outra 

atividade nao adequada para sua idade; alem encaminhamento e capacitaQao das 

familias beneficiarias em cursos de geraQao de trabalho, emprego e renda). 0 

beneficia monetario representa uma alternativa a escassez de acesso a bens e 

serviQos basicos. 

Os valores da bolsa e da jornada ampliada (aQ5es s6cio educativas) sao 

diferenciados segundo as areas rural e urbana. Os valores da Bolsa sao de R$ 

25,00 (vinte e cinco Reais) para a area rural e de R$ 40,00 (quarenta Reais) para 

area urbana 11
. Para o atendimento nas aQ5es s6cio educativas, sao disponibilizados 

R$ 20,00 (vinte Reais)12
. 

Os criterios de permanencia da familia no Programa sao os seguintes: 

• todos os filhos com menos de 16 anos devem estar preservados de 

qualquer forma de trabalho infantil; 

• a crianQa e/ou adolescente participante do PETI devera ter frequencia 

escolar minima de 85% e o mesmo percentual de frequencia nas 

atividades propostas pelas aQ5es s6cias educativas; 

• as familias devem participar dos cursos de trabalho, emprego e renda 

oferecida pelo gestor municipal. 

0 tempo de permanencia no Programa e determinado pela idade da crianQa 

e do adolescente, sendo tambem criteria para desligamento a conquista da 

emancipaQao financeira da familia. 

0 financiamento do Programa e sua gestao estao sob a responsabilidade 

das tres esferas do poder publico, ou seja, municipal, estadual e federal. 0 recurso 

repassado aos Fundos Estaduais e Municipais de Assistencia Social esta alocado no 

Fundo Nacional de Assistencia Social. 

11 Para efeito do Programa, considera-se como area urbana somente as capitais, regioes 
metropolitanas e municipios com mais de 250 mil habitantes. 
12 Portaria n° 666/05 de 28 dezembro de 2005 do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a 
Fame (MDS). 
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As politicas estruturantes 13 atualmente implantadas no pafs nao sao 

universalizadas e nem efetivas na prevengao da inclusao da crianga e do 

adolescente no mercado de trabalho, o PETI se insere nesse contexto como urn 

programa compensat6rio de transferemcia de renda. Em 2003 o programa, atraves 

de porta ria, passou a ser Servigo de Agao Continuada 14
, refletindo a preocupagao 

do governo na continuidade do programa, e no atingimento de seu objetivo principal 

quanta a erradicagao do trabalho precoce no Brasil. 

As dificuldades na operacionalizagao do programa sao muitas, indo desde: 

• A insuficiemcia de recursos para pagamento de pessoal 

• Adequagao e/ou construgao de espagos ffsicos necessaries; 

• Qualificagao das pessoas que atendem esse publico alvo; 

• Nao cumprimento da totalidade das metas 15 disponfveis para o 

municipio; 

• Falta de diagn6stico consistente e qualificado, para identificagao da real 

necessidade; 

• Visao distorcida do gestor em relagao ao tema, ou seja, trabalho infantil, 

e 

• Utilizagao do programa para sanar outros problemas do municipio que 

nao 0 trabalho precoce. 

Sobre isso, vale a pena esclarecer como aconteciam as implantagoes e 

expansoes do programa. Ate 2003, se dava atraves da demanda apresentada pelo 

municipio e aprovagao pela comissao estadual do programa, pactuada na Comissao 

lntergestora Bipartite (CIB) - comissao esta que tern representagao municipal e 

estadual. 

Posteriormente, em 2004, o Ministerio do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome (MDS), atraves da Comissao lntergestora Tripartite16
, com 

13 Politicas estruturantes aqui entendida como aquelas politicas necessarias a todos os cidadaos 
como a educagao, saude, trabalho, habitagao e saneamento basico. 
14 0 servi<;o de agao continuada e uma rede de distribui<;ao de recursos entre as tres esferas de 
governo (federal, estadual, municipal), para programas que devem ser continuos, independentes de 
gestae governamental, nas areas da crianga e do adolescente, idosos e pessoas com deficiencias. 0 
SAC e uma proposta do Conselho Nacional de Assistencia Social, eo PETI passou a integra-lo em 31 
de janeiro de 2003, atraves da Portaria n° 27 do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a 
Fame (MDS). 
15 

Meta e o numero de criangas e adolescentes que cada municipio tem disponivel para atender o 
publico alva do programa, e uma quantidade fechada. 
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representantes de mumc1p1os, Estados e Uniao elencaram quais municfpios 

deveriam ser atendidos (baseado em dados do IBGE), ocasionando na epoca uma 

discussao, pais os municfpios priorizados, afirmavam que nao poderiam dar conta da 

totalidade das metas recebidas, alegando que as metas nao seriam somente dele e 

sim de outros municfpios da area metropolitana; bern como, nao estavam 

organizados, enquanto on;amento, espa9o fisico e diagn6stico/identificavao dos 

beneficiaries para o efetivo atendimento. Neste momenta, o estado, enquanto gestor 

estadual, juntamente com a comissao estadual do programa e a CIS, redistribuiu as 

metas restantes para outros municipios, que haviam apresentado demanda 

espontanea ao estado. 

No ana de 2005, foram definidos novas procedimentos, atraves tambem de 

dados oficiais (IBGE/PNAD). Estabeleceu-se urn ranking de prioridade de 

atendimento, cruzando dados como: indice de desenvolvimento humano, taxa de 

familias pobres, numero de crianvas ocupadas, entre outros. Mas mesmo sendo o 

formato que mais se adequou a solicitavao do Forum Nacional de Prevenvao e 

Erradicavao do Trabalho lnfantil, Organizavao lnternacional do Trabalho, UNICEF, 

Estados, Municipios, ONG's, entre outros tantos ainda nao vinha de encontro a 
realidade dos municipios. Apesar de ser, esse o mais transparente e adequado ao 

que preve a Politica de Assistencia Social/Norma Operacional Basica do Sistema 

Onico da Assistencia Social, embora tivesse sido estabelecido ap6s muitas 

discussoes, analise e amadurecimento, nao considerou questoes que devem ser 

primeiramente resolvidas no campo economico, social e principalmente educacional. 

Outra dificuldade foi a falta de: diagn6stico real e atualizado; de orvamento/recursos 

financeiro priorizados para a avao e de entendimento do gestor quanta a 
necessidade de uma politica de atendimento a crianva e ao adolescente, inclusive 

com urn hist6rico do municipio com levantamento de criavao/origem, voca9ao 

economica, entre outros tantos para a eficacia de qualquer projeto e/ou programa. 

16 A Comissao lntergestora Tripartite - CIT, e uma instancia de articulacao, pactuacao e deliberacao 
prevista na Constitui<;ao e na Lei Organica da Assistencia Social. E urn espa<;o de articula<;ao e de 
negociacao entre os gestores (federal, estaduais e municipais), quanto aos aspectos operacionais da 
gestao do Sistema Descentralizado e Participative, com o objetivo de viabilizar a Polftica de 
Assistencia Social. (BRASIL, 2005, 125). 
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Em dezembro de 2005, atraves da Portaria n° 666, o programa PETI foi 

integrado ao Programa Balsa Familia (PBF)17 que atende 481.633 mil familias, 

atualmente no Estado do Parana, com recursos anuais repassados de 312 milhoes 

de reais 18
. Com a integra<;ao, as familias do PETI que possuam renda per capta ate 

R$ 120, 00, migram para o PBF, acima de R$ 120,00 per capta ficam no PETI, e as 

familias do PBF que tenham crian<;as e adolescentes em situa<;ao de trabalho 

deverao ser atendidas nas a<;oes s6cio-educativas do PETL 

0 Programa Bolsa Familia (PBF) e urn programa de transfer€mcia direta de renda 
com condicionalidades, que beneficia familias em situac;ao de pobreza (com renda 
mensa! per pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema pobreza (com renda 
mensa! per pessoa de ate R$ 60,00}, de acordo com a Lei 10.836, de 09 de janeiro 
de 2004 eo Decreta n° 5.749 de 11 de abril de 2006. Os valores pages variam de 
R$15,00 (quinze reais) a R$95,00 (noventa e cinco reais), de acordo com a renda 
mensa! per pessoa da familia e o numero de crianc;as, gestantes e nutrizes. 0 
Programa seleciona as familias a partir das informac;5es inseridas pelo municipio no 
Cadastre Unico des Programas Sociais do Governo Federal - CadUnico. 0 
CadUnico e urn instrumento de coleta de dados que tern como objetivo identificar 
todas as familias em situac;ao de pobreza existentes no Pais. Ao entrar no PBF, a 
familia se compromete a cumprir as condicionalidades do Programa nas areas de 
saude e educac;ao, que sao: manter as crianc;as e adolescentes em idade escolar 
freqOentando a escola e cumprir os cuidados basicos em saude, ou seja, o 
calendario de vacinac;ao, para as crianc;as entre 0 e 6 anos, e a agenda pre e pes
natal para as gestantes e maes em amamentac;ao (Bolsa Familia: Agenda de 
Compromissos da Familia, 2006, paginas 6, 9, 12 e 17). 

0 Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) sinaliza 

que com a integra<;ao dos programas PETI e PBF, irao universalizar o atendimento 

para todas as crian<;as e adolescentes em situa<;ao de trabalho precoce a partir de 

2007, ou seja, no Parana atender as 309.445, conforme PNAD/IBGE/2005. 

Ap6s a integra<;ao a 16gica de expansao e implanta<;ao, continua 

considerando os dados oficiais, mas prioriza a. necessidade do municipio, que 

apresenta esta necessidade no cadastramento da familia no sistema cadastro unico 

do governo federal, gerenciado pela Caixa Economica Federal (CEF), identificando o 

campo 270, que e onde se registra que a familia tern crian<;a e/ou adolescente em 

situa<;ao de trabalho, inclusive a atividade que esta inserida. 

17 Programa Balsa Familia (PBF) e urn programa de transferencia direta de renda com 
condicionalidades que beneficia famflias pobres (com renda mensal par pessoa de R$ 60,01 a R$ 
120,00) e extremamente pobres (com renda mensal par pessoa de ate R$ 60,00). 
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Esse formato parece ser o mais apropriado, pois e o municipio que aponta o 

que precisa (diagn6stico), cruzando estas informac;oes com as estatisticas oficiais, 

alem de paulatinamente tanto o governo federal, quanto o governo municipal 

possufrem urn diagn6stico fidedigno da situac;ao atual de seus cidadaos. 

2.2 CENARIO GERAL DO TRABALHO INFANTIL E PROGRAMA DE 

ERRADICA<;AO DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL 

No Brasil, o trabalho infantil, conforme dados colhidos na Analise Situacional 

do PETI em 2004, realizado pelo Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome (MDS), com o apoio do UNICEF e Levantamento das Familias Beneficiarias 

do PETI em 2005, tambem por este Ministerio, tern cor (negros ou pardos), 

sexo(Meninos) e se concentra na zona urbana entre as idades de 16 a 17 anos e, na 

zona rural em idades inferiores ha 16 anos. Nestes documentos, analisamos os 

seguintes dados, conforme a Tabela abaixo: 

TABELA 2 - PROPOR<;AO DE CRIAN<;AS E ADOLESCENTES INSERIDOS 

EM ATIVIDADES NA AREA URBANA E RURAL, NO BRASIL, EM 2004 E 2005 

% 
Mais de 50% 

Mais de 50% 

FAIXA ETARIA 
De 5 a 15 anos 

De 15 a 17 anos 

AREA 
Rural 

Urbana 

Fonte: Analise Situacional do PETI em 2004/Levantamento das Familias Beneficiarias do 
PETI em 2005/MDS 

A faixa etaria que mais participa do Programa pode-se observar na Tabela 4. 

TABELA 3- NUMERO DE PARTICIPA<;AO DE ADOLESCENTES NO BRASIL 

EM COMPARA<;AO AS QUE PARTICIPAM NO PETI BRASIL, 2004 e 2005 

FAIXA 
ETARIA PARTICIPACAO NO PETI 

11 a 15 anos 340.378 

TOTAL DE CRIAN<;AS 
ADOLESCENTES NESSA FAIXA 

NO BRASIL 
568.608 

Fonte: Analise Situacional do PETI em 2004/Levantamento das Famflias Beneficiarias do 
PETI em 2005/MDS 

18 Dados fornecidos pela Coordenadoria de Enfrentamento a Pobreza da Secretaria de Estado do 
Trabalho, Emprego e Promogao Social (SETP), dezembro de 2006. 
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Do ponto de vista educacional, cerca de 22,7% das crian<;as e adolescentes 

que trabalham no pais, estao fora da escola, concentrando-se esse percentual 

naqueles com idade entre 16 e 17 anos. As crian<;as e os adolescentes que 

trabalham, registram nivel de escolariza<;ao inferior ao daquelas que nao trabalham, 

sendo que as crian<;as e adolescentes trabalhadores estao com idade mais 

avan<;ada para a serie cursada em rela<;ao as crian<;as e adolescentes que nao 

trabalham. 

No enfrentamento a problematica do trabalho infantil, cabe destaque a 

cria<;ao do Forum Nacional de Preven<;ao e Erradica<;ao do Trabalho lnfantil 

(FNPETI), em 1994, com o apoio do UNICEF e da OIT, constituido, atualmente por 

73 entidades, sendo elas representantes do governo, dos trabalhadores, dos 

empresarios, ONG's, Foruns Estaduais de Erradica<;ao do Trabalho lnfantil, 

Procuradoria Geral da Republica e Ministerio Publico do Trabalho. 0 FNPETI tern 

por finalidade viabilizar urn espa<;o de articula<;ao e mobiliza<;ao dos atores sociais 

institucionais relacionados com politicas e programas destinados a prevenir e 

erradicar o trabalho infantil no pais. 0 trabalho infantil, nas ultimas decadas, vern 

obtendo especial aten<;ao da sociedade civil organizada, do poder publico, dos 

empregadores, dos trabalhadores e das agencias de coopera<;ao internacional. A 

secretaria executiva do forum funciona no Ministerio da Justi<;a. 

Entre as iniciativas empreendidas pelo governo federal para altera<;ao da 

explora<;ao laboral de crian<;as e de adolescentes, registra-se o Programa de 

Erradica<;ao do Trabalho infantil (PETI)19
, beneficiando, aproximadamente 1.100.000 

mil crian<;as e adolescentes (dados de dezembro de 2006), em 27 unidades 

federativas e 2.601 municipios. 0 PETI tern se destacado por sua rela<;ao direta com 

a diminui<;ao da explora<;ao do trabalho de crian<;as e adolescentes no Brasil. Do 

primeiro ano de execu<;ao do programa, 1996, para o ano de 1998, o atendimento 

cresceu cerca de 3.000%, enquanto que os recursos disponibilizados elevaram-se 

na propor<;ao de 4.000%. De 1999 para 2001, o Programa apresentou urn 

crescimento de cerca de 500% em termos de atendimento e 350% de recursos 

aplicados. A amplia<;ao da cobertura do Programa de 2001 para 2003 (dados de 

agosto/2003), em termos de atendimento, implicou na inser<;ao de apenas 59.795 

19 A normatizagao esta efetivada pela Portaria n° 458, de 4 de Outubro de 2001/SEAS. 
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crianc;as e adolescentes, representando um incremento muito pequeno, que pode 

indicar uma desacelerac;ao do Programa. (UNICEF, 2004, p. 14). 

Conforme dados apresentados no Relat6rio da Analise Situacional do PETI, 

elaborado em 2004, foram consolidados informac;oes prestadas por 23 governos 

estaduais e Distrito Federal e 1.603 municipios20
. 

As informa<;6es consolidadas compreendem urn universo de cerca de 62% do total 
de municipios inseridos no PETI, 319.792 familias e 500.663 crian<;as e 
adolescentes, representando aproximadamente 62% do atendimento, sendo que 
52% sao oriundas da area urbana e 48% da area rural. 0 numero estimado de 
crian<;as e adolescentes que ainda trabalham, segundo informa<;6es fornecidas 
pelos municipios da amostra e de 345.711, destacando-se a existencia de trabalho 
infantil na agricultura em geral, no trabalho domestico, no comercio em feiras e 
ambulantes enos lix6es. (UNICEF, 2004, p. 6). 

Em comparac;ao, entre os a nos de 1999 e 2001, pode-se aferir que houve 

uma reduc;ao, em termos absolutos, do trabalho infantil em aproximadamente 1,15 

milhao, sendo que destes a maior parte (cerca de 750 mil) esta compreendida na 

faixa eta ria de 10 a 15 a nos. Os resultados sao percebidos quando analisamos os 

dados apresentados abaixo no documento Analise Situacional do PETI(2004, p.7): 

TABELA 4- PORCENTAGEM DA REDUCAO DO TRABALHO INFANTIL NO 
BRASIL POR FAIXA ETARIA, ENTRE OS ANOS DE 1999 E 2001. 

FAIXA ETARIA 
De 5 a 9 anos de idade 
De 10 a 15 anos 
Entre 16 e 17 anos 
Fonte: MDS/UNICEF, 2004. 

PORCENTAGEM 
24% 
18% 
8% 

TABELA 5- PROPORCAO DE PESSOAS OCUPADAS EM RELACAO AO TOTAL 
DA POPULACAO/iNDICE OCUPACIONAL, 2001. 

FAIXA ETARIA 
Entre 5 e 9 anos 
Entre 10 e 15 anos 
Entre 16 e 17 anos 

Fonte: MDS/UNICEF, 2004. 

PORCENTAGEM 
1,8% 
14% 
35% 

20 A metodologia utilizada para coleta de dados foi atraves de dados e informac;oes obtidos atraves de 
questionarios encaminhados aos municfpios, sendo dois os instrumentos encaminhados, urn para o 
gestor municipal e o outro para o gestor estadual do programa, dos 27 estados e 2.601 municfpios 
que executavam o PETI em 2004. 
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Percebe-se a redugao do trabalho infantil, proporcionalmente para as 

criangas e adolescentes de idade mais baixa, ja as que se situam entre 16 e a 17 

anos de idade o decrescimo foi bern menor. As atividades, que as criangas e 

adolescentes estao inseridas, reflete este fator idade, devido as atividades de 

trabalho estarem mais intensa na zona urbana, consequentemente, absorvem a mao 

de obra desta faixa etaria. 

Mas as questoes culturais impregnadas na sociedade brasileira, que tern a 

visao que e melhor crian<;a trabalhar do que ficar na rua e uma barreira para a 

erradicagao do trabalho infantil. Alem do ensino publico na zona rural nao possuir 

escolas suficientes, sendo necessario o deslocamento das criangas ate aos centros 

urbanos, encarecendo o processo educacional. Como tambem nao oferecer 

professores motivados e capacitados para a permanencia da crianga ate a 

conclusao final dos estudos necessaries, ocorrendo repetencia, evasao · e 

consequentemente o abandono. Sao urgentes investimentos financeiros na 

educagao qualificando a aprendizagem, resgatando a cidadania do nosso povo. 

Outra questao e o fato das demandas apresentadas pelos municipios serem sub ou 

superdimensionadas, devido a inexistencia de diagn6stico confiavel para a insergao 

de crian<;as no programa. Outro fato e a nao implantagao de politicas preventivas, 

alem da fragilidade dos 6rgaos de monitoramento e controle, levando a insergao 

continua de novas criangas no trabalho precoce, alem de ocorrerem reincidencias 

devido ao valor da bolsa ser baixo em rela<;ao ao que recebem no sinaleiro, por 

exemplo. 

Os recursos disponibilizados e o atendimento efetivado representam que o 

governo federal tern assumido o compromisso com o enfrentamento do problema, 

principalmente ap6s a integragao do PETI com o Programa Bolsa Familia - PBF, 

cujo objetivo e universalizar o atendimento, ou seja, inserir todas as criangas e 

adolescentes em situagao de trabalho no Brasil. 

2.3 0 PETI NO PARANA 

No Parana, o programa foi implantado em junho de 2000, em 34 municipios, 

atendendo inicialmente 5.847 criangas e adolescentes, sendo 2.137 para area 
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urbana e 3. 710 area rural (Relat6rio Coordenadoria da Crianga e do 

Adolescente/SECR/2000, p. 1 ). Os criterios priorizados para o atendimento e 

definigao desses municipios foram estabelecidos pela Comissao Estadual do 

Programa, em levantamento de dados disponiveis junto a Delegacia Regional do 

Trabalho, Ministerio Publico do Trabalho e ao IBGE, sendo: 

• maior concentragao de criangas/adolescentes em situagao de trabalho; 

• maior concentragao de criangas/adolescentes em atividades 

relacionadas ao Comercio de drogas, comercio em geral e lixoes, na 

Zona Urbana; 

• maior concentragao de criangas/adolescentes em atividades de 

Agricultura (fumo, algodao, mandioca, feijao, batata), na Zona Rural. 

No mes de novembro de 2000, foi realizada a primeira expansao do 

programa no Parana. Nesta ocasiao, passou-se a executar 4.694 metas adicionais, 

incluindo mais 3 municipios, totalizando 10.541 atendimentos de 

criangas/adolescentes e 37 municipios. 

Em 2001 e 2002, houve mais duas grandes expansoes do programa, 

totalizando no final do ano de 2002, 38.801 criangas e adolescentes atendidos, em 

156 municipios (Relat6rio Coordenadoria da Crianga e do Adolescente/SECR/2000, 

p. 1). 

Em 2004, o estado recebeu mais uma ampliagao de 5.633 metas, que foram 

distribuidas para os municipios que ja executavam o programa, criterio este, definido 

pela Comissao Estadual (Relat6rio Coordenadoria de Apoio a Gestao Municipal, 

2004, p. 2). 

Em 2005, outra ampliagao/expansao de mais 4.100 metas, porem, desta vez 

foram respeitados os criterios estabelecidos na Norma Operacional Basica (NOB)21
, 

aprovado pelo Conselho Nacional de Assistencia Social em julho de 2005, passando 

pela pactuagao da Comissao lntergestora Tripartite, contemplando mais 47 

municipios novos para implantagao do programa. 

21 Norma Operacional Basica da Assistencia Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistencia 
Social, atraves da Resolugao n° 130 de 15 de julho de 2005, que disciplina a operacionalizagao da 
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Atualmente, em dezembro de 2006, o Estado do Parana esta atendendo 

47.820 crianc;as e adolescentes, em 198 municipios, totalizando mais de vinte e seis 

milhoes de Reais/ano, repassados aos municipios contemplados com o programa, 

recursos estes referentes tanto a bolsa, pagos diretamente aos beneficiarios, atraves 

da CEF, quanto ao fundo municipal da assistencia social para execuc;ao das 

atividades s6cio educativas. 

2.3.1 ANALISE SITUACIONAL DO PETI NO PARANA 

Com o objetivo de conhecer as circunstancias reais do programa, em 2005 

foi realizado urn levantamento pela Coordenadoria de Apoio a Gestao Municipal, 

atraves dos Escrit6rios Regionais, da SETP, no periodo de marc;o a setembro, dados 

colhidos junto aos municipios executores do programa no estado. 

Essas informac;oes foram compiladas atraves de instrumentos que 

denominamos de "Avaliac;ao do PETI", e os dados sao apresentados abaixo. 

Dos 156 municipios que desenvolviam o programa naquele ano, 59% 

responderam a esta solicitac;ao, revelando uma amostra significativa para analise. 

Se observarmos a seguir a Tabela 2, considerando a quantidade de 

escrit6rios regionais que a SETP possui, que sao 18 e os que responderam, 66% 

destes escrit6rios conseguiram mobilizar quase a totalidade dos municipios para o 

processo; com excec;ao de uma regional que 37% dos seus municipios deixaram de 

responder o instrumento. Contudo, 33% dos Escrit6rios Regionais nao conseguiram 

atingir seus vinculados para o encaminhamento do instrumento. 

gestao da Polftica de Assistencia Social, estabelecendo parametros para o funcionamento do Sistema 
Unico da Assistencia Social (Brasil, 2005b, p. 9 e 14) 



GRAFICO 3- PERCENTUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES 
ATENDIDAS PELO PETI NO PARANA EM 2005 

TABELA 6- ESCRITORIOS REGIONAIS DA SETP: MUNICfPIOS QUE 
POSSUEM 0 PROGRAMA E MUNICfPIOS QUE ENVIARAM 
0 INSTRUMENTO EM NUMEROS ABSOLUTOS 

ESCRITORIOS 
REGIONAIS* 

Guarapuava 

Cascavel 

Jacarezinho 

lvaipora 

Penta Grossa 

Paranavaf 

Umuarama 

Londrina 

Uniao da Vit6ria 

Foz do lguac;u 

Francisco Beltrao 

Cornelio Procopio 

TOTAL GERAL 

Fonte: SETP, PET I, Parana, 2005. 

N° MUNICIPIOS QUE 
POSSUEM 0 PETI 

16 

13 

11 

10 

9 

8 

8 

8 

6 

8 

2 

100 

N° DE MUNICIPIOS QUE 
ENVIARAM 0 

INSTRUMENTO 
15 

12 

10 

10 

08 
08 

08 
07 
06 

05 

02 

01 

92 MUNICIPIOS 
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*os Escrit6rios Regionais de Campo Mourao (9 municfpios), Cianorte (5 
municfpios), Curitiba (27 municfpios), Irati (6 municfpios), Maringa (6 municfpios), 
Pato Branco (3 municfpios), ou seja, 56 municfpios, alefh de 8 municfpios dos 
acima listados, totalizando 64 municfpios que nao responderam. 

Os graficos a seguir, tambem auxiliam a visualizar as informac;oes 

levantadas. 

GRAFICO 1 - NUMERO DE MUNICIPIOS QUE POSSUEM 0 PETI 
POR ESCRITORIO REGIONAL DA SETP 

8 
2 1 

8 13 

8 

9 10 

o Guarapuava 

D Cascavel 

D Jacarezinho 

o lvaipora 

• Ponta Grossa 

• Paranavaf 

0 Umuarama 

0 Londrina 

o Uniao da Vit6ria 

• Foz do lgua9u 

o Francisco Beltrao 

o Cornelio Procopio 



Fonte: SETP, PETI, Parana, 2005. 

GRAFICO 2- NUMERO DE MUNICfPIOS QUE ENVIARAM 

8 

0 INSTRUMENTO POR ESCRITORIO REGIONAL 
DASETP 

D Guarapuava 

D Cascavel 

D Jacarezinho 

2 1 
D lvaipora 

D Ponta Grossa 

D Paranavaf 

12 
• Umuarama 

D Londrina 

Uniao da Vit6ria 

• Foz do lgua9u 
8 10 

D Francisco Beltrao 

o Cornelio Proc6pio 

Fonte: SETP, PET I, Parana, 2005. 
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A tabela e o grafico a seguir apresentam o numero de criangas e 
adolescentes atendidas pelo PETI, conforme levantamento. 

TABELA 7- NUMERO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS 
PELO PETI NO EST ADO EM 2005 

Crianctas e adolescentes 
atendidas no PETI 

TOTAL 

Fonte: SETP, PETI, Parana, 2005. 

URBANA 19.918 

RURAL 15.177 

35.095 



Fonte: SETP, PETI, Parana, 2005. 

. URBANA 

oRURAL 
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0 numero de crian(fas e adolescentes atendidos no programa com recursos 

do governo federal sao 27.523, o informado no levantamento foi de 35.095 esta 

diferen(fa de 22°/o alem do atendimento com recursos direcionados do governo 

federal, talvez seja urn atendimento realizado com recursos municipais, atraves de 

programas pr6prios. 

Quanta as crian(fas e adolescentes atendidos no programa, 57°/o estavam 

inseridos em atividades de trabalho, antes de participarem do programa na zona 

urbana e, consequentemente, 43°/o na zona rural. lsto reflete o que os estudos 

econ6micos e sociais apontam da altera(fao econ6mica do nosso estado, devido a 

fluxos migrat6rios, alem do baixo incentivo e rendimento que a popula(fao tern 

permanecendo no meio rural. 

As atividades exercidas pelas crian(fas e adolescentes antes de ingressarem 

no programa, aparecem na seguinte ordem de mais citadas: 

• Agricultura; 

• Trabalho domestico; 

• Comercio; 

• Lixao 

Este dado tern que ser observado em seu conjunto, pais pode-se ter uma 

visao distorcida da realidade, pais o que mais citada e a participa(fao de crian(fas e 
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adolescentes que estavam em atividades na area rural, mas se analisar o conjunto 

das respostas, percebe-se que na somat6ria as atividades da area urbana 

proporcionalmente sao em numero maior. 

A Tabela a seguir demonstram a quantidade de crianc;as e adolescentes que 

ainda nao estao inseridos no programa, conforme resposta no instrumento avaliac;ao 

PET I. 

TABELA 8 - QUANTIDADE DE CRIANCAS E 
ADOLESCENTES FORA DO PETI, 
PARANA EM 2005 

FAMILIAS I AREA 

URBANA 

RURAL 

TOTAL GERAL: 

Fonte: SETP, PETI, Parana, 2005. 

TOTAL 

3.794 

2.726 

6.520 

Os municfpios apresentam ainda, urn total de 6.520 crianc;as e adolescentes 

em situac;ao de trabalho e nao participando do PETI, destas 58% exercem alguma 

atividade !aboral na area urbana e de 42% na area rural. Estes dados refletem 

apenas urn levantamento preliminar, pois dentro do total do Parana, segundo a 

PNAD 2005, ainda possufmos 309.445 crianc;as e adolescentes na faixa etaria de 05 

a 17 anos em atividades produtivas. Dentro desta 16gica, se atendemos 47.820 no 

PETI, ainda temos a descoberto 85% das crianc;as e adolescentes em situac;ao de 

trabalho no Parana. 

Quanto as atividades das crianc;as e adolescentes que ainda permanecem 

no trabalho precoce, a maioria se concentra na agricultura, no trabalho infantil 

domestico e no comercio. Estas informac;oes demonstram que pouco alterou o perfil 

dos beneficiaries do programa desde sua implantac;ao no estado. 

A Tabela a seguir mostra a carga horaria de atendimento nas ac;oes s6cio 

educativas. 



TABELA 9- CARGA HORARIA DE ATENDIMENTO NAS ACOES SOCIO 
EDUCATIVAS NO PETI PARANA EM 2005 

JORNADA 4 HORAS % 2 A 3 
HORAS 

URBANA 65 71% 13 
RURAL 49 53% 09 

Fonte: SETP, PETI, Parana, 2005. 

% 

14% 
10% 

ATE 1 
HORA 

0 
0 
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A carga horaria, de 4 horas, nas a<;oes s6cio educativas e oferecida para 

71% das crian<;as e adolescentes que participam do PET I na area urbana e 53% na 

rural. Este dado nao nos surpreende, pois sabedores das dificuldades dos 

municipios em atender a area rural, ora por dificuldade de deslocamento/transporte 

suficiente ou estradas mal conservadas; ora pelo acesso aos lugares de residencia, 

bern como, muitas destas morarem dispersas umas das outras, devido extensao 

territorial dos municipios e ate mesmo de algumas propriedades rurais. Sao fatores 

determinantes para o nao oferecimento das atividades indicadas pelo programa para 

todas as beneficiarias, ou seja, durante 4 horas diarias, justificando em parte o nao 

atendimento das restantes, 47% na area rural. Neste aspecto, ha que se pensar em 

alternativas e propostas diferenciadas para esta especificidade, nao as deixando a 

merce do acaso, com a possibilidade eminente de retorno ao trabalho. 

As tres ultimas tabelas abaixo explicitam a quantidade de desligamentos e 

motivos, alem da escolaridade das crian<;as e adolescentes do programa. 

TABELA 10- QUANTIDADE DE DESLIGAMENTO POR FAIXA ETARIA 
NO PETI PARANA EM 2005 

CRIANCAS E ADOLESCENTES POR NUMERO % 
FAIXA ETARIA 

Faixa etaria de 7 a 10 anos 
Faixa etaria de 11 a 12 anos 
Faixa etaria de 13 a 14 anos 
Faixa etaria de 15 anos 

Fonte: SETP, PETI, Parana, 2005. 

541 
597 
765 
1133 

18 
20 
25 
37 



TABELA 11- MOTIVO DO DESLIGAMENTO E QUANTIDADE DE 
CRIANCAS E ADOLESCENTES NO PETI 
PARANA EM 2005 

MOTIVO DO DESLIGAMENTO 

Mudanc;a per municipio 
Per volta rem a trabalhar 
Per abandonarem a escola 

Per abandonarem a jornada 
ampliada 
Per completarem a idade limite de 
15 anos e 11 meses 

Outros 
Fonte: SETP, PETI, Parana, 2005. 

TOTAL DE CRIANCAS E 
ADOLESCENTES 

880 
59 
81 

467 

895 

Nao informam 

TABELA 12 - QUANTIDADE DE DESLIGADOS DO PETI 
POR GRAU DE ESCOLARIDADE NO PARANA 
EM 2005 

GRAU DE ESCOLARIDADE 

1 o a 4° serie 

5° a 8° serie 

Ensino medic 

Fonte: SETP, PETI, Parana, 2005. 

TOTAL DE CRIANCAS E 
ADOLESCENTES 

93 

431 

293 

30 

Os dados acima sao curiosos, pais se sabe, atraves de visitas tecnicas, 

supervisoes e fiscalizac;oes, que as atividades oferecidas as crianc;as nao sao 

atrativas, para o adolescente menos ainda, devido falta de capacitac;ao dos 

monitores para ampliar e incluir atividades diferenciadas para periodos de 

contraturno escolar, e nao apenas uma extensao da sala de aula, o que infelizmente 

e oferecido hoje. Esta fase e de questionamentos e insatisfac;ao, necessitando de 

mobilizac;ao intensa por parte dos monitores e tecnicos que atuam na area para 

mante-los no programa. Mas sao questoes amplas e complexas, que nao cabem 

discussao somente no ambito do PETI, e sim da politica da crianc;a e do adolescente 

como urn todo. 

Este instrumento comprovou todas as suposic;oes diante de observac;oes, 

relat6rios e visitas tecnicas quanto ao andamento do programa. A amostra 

analisada, 59%, foi possivel algumas constatac;oes para melhor encaminhamento de 
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a96es e analise da problematica operacional. No infcio da implanta9ao do programa 

no estado as maiores atividades beneficiadas com o programa se concentravam na 

area rural, assim como a inser9ao de crian9as e adolescentes em situa9ao de 

trabalho. Atualmente esta ocorrendo uma inversao, ou seja, 57% das crian9as e 

adolescentes inseridas no programa, exerciam antes de participarem do PETI, 

atividades laborativas na zona urbana e 43% na rural. Mas, as atividades nas quais 

ocorrem os maiores ingresso de crian9as e adolescentes no trabalho, ainda e a 

agricultura, com 90%, em seguida vern o trabalho domestico, com 73%, alem do 

comercio e lixao, com 65% e 61%, respectivamente. 

0 maior problema na execu9ao do programa e a jornada ampliada/ a96es 

socio educativas, tanto na manuten9ao de recursos humanos capacitados e 

suficientes, quanto aos espa9os fisicos em quantidade e adequados para recep9ao 

das crian9as e adolescentes nessas atividades diferenciadas, bern como o 

deslocamento das crian9as/adolescentes das residencias ate aos locais de 

funcionamento do programa. 

2.3.2 MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PETI PARANA 

No anode 2004, conforme orienta9ao e indica9ao da CONAETI22
, atraves do 

Forum Nacional de Erradica9ao do Trabalho lnfantil, foi elaborado o Plano Estadual 

de Erradica9ao do Trabalho lnfantil do Estado do Parana. 

Constitui objeto deste Plano, definir a96es integradas de interven9ao, numa 

perspectiva de combate e erradica9ao do trabalho infantil no ambito estadual. Foi 

elaborado por uma subcomissao composta por representantes da Secretaria de 

Trabalho, Emprego e Promo9ao Social - Coordenadoria de Apoio a Gestao Municipal 

(SETP/ CGM), lnstituto de A9ao Social (IASP) e Forum Estadual de Erradica9ao do 

Trabalho lnfantil (FETI). 

Neste sentido, foram priorizadas algumas a96es para serem realizadas em 

2005 e 2006, iniciando a implementac;ao do referido Plano: 

22 0 Ministerio do Trabalho e Emprego por intermedio da Portarian° 365, de 12 de setembro de 2002, 
instituiu a Comissao Nacional de Erradicac;:ao do Trabalho lnfantil (CONAETI) com o objetivo de 
viabilizar a elaborac;:ao do Plano Nacional de Erradicac;:ao do Trabalho lnfantil. Foi reativada pelo atual 
governo atraves da Portaria n° 952, de 08 de julho de 2003. 



32 

• Encontro Estadual do PETI/2005 - recursos SETP; 

• Projeto de Monitoramento e Avaliagao do PETI/2005 - recursos da 

SETP; 

• Projeto de Monitoramento das Agoes do PETI/2006 - recursos FIA; 

• Pesquisa Georeferenciada sobre o Trabalho lnfantil - Mapa do 

Trabalho lnfantil no Estado, que esta sendo executado pelo lnstituto 

Paranaense de Desenvolvimento Economico e Social (IPARDES), com 

previsao de conclusao da primeira fase para dezembro de 2006, e da 

segunda fase qualitativa para o 1 ° semestre de 2007 - recursos FIA; 

Estas agoes foram financiadas com recursos da SETP e do IASP, atraves de 

recursos da agao programatica da Secretaria e do Fundo Estadual para a lnfancia e 

Adolescencia (FIA), e de parcerias com a OIT, Central de Noticias dos Direitos da 

lnfancia e Adolescencia (CIRANDA), entre outras instituigoes. 

No ano de 2005, com recursos da SETP, foi realizado pela Coordenadoria 

de Apoio a Gestao Municipal, responsavel pela coordenagao estadual do programa, 

o Projeto de Monitoramento, Avaliagao e Capacitagao do Programa de Erradicagao 

do Trabalho lnfantil, constituindo-se em iristrumento de acompanhamento de todas 

as fases do Programa, mediante visitas tecnicas a municipios, supervisao 

continuada da implantagao e implementagao do PET I, bern como a coordenagao do 

processo de formagao e capacitagao dos gestores municipais, comissoes municipais 

e demais profissionais inseridos na area. Este processo propiciou a identificagao 

oportuna de problemas que exigiam imediata atengao dos responsaveis pela gestao 

do PETI, em articulagao com os diversos 6rgaos e atores sociais envolvidos na 

agao, buscando o reordenamento e aprimoramento da execugao do programa. 

Neste Projeto de Monitoramento do programa, foram visitados 29 

municipios, ou seja, 14% do total que desenvolvem o programa. Compareceram nas 

reunioes tecnicas regionais 156 municipios, 77% do total, totalizando 375 

participantes. Destes, 37% sao coordenadores, 25% gestores municipais, 20% 

representantes das comissoes municipais, 9% instrutores, 5% secretarias municipais 

ou diretoras de departamentos, 4% tecnicos da SETP, operadores do cadastro unico 

e outros. 
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A metodologia utilizada no Projeto de Monitoramento e Avaliagao do 

Programa de Erradicagao do Trabalho lnfantil, desenvolvido entre os meses de maio 

a dezembro de 2005, envolvendo toda a equipe da Coordenadoria de Apoio a 
Gestao Municipal, alem do suporte dos Escrit6rios Regionais da SETP, foi realizada 

atraves de dois procedimentos: 

foram: 

1) visita a dois municipios da regional com PETI no primeiro dia; 

2) reuniao tecnica com todos os municipios que tern o programa no 

segundo dia. 

Os criterios utilizados para definigao dos dois municipios para as visitas 

• Municipios com dificuldades na execugao do programa; 

• Municipios novos, que receberam o programa e nao implantaram; 

• Municipios que tivessem outros programas federais, como PAIF, 

Sentinela, Agente Jovem, entre outros; 

• Municipios com o maior numero de metas. 

Na avaliagao aplicada nas reunioes tecnicas foi obtidos mais de 70% de 

aprovagao, pois a metodologia oportunizou trocas de experiencias, momento que 

proporcionou maior reflexao dos participantes quanto a problematica existente, como 

tambem a importancia de comprometimento para o desenvolvimento de uma agao 

consciente e sistematica do programa. 

Os recursos empregados nesta agao foram de R$ 15.890,00 (quinze mil, 

oitocentos e noventa reais), entre diarias, combustive! e lanche para as reunioes. 

Do total de atendimento de 48.534 criangas/adolescentes que o Estado do 

Parana possui no programa, 52% envolveu criangas/adolescentes que estavam 

inseridas em atividades na zona urbana e 48% na zona rural. Ate dezembro de 

2005, 30% das familias beneficiarias recebiam as bolsas via cartao cidadao (CEF) e 

70% via Fundo Municipal da Assistencia (Banco do Brasil). Foi constatado nestas 

capacitagoes que a maioria das familias que poderiam ser incluidas no cadastro 

unico/PETI ja sao beneficiadas pelo PBF, alem do fato que esses dados instigaram a 
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reunificac;ao do pagamento das balsas ao PBF, enquanto transferencia de renda aos 

grupos mais vulneraveis. 

Outro instrumento de avaliac;ao foi desencadeado pela Coordenadoria de 

Apoio a Gestao Municipal em 2004/2005 e foi encaminhado aos 156 municipios que 

desenvolviam o projeto na epoca, atraves dos Escrit6rios Regionais da SETP, send a 

que 59% responderam. Os dados colhidos atraves deste instrumento ja foram 

detalhados neste trabalho anteriormente quando se expos a situac;ao do PETI no 

Parana. 

Todas estas questoes permeiam a necessidade de politicas publicas 

voltadas para a atenc;ao a crianc;a e ao adolescente nos municipios, em especial 

vinculadas as areas de educac;ao, cultura, esporte e lazer, com planejamento para 

mediae Iongo prazo no tocante as familias, como ja foi mencionado acima, denota

se a necessidade de aprimoramento das ac;oes de qualificac;ao profissional e 

gerac;ao de renda. 

Em 25 e 26 de setembro de 2006 foi realizada pelo MDS, capacitac;ao para 

os 20 municipios do estado com inserc;ao no Cadastro Onico do Governo Federal 

abaixo de 50%. Compareceram 16 municipios e 7 Escrit6rios Regionais, totalizando 

57 pessoas no evento. 

A metodologia utilizada foi de explanac;ao sabre a integrac;ao do PBF com o 

PETI, abordando portarias, normativas e procedimentos para o encaminhamento 

efetivo, pelos tecnicos do MOS. Em urn segundo momenta, foi abordado a sistema 

Cadastro Onico, com o suporte de tecnicos da CEF, para subsidiar os municipios 

presentes de todas as ac;oes a serem realizadas para completar e concluir o 

processo de preenchimento do cadastro e do sistema especifico do PETI. 

Posteriormente, abriu-se para os participantes apresentarem as dificuldades que 

estavam encontrando neste momenta, com respostas a todas as duvidas 

verbalizadas. As que nao foram supridas, foram levadas ao Departamento de 

Protec;ao Social Especial para soluc;oes futuras. 

Em 2006, foi iniciado atraves do Institute Paranaense de Desenvolvimento 

Social e Economico - IPARDES, a pesquisa do Mapa do Trabalho Infanta Juvenil no 

Parana, sob a Deliberac;ao n°02/2005, do Conselho Estadual dos Direitos da Crianc;a 

e do Adolescente (CEDCA), no valor de R$180.000,00, como tambem o projeto de 

Monitoramento das Ac;oes do Programa de Erradicac;ao do Trabalho lnfantil para o 



35 

Fortalecimento da Estrutura de Garantias de Direitos com vistas ao Combate do 

Trabalho lnfantil, sob a Delibera~ao n°16/2005, do CEDCA, no valor de 

R$150.000,00. 

No documento resumo apresentado por esse lnstituto, o Parana reduz a 

quantidade de crian~as e adolescentes, de 10 a 17 a nos, expostas ao trabalho 

precoce, de 333.758, em 2001, para 309.445, em 2005 (PNAD/IBGE-2001/2005), 

mas ainda ocupa a aa posi~ao no conjunto dos estados da federa~ao. Quanto aos 

setores economicos, o agrossilvopastoril concentra o maior percentual desses 

trabalhadores (56%). Estao presentes em todas as atividades do setor, com 

destaque para o cultivo de milho, cafe, fumo, olericultura, mandioca e cria~ao de 

bovinos. 

Quanto a contribui~ao na rend a familiar- no grupo eta rio de 10 a 13 a nos, a 

maioria das crian~as e adolescentes inseridas em atividades rurais, nao recebem em 

especie, e sim em produto. Ja no outro grupo- 14 a 17 anos- 40,5% participam na 

renda familiar com mais de 20% do que auferem com trabalho. 

Ainda no anode 2006, foram realizados a A~ao lntegrada de fiscaliza~ao e 

assessoria tecnica com a Delegacia Regional do Trabalho (DRT}, SETP, Comissao e 

Forum Estadual de Erradica~ao do Trabalho lnfantil, tendo por objetivo a 

orienta~ao/capacita~ao dos municfpios e entidades para o desenvolvimento de 

a~oes preventivas e formas de abordagens quanto ao trabalho infantil, identificando 

focos e principais atividades laborais que utilizam da mao de obra infantil. 

Nesta a~ao, foram mobilizados 8 profissionais da SETP, DRT, SEED/Forum 

Estadual de Erradica~ao do Trabalho lnfantil, em 15 dias de atividades, sendo 

visitados 11 municfpios, sendo encontradas 41 crian~as/adolescentes em situa~ao 

de trabalho. Participaram da Capacita~ao 50 municfpios com 196 pessoas. 

Concluiu-se que as tres A~oes lntegradas realizadas alcan~aram os 

objetivos esperados, pois houve a presen~a de 50 municfpios dos 57 que 

desenvolvem o programa nessas regioes, fruto da . mobiliza~ao efetiva realizada 

pelos Escritorios Regionais da SETP de lvaipora, Pato Branco e Guarapuava, que se 

empenharam em realizar o evento. A oportunidade para discussao e o 

reconhecimento da realidade do trabalho infantil local, como tambem o publico alvo 

presente, se mostrou bastante interessado e preocupado com a questao abordada e 

trabalhada, sendo possfvel refor~ar a importancia e a seriedade do assunto trabalho 
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infantil, em destaque, bern como, aprofundar o conteudo nos grupos de trabalho, o 

que resultou na produgao de propostas efetivas para o reordenamento das agoes. 

Na ultima semana de outubro de 2006, realizou-se em parceria com a 

Coordenadoria de Enfrentamento a Pobreza (CEP) e a Caixa Economica Federal 

(CEF), Encontros Regionais de Capacitagao de Operadores Municipais do Cadastro 

Unico e do Sistema de Gestao de Beneficios (SIBEC), nas regioes de Maringa 

(20/1 0/06), Umuarama (25/1 0/06), Cia norte (26/1 0/06) e lvaipora (27/1 0/06). 

Estes encontros tinham como objetivo subsidiar e auxiliar os coordenadores 

do PETI quanto a integragao com o (PBF), buscando sanar as duvidas que ainda 

persistiam. 

Participaram desses encontros 111 pessoas entre operadores do sistema 

CADUNICO, gestores da area social, tecnicos e coordenadores do programa PETI. 

Dos 52 municipios que possuem o PETI nessas regioes, 46 participaram dos 

encontros, correspondendo a 88% dos municipios, concluindo, assim, que os 

objetivos dos encontros foram atingidos. 

Ainda em 2006, nos meses de outubro e novembro, foram realizados 5 

Encontros Macro Regionais do PETI, que contaram com 765 participantes, 

mobilizando.a estrutura operacional de cinco Escrit6rios Regionais SETP (Cascavel, 

Curitiba, Londrina, Maringa e Guarapuava), e com o envolvimento direto de no 

minimo 30 profissionais da SETP, alem de tecnicos do MDS, da DRT, do Ministerio 

Publico do Trabalho (MPT) da Ciranda Agencia de Noticias e representantes da 

Comissao/Forum Estadual de Erradicagao do Trabalho lnfantil, num esforgo conjunto 

para orientar e subsidiar os atores do processo quanto a temas como: Controle 

Social, Legislagao, Lei da Aprendizagem, Redes, Pianos Municipais para a 

Erradicagao do Trabalho lnfantil e lntegragao do PETI como PBF. 



TABELA 13 - ENCONTROS MACRO REGIONAIS 
DO PETI PARANA EM 2006 

ESCRITORIO 
REGIONAL 

GASCA VEL 
CURITIBA 
LONDRINA 
MARINGA 
GUARAPUAVA 
TOTAL 

N°DE 
PARTICIPANTES 

162 
157 
135 
161 
150 
765 

Fonte: Relat6rio Final dos Encontros Macro Regionais 
Do PETI/CGM/SETP 

As estrategias utilizadas sao mencionadas a seguir: 
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• apresentac;ao da demanda de trabalho infantil via Cadastro Onico/CEF 

do Governo Federal; 

• articulac;ao com a rede disponivel no municipio para superac;ao das 

dificuldades; 

• reforc;o e inclusao de modulo na programac;ao - tema Trabalho lnfantil -

das capacitac;oes a serem realizadas com os conselheiros tutelares, 

pelas Universidades Estaduais e Federal; 

• manutenc;ao desta ac;ao dando continuidade a parceria estabelecida 

entre os orgaos envolvidos (SETP, DRT, SEED, Comissao e Forum 

Estadual); 

• articulac;ao e implementac;ao de ac;oes para atendimento da faixa etaria 

de 14 a 24 anos; 

• efetivac;ao quanto a implementac;ao das outras ac;oes previstas no Plano 

Estadual de Erradicac;ao do Trabalho lnfantil. 

Conforme Deliberac;ao 017/2006, do Conselho Estadual dos Direitos da 

Crianc;a e do Adolescente, com recursos do Fundo para a lnfancia e Adolescemcia -

FIA, no valor de R$ 688.000,00. Estao previstas no Plano Estadual de Erradicagao 

do Trabalho lnfantil, para 2007 as seguintes a¢es: 
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• realizar pesquisa georeferenciada (em andamento)- R$ 150.000,00; 

• publicac;:ao (Plano Estadual, Pesquisa e cartazes e gibis - A Turma da 

Monica - Toda crianc;:a quer ser crianc;:a! - realizado pelo Forum 

Nacional, elaborado pelos Estudios Mauricio de Souza) - R$ 

40.000,00; 

• pesquisa de avaliac;:ao de resultados do Programa- R$ 150.000,00; 

• capacitar comissoes, gestores, tecnicos e coordenadores - R$ 

15.000,00; 

• sistema de monitoramento e avaliac;:ao- R$ 45.000,00; 

• mobilizac;:ao para o Dia Mundial de Erradicac;:ao do Trabalho lnfantil 

(12/06) - R$ 50.000,00; 

• fortalecimento do protagonismo juvenil - R$ 180.000,00. 

Todas as ac;:oes descritas reforc;:am o esforc;:o conjunto entre governo e 

sociedade civil, no objetivo maior que e erradicar a inserc;:ao de crianc;:as e 

adolescentes paranaenses no trabalho precoce. Mas ainda sao iniciativas paliativas, 

pais nao basta apenas urn segmento e/ou polftica investir de modo focal e pontual 

para resolver uma questao que esta acima de sua algada. 0 que se deve articular e 

a implementac;:ao para o futuro, de planejamento estrategico na prevenc;:ao do 

problema, que se inicia com a polftica de saude, passando pela educac;:ao, chegando 

na polftica economica, para a gerac;:ao de trabalho e renda para a populac;:ao. 

lnfelizmente s6 resta a polftica de assistencia social atuar na consequencia, o que 

definitivamente nao resolve o que esta impasto a este segmento da sociedade. As 

perspectivas para a erradicac;:ao do trabalho infantil, melhorarao, ap6s trabalho 

intensive com os gestores quanta ao repensar polfticas publicas para o "cidadao 

brasileiro". 
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CONCLUSAO 

A desigualdade social agravada pela alta inflacionaria das duas ultimas 

decadas corroendo a maior parte dos rendimentos do trabalho, alem de uma serie 

de politicas economica contendo medidas de arrocho salarial aumentaram ainda 

mais a desigualdade. Os salarios baixos, custo de vida alto, subemprego, 

informalidade, desemprego e a diminui<;ao e ate extin<;ao de postos de trabalho, 

empurraram as familias, na tentativa de supera<;ao dessas limita<;oes dos 

rendimentos individuais extremamente baixos, a ingressarem o maior numero de 

membros da familia no mercado de trabalho. 

A partir deste pressuposto, a concentra<;ao de renda, a necessidade de uma 

politica educacional de qualidade, a precariza<;ao do trabalho e a amplia<;ao da visao 

da politica economica na prioriza<;ao do desenvolvimento economico, deixam a 

maior parte da popula<;ao brasileira a margem do acesso a bens e servi<;os. Diante 

disso surgem ajustes familiares, em busca da sobrevivencia, a utilizar o trabalho dos 

filhos. Outra barreira para enfrentar esse problema e a questao cultural, pois os pais 

ou responsaveis pelas crian<;as e adolescentes preferem ve-los trabalhando, mesmo 

que isto limite ou retire a possibilidade do desenvolvimento pleno enquanto cidadao, 

do que nas ruas expostos a violencia. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD)23 de 2003, 

do total de 79,1 mil hoes de pessoas ocupadas, 16,6% tin ham come<;ado a trabalhar 

antes de completarem 9 anos de idade. 

E no setor rural onde as crian<;as come<;am a trabalhar mais cedo. Ainda de 

acordo com a PNAD, do total de homens trabalhando, 34% teriam come<;ado a 

trabalhar antes dos 9 anos de idade, sendo que entre as mulheres, referido 

percentual e de 29%. Estes percentuais superam enormemente os da area urbana 

(14,6% entre os homens e 10,8% entre as mulheres), qualificando ainda melhor a 

23 PNAD - Pesquisa Nacional par Amostra de Domicilios, realizada pelo Institute Brasileiro de 
Geografia e Estatistica (IBGE), em uma amostra de domicilios brasileiros e que, parTer prop6sitos 
multiples, investiga diversas caracteristicas socioeconomicas, como par exemplo, populagao, 
educagao, trabalho, rendimento, habitagao, previdE'mcia, migra<,;:ao, fecundidade, nupcialidade, saude, 
nutri<,;:ao, entre outros de interesse para o Pais. A metodologia utilizada para coleta de dados e 
atraves de questionario, aplicado nos municipios selecionados, o mes de referencia e de setembro de 
cada ana. 
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tese interligando pobreza, baixo nivel de escolaridade e entrada precoce no 

mercado de trabalho. 

0 Parana, conforme Mapa do Trabalho Infanta - Juvenil, elaborado pelo 

IPARDES, com dados IBGE/2000, reduz o numero de crianc;as e adolescentes de 10 

a 17 a nos expostos ao trabalho precoce, de 333.758 em 2001 para 309.445 em 

2005, ou seja 7%, mas ainda ocupa a 6° posic;ao no conjunto dos estados brasileiros 

na inserc;ao das crianc;as e adolescentes em atividades laborativas, sendo que o 

setor agrossilvopastoril con centra o maior percentual da faixa eta ria de 10 a 13 a nos 

56%. Na faixa etaria de 14 a 17 anos participam da renda familiar com mais de 20% 

do que recebem, refletindo a importancia que tern para a familia essa renda. 

Os dados do Estado refletem os dados apresentados a nivel nacional, 

confirmando a necessidade de enfrentamento atraves de politicas publicas efetivas. 

Na analise situacional do PETI/PR 57% das crianc;as e adolescentes que 

participam do programa estavam inseridos em atividades na area urbana. A mesma 

constatac;ao da Analise Situacional do PETI/Brasil. 

Os dados do Mapa e das analises situacionais Parana e Brasil diferem. Vale 

assinalar que o Mapa do IPARDES e realizada em cima do universo total de 

crianc;as e adolescentes em situac;ao de trabalho, nas analises situacionais somente 

o recorte, ou seja, os participantes do programa. 

Porem, deve-se considerar que a questao cultural esta muito presente nos 

trabalhadores da area rural, alem do que a agricultura paranaense e composta em 

grande parte de pequenos agricultores, que sobrevivem da agricultura familiar, 

consequentemente necessitarem do trabalho dos filhos. Entretanto este quadro vern 

se alterando paulatinamente, devido ao fluxo migrat6rio do campo para a cidade, 

justificando OS n(Jmeros das analises Situacionais. 

As ac;oes implementadas pelo governo estadual na qualificac;ao da execuc;ao 

do programa com o incremento atraves do Plano Estadual para a Erradicac;ao do 

Trabalho lnfantil, foram realizadas 5 ac;oes de maio de 2005 a dezembro de 2006, 

foram visitados 40 municipios, capacitando 1.504 pessoas contando com no minima 

98% de participac;ao dos municipios que desenvolvem o programa no Estado do 

Parana. lsto e reflexo da uniao de esforc;os da sociedade civil, atraves dos 

Conselhos, Comissoes, Forum Estadual e tecnicos envolvidos com o programa nos 

municipios para o aprimoramento da gestao. 
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No Brasil, a substituic;ao do C6digo de Menores pelo ECA trouxe, nos 

ultimos anos, a esperanc;a de que a sociedade brasileira caminhe para urn 

tratamento mais humano e digno de suas crianc;as e adolescentes, principalmente as 

oriundas das classes economica e socialmente vulneraveis. Muitas ac;oes foram 

realizadas nesse periodo na busca de cumprir os preceitos legais, no sentido do 

sistema de garantia de direitos atuar tambem em carater preventive. 

A partir da decada de 1990 iniciou movimentos tanto da populac;ao, quanta 

do governo para garantir os direitos previstos na constituic;ao, como tambem, a 

valorizac;ao dos direitos humanos e de cidadania, com a criac;ao do Estatuto da 

Crianc;a e do Adolescente. Essa articulac;ao levou a implantac;ao de diversas 

politicas sociais, principalmente de programas de transferemcia de renda, como o 

Bolsa-Escola, em 1995, no Distrito Federal, o PETI e o BPC24 em 1996, alem de 

outros tantos como Bolsa-Aiimentac;ao e o Agente Jovem de Desenvolvimento Social 

e Humano, em 2001, o Auxilio Gas em 2001, o Cartao Alimentac;ao em 2003 

culminando na implantac;ao do Programa Balsa Familia em outubro de 2003, 

unificando todos os citados, com excec;ao para o BPC e Programa Agente Jovem. 

Com a unificac;ao e integrac;ao dos programas federais o objetivo do governo e 

atender a totalidade de pessoas em situac;ao de pobreza25 no pais, ou seja, 50 

milhoes. 

Esse programa faz parte dos processes para a implementac;ao de ac;oes 

para superac;ao da baixa distribuic;ao de renda, os chamados programas de 

transferencia de renda, mas ate 2.003 esses ainda nao possuiam planejamento para 

avaliac;ao de efetividade, eficiencia e eficacia, principalmente, porque a durabilidade 

dos mesmos era por tempo determinado, duravam enquanto duravam as gestoes 

daquele governo que o implantou. Mas para alguns programas, houve certo 

24 Beneficia de Prestac;:ao Continuada - Programa de transferemcia monetaria mensal, do Governo Federal, no 
valor de um sall~rio minima, previsto pela Constituic;:t:io Federal de 1988, no seu art. 203 e assegurado pela Lei 
Organica da Assistencia Social (Lei n° 8742, de 07.12.1993) nos artigos 21 e 22. Regulamentado pelo Decreto n° 
1. 7 44 de 11.12.1995, passando a ser concedido em janeiro de 1996. E um beneficia pago a pessoas idosas a 
partir de 67 anos de idade (idade essa reduzida para 65 anos de idade, com a promulgac;:ao do Estatuto do 
ldoso, em outubro de 2003, conforme ja era prevista na LOAS) e as pessoas portadoras de deficiencias, 
consideradas incapacitadas para a vida independente e para o trabalho, obedecendo os seguintes criterios: 
possuam renda familiar mensal per capta inferior a Y4 do salario minimo; nao estejam vinculados a nenhum 
regime de previdencia social e nao recebam beneficios de especie alguma, ou seja, encontrem-se 
impossibilitados de prover sua manutenc;:ao ou te-la provida por sua familia.(SILVA et al, 2004, p. 101 e 102). 
25 0 governo federal utiliza uma linha de pobreza para classificar a populac;:ao pobre no pais, ou seja, o recorte 
de renda per capita, sendo de R$ 60,00 para enquadramento das familias na categoria de indigentes; R$ 
120,00 para classificac;ao de famllias pobres. Os beneficiaries dos programas federais, situam-se, 
alem das citadas, entre% ate% salario minima (SILVA et al, 2004, p.138). 



42 

acompanhamento, devido interesses politicos para campanhas eleitorais. Embora 

nos ultimos 6 anos, atraves dos pr6prios 6rgaos de controle do governo, os tribunais 

de contas e controladoria geral da uniao, vern acontecendo de forma mais 

sistematizada e qualitativa, subsidiando muitas a96es dos proprio governo. Tambem 

nao podemos esquecer os organismos internacionais, universidades e entidades 

nao governamentais que se empenham em aprimorar o acompanhamento, 

monitoramento e avalia9ao, delineando diretrizes para aprimoramento da gestao. 

Para tanto, os autores a seguir colocam com objetividade essa questao, para 

a efetiva9ao deste tipo de procedimento. 

Os impactos almejados dos programas sociais - cujos problemas de identificavao, 
medivao e contrata9ao sao reconhecidamente criticos - nao se dissociem de 
objetivos de efetividade e de eficiencia dos programas. 0 que leva os programas a 
atentarem para a eficacia na fase de concep9ao e desenho inicial e, em fases ja 
amadurecidas dos mesmos, deixar que os criterios de efetividade e eficiencia sejam 
limitadamente apreciados, a partir de recursos orvamentarios e financeiros 
escassos. Outre fator, que devemos olhar com aten9ao, e que as regras iniciais de 
alocavao de recursos, e a alocavao de recursos, sejam objeto de acompanhamento 
e avalia9ao permanentes, com a gera9ao de informa96es publicas relevantes para 
fins de gerenciamento e avaliavao comparativa por parte das atividades 
contempladas pelos programas e pelos seus gestores. Por fim, as avalia96es de 
eficacia, e a eficacia e o impacto dos programas, pressupoem avalia96es das 
regras iniciais de alocavao de recursos adotadas no desenho inicial dos programas, 
assim como da efetividade e da eficiencia dos mesmos. Deve-se, portanto 
considerar as variaveis, indicadores, medidas e modelos que avaliem bem, 
consistente e permanentemente, os agentes e as atividades para as quais os 
programas alocam recursos (MARINHO e FACANHA, 2001, p. 19). 

Portanto se nao houver acompanhamento, monitoramento e avalia9ao, 

jamais se pode verificar a efetividade das a96es, e se estao atingindo os objetivos 

propostos inicialmente, principalmente se estao atingindo o publico alvo, e somente 

a partir da avalia9ao e que a decisao de redirecionar ou nao o programa, se for o 

caso. 

Contudo, para observar o que os programas de transferencias de renda no 

Brasil incorporaram aos seus beneficiaries, busca-se identificar qual a representa9ao 

efetiva desses. Nao deve se esquecer que outros fatores tambem interagem neste 

processo como a estabilidade da moeda, controle da infla9ao, gera9ao de trabalho, 

emprego e renda, investimentos na educa9ao, saude, alem de ado9ao pelo pais de 

uma politica de transferencia direta de renda. 
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Os avan9os da politica de assistencia social, que antes focava sua atua9ao 

nas conseqOencias dos problemas enfrentados pelas popula9oes menos 

favorecidas, hoje conforme reordenamento busca a articula9ao com outras polfticas 

estruturantes, e que somente atraves delas pode-se enfrentar todas as questoes 

impingidas aos cidadaos. Como tambem a centralidade familiar, transcendeu o seu 

atuar, que somente era urn paliativo, uma minora9ao das dificuldades, hoje o seu 

objetivo maior e fazer com que o cidadao se' perceba com tal, seja autonomo, 

procure sua emancipa9ao, revoluciona uma das politicas publicas que s6 pode atuar 

transversalmente. 

Para tanto, a efetiva9ao de uma politica de atendimento integral a crian9as e 

adolescentes, e a suas respectivas familias, e passo fundamental para a supera9ao 

da pobreza. 

Neste contexte, a politica de atendimento integral as crian9as e aos 

adolescentes e apenas uma das estrategias de supera9ao da pobreza, e necessaria 

que se invista verdadeiramente na qualidade da vida presente das mesmas. 

Assim sendo, cabe ressaltar que a implanta9ao de uma politica que reduza 

concretamente os problemas enfrentados pela popula9ao menos favorecida implica 

ter a visao da crian9a e do adolescente como seres ativos em desenvolvimento e em 

processo de constru9ao de sua identidade. 

Portanto, e fundamental que uma polftica de prote98o integral a crian9a e ao 

adolescente perpasse pela articula9ao e integra9ao das a9oes desenvolvidas, pela 

valoriza9ao e motiva9ao dos profissionais que com elas atuam, pela participa9ao 

efetiva do publico - alva e de suas familias na constru9ao e implementa9ao de 

programas e projetos a eles direcionados. E, principalmente, sao importantes a 

garantia e a execu9ao de recursos or9amentarios e financeiros necessaries a 

efetiva9ao de seus direitos basicos, conforme previstos no ECA, possibilitando as 

crian9as e aos adolescentes o exercicio plena, presentee futuro, de sua cidadania, 

e ao pais a redu9ao das desigualdades sociais e a supera9ao concreta da pobreza. 

A efetiva9ao das mesmas necessitara fundamentalmente de vontade e 

decisao politica dos governantes, assim como de urn compromisso em implementar 

politicas que ultrapassem suas respectivas gestoes, tornando-se responsabilidade 

permanente do estado, de forma a garantir o direito efetivo a beneficios necessaries 

ao exercicio de uma cidadania digna. 
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