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RESUMO

O espaço rural brasileiro é marcado por desigualdades sociais, culturais e econômicas que de certa forma conduz o pequeno
agricultor a formas inadequadas de trabalho, utilizando a mão de obra infanto-juvenil como fonte de renda. Desta feita, o presente
texto visa analisar como acontece esse trabalho nas unidades familiares no município de Itabaiana/SE e os impactos, dessa
realidade no processo educacional. Para tal buscou-se subsídios teóricos em Vasconcelos (2009), Bernardino; Pinheiro (2015),
Cordeiro (2006), Carvalho (2010), Leme (2012), IBGE, (2016, 2010) entre outros. Com caráter quantitativo, a pesquisa de campo
teve entrevistas com agricultores com roteiro semiestruturado, especificamente nos perímetros irrigados da Agrovila e Cajaiba II. Os
resultados revelam que o trabalho infantil ainda é um condicionante agravante no campo, no contexto local. Isso decorre da
motivação socioeconômica e cultural de se ter mais um membro em idade de ajudar na unidade produtiva gerando renda.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Infantil. Agricultura nos perímetros irrigados. Reflexos educacionais

ABSTRACT

The rural space brazilian is marked by inequalities social, cultural and economic that in a way leads the small farmer to inadequate
forms of work, using the child labor as a source of income. This time, the text will analyze as child labor in family units in the
municipality of Itabaiana/SE and the impacts of this reality on the educational process. For that, we sought theoretical subsidies in
Vasconcelos (2009), Bernardino; Pinheiro (2015), Cordeiro (2006), Carvalho (2010), Leme (2012), IBGE, (2016,20106) among
others.With a qualitative character, the field research had interviews with farmers with semi-structured script, specifically in the
irrigated perimeters of Agrovila and Cajaiba II. The results show that child labor is still an factor aggravating in the field, in the local
context. This is due to the socioeconomic and cultural motivation of having one more member of the age to help in the productive unit
generating income. KEYWORDS: Child Labor. Agriculture in the irrigated perimeters. Educational Reflexes

RESUMEN

El espacio rural brasileño esta marcado por desigualdades sociales, culturales y económicas que de cierta forma conduce al
pequeño agricultor a formas inadecuadas de trabajo, utilizando la mano de obra infanto-juvenil como fuente de renta. De esta
manera, el presente texto busca analizar cómo sucede ese trabajo en las unidades familiares en el municipio de Itabaiana / SE y los
impactos, de esa realidad en el proceso educativo. Para ello se buscó subsidios teóricos en Vasconcelos (2009), Bernardino; (2009),
Carvalho (2010), Leme (2012), IBGE, (2016,20106) entre otros. Con carácter cualitativo, la investigación de campo tuvo entrevistas
con agricultores con itinerario semiestructurado, específicamente en los perímetros irrigados de la Agrovila y Cajaiba II. Los
resultados revelan que el trabajo infantil sigue siendo un condicionante agravante en el campo, en el contexto local. Esto se deriva
de la motivación socioeconómica y cultural de tener un miembro en edad de ayudar en la unidad productiva generando ingresos.
PALABRAS-CLAVE: Trabajo infantil. Agricultura en los perímetros irrigados. Reflejos educativos

INTRODUÇÃO

A origem do trabalho infantil é atribuída a Europa do século XVIII e de lá se expandiu para o mundo. No Brasil se identifica a
exploração de crianças no percurso da história do país.

O processo histórico que permeia a formação e construção do meio rural brasileiro ocorreu de maneira desigual entre as regiões do
país, desenvolvendo uma em detrimento de outras. Por essa realidade, percebe-se que a estrutura bimodal se reflete na estrutura
de produção, dividida em dois contextos distintos: agricultores empresariais, altamente tecnificados, com o uso exacerbado de
insumos para ampliar a qualidade e quantidades de seus produtos, em geral representados pelos médios e grandes proprietários de
terra, que dispõem de trabalhadores assalariados e produzem para o mercado externo; e agricultores familiares, com pequenos
lotes de terra, consumidores de poucos insumos e com formas tradicionais de força de trabalho.

Grande parte do espaço agrário brasileiro ainda se encontra condicionado a demanda do mercado externo. Cerca de 40% da área
de terra plantada no país atende o mercado interno e também supri a agroindústria de matérias-primas. Está última atividade
igualmente destinada à exportação. Contraditoriamente, o que está na alimentação diária dos brasileiros é majoritariamente
produzido pela agricultura familiar, como por exemplo, o arroz, o feijão, a mandioca, entre outros. Esses alimentos, histórica e
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politicamente, ocupam posição secundaria nas políticas de desenvolvimento agrário.

Com o espaço rural marcado pelas desigualdades no contexto social, cultural e econômico, o pequeno agricultor, por não dispor de
condições financeiras para contratar funcionários experientes, sentem-se obrigados a se utilizar do trabalho infanto-juvenil como
fonte de renda.

Neste contexto, a utilização do trabalho de crianças e adolescentes na agricultura é parte de uma construção cultural e histórica do
meio rural brasileiro. Desde os primórdios da história humana, as crianças e adolescentes são introduzidos no trabalho agrícola, na
condição de ajudantes de seus pais, como forma de aprendizagem, ou até mesmo, para não ficarem no ócio do “não ter o que
fazer”. Segundo Castro (s/a) na noção de criança e infância está implícito uma prerrogativa ao trabalho já que segundo o Dicionário
Aurélio por exemplo, criança é ser humano de pouca idade. No mesmo dicionário, a infância está definida como um período de
crescimento, no ser humano, que vai do nascimento até a puberdade. Na sua origem etimológica, o termo “infância em latim é
in-fans, que significa sem linguagem. No interior da tradição filosófica ocidental, não ter linguagem significa não ter pensamento, não
ter conhecimento, não ter racionalidade. Nesse sentido a criança é focalizada como um ser menor, alguém a ser adestrado, a ser
moralizado, a ser educado, o que justifica o trabalho infantil.

Na medida em que as causas econômicas não é a prerrogativa determinante para a exploração do trabalho infantil, faz-se
necessário salientar que o mesmo também é fruto da cultura de aceitação existente, cultura que justifica o trabalho infantil para as
famílias pobres. Tal justificativa é baseada em mitos, construções históricas e culturais oriundas dos interesses dominantes na
sociedade brasileira que, por meio das suas instituições e da produção jurídica do final do século XIX, iniciou um processo de
legitimação tanto do controle social sobre as crianças e adolescentes, quanto da exploração da mão de obra infantil no Brasil.
Desde então, esses mitos representam verdadeiros obstáculos para a erradicação do trabalho infantil, tendo em vista o
mascaramento da realidade de exploração. (LEME, 2012).

“A exploração do trabalho infantil e a violência contra crianças e adolescentes estão presentes nos mais variados espaços da
sociedade contemporânea, no entanto nem de longe é um fato novo, pelo contrário é um fato que se alastra e está registrado na
história” (BERNARDINO E PINHEIRO, 2015, p. 5). A maior parte do trabalho infantil ocorre no meio rural, mas nas cidades são
comuns casos de crianças que perambulam pelos lixões, vendem balas e quinquilharias nos faróis e exercem atividades domésticas
(especialmente as meninas). Muitas jovens saem de suas regiões (principalmente Norte-Nordeste) para viverem na casa de
parentes, na forma de empregadas que “fazem parte da família”, mas que na verdade tem sua força de trabalho explorada sem
receber salário, em troca de moradia e alimentação.

De acordo com Bernardino e Pinheiro (2015, p. 3),

As famílias mais empobrecidas, no geral colocam a criança a frente dessa negligência por ter mais facilidade
em, por exemplo, vender algo nas ruas, facilita porque pessoas sentem a necessidade de “ajudar” e não
pensam que na verdade estão contribuindo para que essa situação cresça ainda mais.

Faz-se necessário distinguir trabalho infantil e tarefas realizadas dentro de casa. Segundo Costa e Cassol (2008), a tarefa não afeta
a condição peculiar de desenvolvimento da criança e do adolescente, não muda sua rotina, não afeta seus estudos, lazer e
integridade física. Já a exploração do trabalho infantil se configura quando os menores têm seus direitos violados, sendo privados
do direito de frequentar a escola, de estudar com propriedade e de brincar, porque estão obrigadas com o trabalho.

Vários fatores levam à inserção da criança no mundo do trabalho e é necessário a análise de inúmeros aspectos por se tratar de um
problema social complexo. Moura e Costa (apud Custódio e Veronese, 2007) afirmam que não é desejo da criança ingressar no
mundo do trabalho. Porém, acabam sendo motivados pela precariedade econômica, pela sua sobrevivência e de sua família.

Conforme afirma Vasconcelos (2012), as crianças muitas vezes trabalham para ajudar seus pais, pois estes contam com a ajuda da
força de trabalho dos filhos para sobreviver. Quando as atividades infantis são para assegurar a comida e sobrevivência, a
educação torna-se um luxo inacessível, que não vislumbra perspectivas futuras. Às vezes, é difícil comprovar o trabalho infantil, uma
vez que o empregador geralmente não contrata a criança, e sim, faz empreitada com seus pais para o desempenho das tarefas.
Geralmente, para cumprir quotas de produção, os pais colocam toda a família para trabalhar em casa, onde não é possível a
fiscalização.
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Desta feita, o trabalho infantil rouba a infância e compromete a vida futura, já que muitas dessas crianças deixam de estudar, para
exercer alguma atividade ou estudam e trabalham ao mesmo tempo, não conseguindo render o suficiente para uma aprendizagem
adequada. A taxa de escolarização de crianças e adolescentes com história de trabalho precoce é mais baixa que as taxas dos que
não foram obrigados a trabalhar em idade inadequada (Vasconcelos, 2009).

O estado de Sergipe conta com uma extensão de 21.910,34 km², correspondendo a 0,26% do território nacional e 1,4% da região
nordeste. Sua posição absoluta está compreendida entre os paralelos 9º 31’ e 11º 34’ de latitude sul e os meridianos de 36º 25’ e
38º 14’ de longitude oeste de Greenwich. Inserido na parte oriental do Nordeste, Sergipe faz divisa com dois estados, limitando-se
ao norte com Alagoas, separado pelo Rio São Francisco; e ao sul, com a Bahia, separado pelo rio real; além de a oeste, fazer
novamente fronteira com a Bahia, e a leste será banhado pelo Oceano Atlântico. Esse estado é constituído por 75 municípios

O estado tem pequena dimensão territorial e populacional, com apenas 2.068.017 habitantes (IBGE, 2010). Contudo, Sergipe ocupa
uma posição privilegiada no conjunto econômico e social do Nordeste, com inserção em atividades econômicas modernas, a
exemplo da indústria extrativo-mineral. Destaca-se também a produção e comercialização de hortifrutigranjeiros, sobretudo na
porção Agreste do estado, tendo o município de Itabaiana, como aporte de importação e exportação de variados produtos agrícolas
no estado e na região nordeste. (CARVALHO, 2010)

Desta forma, o presente trabalho tem por área de estudo povoados do município de Itabaiana, localizado em latitude 10º41&39;06"
Sul e longitude 37º25&39;31" Oeste, estando a uma altitude de 188 metros, conforme observa-se na (Figura 01). O município está
posicionado na área central do estado, em pleno centro geodésico e faz limites com Frei Paulo, Ribeirópolis e Moita Bonita ao norte;
Campo do Brito e Areia Branca ao sul; Campo do Brito e Macambira a oeste e a leste com os municípios de Malhador e Areia
Branca.

Os povoados trabalhados fora Agrovila e Cajaiba II. O primeiro está da sede municipal de Itabaiana, em linha reta, 7,5 Km; enquanto
o segundo esta a 13 Km. Ambos apresentam uma distância de 16 Km, em linha reta.

A população atual do município de Itabaiana, está estimada em 94.393 habitantes (IBGE, 2016). Deste total, 67.709 (77,9%)
residem na zona urbana, enquanto 19.258 (22,1 %) vivem na zona rural, sendo sua densidade demográfica de 259,0 hab./Km2

(IBGE, 2010). Itabaiana localiza-se na região central do estado de Sergipe e ocupa uma área de 335,760 quilômetros quadrados
(IBGE, 2015). É o mais importante município da microrregião do Agreste de Itabaiana e um dos mais promissores em
desenvolvimento no estado.

O município agrega atividades econômicas diversificadas, além de ser rota comercial, que fazem dele um “nó” no fluxo
socioeconômico entre Aracaju (capital do estado) e o Sertão, atraindo migrantes da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas e de
outros municípios do estado. Com uma distância de cerca de 56,0 Km da capital, Itabaiana tem uma posição geográfica privilegiada,
por estar em uma área de transição entre o litoral e o sertão sergipano, o que contribui para torná-la referência no agreste sergipano
(SILVA, s/a, p. 3)

O município de Itabaiana apresenta condições favoráveis ao desenvolvimento da atividade olericultora, pois,

a presença do Domo de Itabaiana contribuiu para formação de solos férteis de origem vulcânica, tornando
suas terras favoráveis à prática de cultivos. As várias nascentes e olhos d&39;água que descem das
encostas do Domo fazem surgir diversos córregos, assim como os vários rios que banham o município e que
são também barrados artificialmente para a prática da irrigação, proporcionando condições ideais para se
produzir olerícolas. (SILVA, s/a, p. 3)

Neste contexto, a agricultura apresenta importante desenvoltura na economia do município de Itabaiana, tendo se intensificado
sobretudo na década de 1980, através da implantação de perímetros irrigados como Jacarecica e Ribeira. Tais projetos foram
instalados beneficiando agricultores familiares com pequenos lotes agropecuários, em que são produzidas variadas hortaliças, que
abastecem todo o estado, assim como são exportados para os estados de Alagoas e Bahia, sobretudo Salvador. A capital baiana
chega a receber semanalmente caminhões de coentro advindos desses perímetros instalados em Itabaiana (CARVALHO 2010).

Neste contexto, a pesquisa que esse texto discute agregou caráter empírico – analítico, com abordagem qualitativa e quantitativa,
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ou seja, a partir da observação da realidade e catalogação dos dados colhidos no trabalho de campo, foi possível validar a análise
do trabalho infantil na agricultura familiar realizada nos perímetros irrigados de Itabaiana.

Com abordagem qualitativa a referida pesquisa que originou esse texto foi embasada em referenciais teóricos, como: Bernardino;
Pinheiro (2015), Cordeiro (2006), Silva (s/a), Vasconcelos (2009, 2012) e pesquisas em órgãos como Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Organização Internacional do Trabalho – OIT, CEF, Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS/SNAS) e Rede Peteca, assim como, o levantamento de dados e informação no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

Já a abordagem quantitativa fez-se através da realização do levantamento dos dados em campo. Estes foram selecionados,
classificados e interpretados, culminando com a realização do relatório final, exigido pelo Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica Voluntaria PIDIC/PICVOL. Para isto, o instrumento utilizado para fins de coleta de dados junto à população
envolvida foi a aplicação de questionários do tipo semiestruturado, com questões objetivas e subjetivas, essa metodologia parte das
observações de Minayo 1996), em todas as áreas das Ciências Sociais precisa tomar consciência da importância de compreender a
complexidade das relações sociais que criam, alimentam, reproduzem e transformam as estruturas, a partir do ponto de vista dos
atores sociais envolvidos nessas relações. Além disso, utilizou-se da análise de dados de órgãos e instituições como: IBGE;
Prefeitura Municipal de Itabaiana e suas secretarias; dentre outros ligados à agricultura e trabalho infantil.

A utilização conjunta de procedimentos qualitativos e quantitativos permitiu uma análise mais estruturada da conjuntura do trabalho
infantil em unidades familiares de produção localizadas nos perímetros irrigados de Itabaiana.

Sendo assim, aplicou-se os questionários por meio do auxílio das unidades escolares Escola Municipal Dr. João Alves Filho e
Escola Municipal Profa. Anailde Santos de Jesus, que juntamente aos pais, fundamentou a hipótese inicial de existência do trabalho
infantil. Deste modo, 15 questionários foram aplicados junto a população do povoado Cajaiba II e 15 para o povoado Agrovila. De
acordo com dados da Secretaria de Educação do municipio de Itabaiana/SE (2018), no povoado Agrovila, no ano de 2016 a Escola
Municipal Dr. João Alves Filho, teve 141 crianças matriculadas no ensino fundamental, mas concluiram 152 e em 2017, foram
matriculados 142 alunos e concluiram 147. No povoado Cajaiba II, a Escola Municipal Profa. Anailde Santos de Jesus teve 200
crianças matriculadas no ensino fundamental, mas concluiram 208 em 2016, e em 2017, foram matriculados 208 alunos e
concluiram 217 (Censo Escolar 2016-2017). Também foi realizado visitas aos povoados, para melhor interpretação da realidade que
foi abordada na pesquisa. Os dados dos dois povoados foram interpretados de forma conjunta, para ter uma análise geral da
conjuntura do trabalho infantil na realidade dos perímetros irrigados de Itabaiana.

Políticas de Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil

A luta pela erradicação dessa modalidade de trabalho foi suscitada por órgãos governamentais. Um exemplo dessa luta foi a
definição do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em 1996, como ação do Governo Federal, com o apoio da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), para combater o trabalho de crianças em carvoarias da região de Três Lagoas (MS).
Sua cobertura foi, em seguida, ampliada para alcançar progressivamente todo o país num esforço do Estado brasileiro para
implantação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento do trabalho infantil, atendendo as demandas da sociedade, articuladas
pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) (MDS, 2015).

Em 2005, ocorreu a integração do PETI com o Programa Bolsa Família, o que trouxe mudanças significativas na luta contra o
trabalho infantil e o aprimoramento da gestão da transferência de renda. Em 2011, o PETI foi instituído pela Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS) como um programa de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que
compreende: transferências de renda; trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e
adolescentes que se encontram em situação de trabalho. A partir de 2013, foi iniciada a discussão sobre o Redesenho do PETI
(MDS/SNAS, 2014), considerando os avanços da estruturação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da política de
prevenção e erradicação do trabalho infantil, além da nova configuração do trabalho infantil no Brasil, revelada pelo Censo IBGE
2010.

De acordo com a Rede Peteca – Chega de trabalho infantil (2017), o Censo mostrou a redução do trabalho infantil nos setores
formalizados, em decorrência dos avanços da fiscalização. Dessa forma, as principais incidências de trabalho infantil atualmente se
encontram na informalidade, no âmbito da produção familiar, do trabalho doméstico, da agricultura familiar e nas atividades ilícitas.
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O Redesenho do PETI fortalece o papel de gestão e de articulação da rede de proteção, por meio das ações estratégicas para
enfrentamento do trabalho infantil, prevendo co-financiamento específico para municípios e estados desenvolverem essas ações,
como: informação e mobilização, identificação, proteção, defesa e responsabilidade (Rede Peteca – Chega de Trabalho Infantil,
2017). O programa é resultado da mobilização da sociedade para garantir o direito ao não trabalho na infância. Seu principal
objetivo é retirar crianças e adolescentes, de 7 a 15 anos, do trabalho perigoso, insalubre e degradante. Suas ações
socioeducativas e de convivência vão muito além do repasse financeiro. O PETI é uma ação do governo que possibilita à nossas
crianças e suas famílias uma realidade sem trabalho infantil e uma perspectiva de um futuro diferente.

Segundo Cordeiro (2006), podem ser inseridas no PETI, famílias que tenham filhos de 7 a 15 anos trabalhando em atividades
perigosas. Devem ser priorizadas as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, aquelas que vivem em
situação de extrema pobreza. A família que for inserida no PETI recebe uma bolsa mensal para os filhos que foram retirados do
trabalho. Para isso, as crianças devem estar frequentando a escola e a jornada ampliada, ou seja, em um período eles devem ir à
escola e em outro, participar das ações realizadas na jornada ampliada, em que terão reforço escolar e atividades esportivas,
culturais, artísticas e de lazer. A família pode permanecer no programa pelo prazo máximo de quatro anos, contados a partir de sua
inserção em programas e projeto de geração de trabalho e renda.

O programa é financiado com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, com co-financiamento de estados e municípios,
podendo contar ainda, com a participação financeira da iniciativa privada e sociedade civil. Na área rural e urbana com até 250 mil
habitantes, o valor da bolsa é de R$ 25,00 por criança e adolescente de sete a quinze anos que for efetivamente retirado do trabalho
perigoso. Na área urbana, de municípios, capitais e regiões metropolitanas com mais de 250 mil habitantes, esse valor sobe para R$
40,00 por criança. O pagamento das bolsas é realizado diretamente para as famílias, passando a ser de responsabilidade da
SEAS/MPAS, por intermédio do agente operador, que é a Caixa Econômica Federal (CEF).

O ingresso precoce no mundo do trabalho é hoje parte do cenário brasileiro, porque muitas famílias não conseguem satisfazer as
muitas necessidades criadas pela sociedade de consumo e, muitas vezes, nem mesmo têm renda suficiente para atender às
necessidades básicas de seus filhos. Além disso, outros fatores, como a violência urbana, inserem a ideia que a integração da
juventude no mercado de trabalho é uma estratégia eficiente para evitar a criminalidade. Para isso, o Estado vem criando políticas
de inclusão social dos jovens no mercado de trabalho, como forma de diminuir os problemas sociais, a exemplo do projeto “Primeiro
Emprego”, prevendo a concessão às empresas de verba mensal por contratação, para custear os encargos trabalhistas e preparar a
juventude brasileira para o mercado de trabalho. Participar de cursos e treinamento de qualificação profissional e a possibilidade de
chegar ao primeiro emprego com carteira assinada é aspiração de muitos adolescentes, sem distinção de gênero, etnia ou raça, que
participam do Programa de Aprendizagem Profissional em todo o Brasil (Bernardino e Pinheiro, 2015).

Retrato do Trabalho Infantil

Apesar de toda ênfase contrária ao trabalho infantil pela impressa e outros segmentos internacionais, ainda é elevado o número de
crianças vítima da exploração precoce. Segundo as Estimativas Globais do Trabalho Infantil: Resultados e tendências, (2012-2016),
em doze anos, de 2000 a 2012, houve uma redução de cerca de 40% do total de meninas e 25% do total de meninos que exerciam
algum tipo de atividade remunerada, atingindo uma queda de 78 milhões de crianças trabalhadoras em todo o mundo.

Embora os resultados apontem uma redução no trabalho infantil, a erradicação do mesmo ainda é uma conquista que está muito
longe de ser comemorada. De acordo com o Relatório da OIT em 2016, cerca de 152 milhões de crianças entre 5 e 17 anos eram
vítimas de trabalho infantil no mundo, sendo 88 milhões de meninos e 64 milhões de meninas. Quase metade dessas crianças (73
milhões) realizavam formas perigosas de trabalho, sendo que 19 milhões delas tinham menos de 12 anos de idade. O maior número
de crianças vítimas de trabalho infantil foi encontrado na África (72,1 milhões), seguida da Ásia e do Pacífico (62 milhões), das
Américas (10,7 milhões), da Europa e da Ásia Central (5,5 milhões) e dos Estados Árabes (1,2 milhões), estando concentrado
principalmente na agricultura (71%), seguida do setor de serviços (17%) e do setor industrial (12%).

No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD, 2015), entre 1992 e 2015, 5,7 milhões crianças e
adolescentes deixaram de trabalhar no Brasil, o que significou uma redução de 68%. Entretanto, ainda há 2,7 milhões de crianças e
adolescentes em situação de trabalho infantil no país, sendo 59% meninos e 41% meninas. A maioria da população ocupada entre
cinco e 17 anos está nas regiões Nordeste (852 mil) e Sudeste (854 mil), seguidas das regiões Sul (432 mil), Norte (311 mil) e
Centro-Oeste (223 mil). O trabalho infantil entre crianças de cinco a nove anos aumentou 12,3% entre 2014 e 2015, passando de 70
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mil para 79 mil.

A partir desta contextualização e apesar de Sergipe ser a menor unidade federativa do Brasil, ocupa a 2ª posição em relação ao
maior aumento percentual no número de crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, exercendo atividades laborais. De acordo com a
Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio (PNAD, 2014 apud Expressão Sergipana), a incidência do trabalho infantil, passou de
7% em 2013 para 10,4% em 2014. A pesquisa mostra que a maioria dos trabalhadores infanto-juvenis é do sexo masculino,
residentes em áreas rurais, embora apresente também um número significativo em áreas urbanas. Os setores com maior destaque
são: agricultura, comércio e serviços (Expressão Sergipana, 2016).

Em consonância com informações veiculadas pelo Expressão Sergipana (2016), no estado, o maior número de trabalhadores estão
nos municípios de Itabaiana, Canindé do São Francisco, Lagarto, Itabaianinha, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, São
Cristóvão, Tobias Barreto, Simão Dias, Estância, Poço Verde, Nossa Senhora do Socorro, Porto da Folha e Aracaju. Nestes locais
as crianças e adolescentes costumam trabalhar em atividades ligadas à agricultura familiar ou feiras livres.

Em Itabaiana, município foco de nossa pesquisa, segundo a PNAD (2010), tinha 13.980 pessoas de 10 a 17 anos de idade
trabalhando em alguma atividade, sendo 34% em atividade na agricultura e pecuária; 20% no comércio e 36% em outras atividades.
Das 13.980 crianças e adolescentes que exerciam alguma atividade em 2010, 13.465 eram alfabetizadas e 515, não eram
alfabetizadas, estando 3.690 residindo no campo. No município de Itabaiana, 1.230 crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos de
idade não frequentam a escola. Fato que é justificado sobretudo, pela inserção dos jovens no mercado precocemente, alicerçado
nas demandas socioeconômicas da família.

A pobreza impõe à família uma única opção: submeter o maior número de membros familiares ao trabalho, para que com isso
possam acrescer a renda familiar, mesmo que em desrespeito à legislação trabalhista e ao Estatuto da Criança e Adolescente (ECA,
1990). O ECA (1990) no seu Art. 4º, afirma que:

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.

De acordo com o ECA (1990), criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de
idade. O trabalho é proibido aos menores de 16 anos, no entanto, é permitido a partir dos 14 anos de idade, desde que seja na
condição de jovem aprendiz, com autorização dos pais e em atividades que não sejam degradantes, perigosas ou insalubres.

RESULTADOS
O trabalho infantil é uma realidade sociocultural duradoura no Brasil, com mais ênfase no Nordeste brasileiro, norteado pela
realidade socioeconômica. Nessa conjuntura, o município de Itabaiana não foge à regra, haja vista, a economia primária se definir
como base do PIB municipal.

Tal realidade, apesar de contraditória em relação ao institucionalismo vigente, ainda se faz presente na realidade dos minifúndios,
com base familiar, em Itabaiana. Aspecto que visualizar-se-á através da análise dos dados colhidos junto as famílias, que mesmo
mantendo seus filhos na escola, ressaltam a importância de se ensinar o oficio e ter mais um membro para contribuir com a
realidade sócio produtiva da unidade familiar.

Do total de 30 questionários, observou-se um somatório de 121 pessoas constituindo as famílias, que perfaz uma média de 4
pessoa por família. Aspecto que já atesta uma evolução gradual nos índices de natalidade e número de membros por família, se
considerar décadas anteriores.

Do universo de 121 membros familiares observou-se que 48% eram do sexo feminino e 52% do sexo masculino, justificando maior
tendência a masculinização do campo em virtude da força de trabalho para movimentar a terra produtiva. Apesar do maior número
de homens, a disparidade entre os sexos é pequena.
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No que concerne a estrutura familiar das famílias dos entrevistados, quase 48 delas são filhos, ou seja, crianças que vivem nos
povoados. Pais são 23 e mães 30, o que demonstra que entre as mães de família, 7 delas ou são viúvas ou separadas, fora os
outros 7 que não especificaram o parentesco. Além disso 8 são irmãos dos entrevistados e 4 são netos.

Em termos de grau de instrução, entre os 121 membros familiares catalogados através dos 30 questionários, verificou-se que, 14
deles são analfabetos, 37 sabem ler e escrever, 28 tem o 1o grau imcompleto, 3 tem o 1o grau completo, 9 não concluiram o 2o grau
e 9 concluiram, nenhum fez curso técnico, 1 tem formação superior incompleta e outro completa; alem disso, 3 entrevistados
optaram por marcar outro. Tal retrato, enfatiza que a maioria das familias entrevistadas apenas sabem ler e escrever, ou tem o
ensino fundamental incompleto, mesmo com escolas nos proprios povoados, o que em tese facilitaria o ensino nos locais, já que
eles não teriam que se deslocar para a cidade para estudar.

Logo, ainda é persistente a logica do trabalho em oposição a educação, o que corrobora para a integração de crianças e
adolecentes no mundo do trabalhho. Apesar disso, é valido a justificativa dos gestores familiares no sentido de dar encaminhamento
cultural aos filhos na questão trabalho, sem se desvincularem do mundo do conheciemnto escolar.

Dos 121 indivíduos catalogados, 44 deles trabalham em atividades relacionadas ao campo, seja eles na forma de agricultor ou
trabalhador rural; 23 deles não trabalham; 18 não responderam ou marcaram que tinham outra profissão, que não constava no
questionário; e 36 trabalham em outras atividades, entre elas trabalhador doméstico, servidor público ou é aposentado/pensionista.

Dos entrevistados, 87% deles tiveram seus familires sempre trabalhando na zona rural e 13% não tiveram familiares trabalhando na
zona rural. Segundo esses dados a maioria dos entrevistados hereditariamente trabalham no campo e essa profissão é passada de
pai para filho. Enquanto, os 13% que não tiveram familiares vinculados ao trabalho rural demonstraram uma melhoria de nível
socieconomico das famillias, acabando por vincular seus membros a trabalhos ditos mais leves que a agricultura, inclusive os filhos
que podem ter migrado sazonalmente em prol do ingresso no setor terciario da economia urbana de Itabaiana ou de outros
municípios no país, caso de São Paulo.

A maior parte dos entrevistados trabalham na zona rural a mais de 20 anos, confirmando a afirmativa de que, o trabalho no campo é
passado de pai para filho, e que os respectivos pais optam em permanecerem no campo. De 1 a 5 e de 5 a 10 anos, apenas 2
entrevistados marcaram estas opçoes respectivamente; e 3 demarcou de 10 a 20 anos (Tabela 01).

Tabela 01 – Há quanto tempo trabalha na zona rural

De 1 a 5 anos De 5 a 10 anos De 10 a 20 anos Mais de 20 anos
2 2 3 20

Fonte: Coleta de dados (2018)

Desses entrevistados, 54% são possuidores de títulos da terra, ao passo que 46% não possui propriedade do imóvel, que ocupa,
agregando outras condições de uso da terra como: terra por arrendamento (13%) e por parceria em terra de terceiro (9%). Além
disso, catalogou-se que 39% da terra é própria ou proveniente de herança, sem destaque para terras advindas de reforma agrária.

O universo de 39% referentes a terras próprias ou herdeiro, confirma a tradição de minifúndios do agreste sergipano, que se
constitui por subdivisão das propriedades a partir de herança familiar. Neste contexto familiar, o trabalho infantil se fez presente em
31% das unidades pesquisadas, justificadas no auxilio familiar. Tal assertiva se deve ao contexto cultural de passar o oficio de
trabalhador da terra, da unidade produtiva, de uma geração para outra. Contudo, mesmo informalmente, muitas famílias acharam
importante o repasse de considerações sobre o trabalho no campo, mesmo obedecendo a legislação infantil, no sentido de manter
seus filhos na escola e com direito a brincar.

Nesta conjuntura atestou-se que 2 gestores familiares acharam importante a presença dos filhos no trabalho executado na unidade
produtiva, pois dependem deles para o acréscimo de renda; 9 afirmam que é necessário, pois é uma forma de educar os filhos; e 13
comentaram, que o filho não trabalha, devido a atuação do Ministério do Trabalho e do conselho Tutelar (Tabela 02). Com isso,
observa-se que a atuação das instancias contra o trabalho infantil é importante para a não efetivação desse modo de labuta nos
povoados.
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Tabela 02 – O que você acha do trabalho de seus filhos na unidade produtiva

Importante, pois depende
dele para o acrescimo de
renda

Necessario, pois é uma
forma de educar os filhos

Filho não trabalha, devido
a atuaçaõ do Ministerio do
Trabalho e do conselho
Tutelar

2 9 13

Fonte: Coleta de dados (2018)

Segundo os entrevistados, 18 deles acham importante a atuação do Conselho Tutelar, pois garante que o filho só estude; 1 deles
afirma, que é desnecessário, pois sua atuação impede que os filhos garantam uma profissão; 1 comenta, que é problemático, haja
vista impedir que a criança aprenda um oficio e assim, não dê continuidade as atividades produtivas da família; ao passo que 9
deles, acham a atuação problemática, pois filho que não auxilia em casa, gera problemas sociais.

De acordo com as entrevistas, a atuação do conselho tutelar é importante para que as crianças estudem. Mas mesmo assim, muitos
ainda acham que as crianças que não trabalham/auxiliam na unidade produtiva, ficará impedidos de arrumar um emprego,
facilitando o acesso a atividade ilícitas/marginalização. Nesse rol ainda, 4% dos entrevistados atestaram terem tido problemas com o
fato dos filhos ajudarem na unidade produtiva; ao passo, que 96% não demarcou uma situação e demarcou o trabalho como
alicerce sociocultural.

Com relação ao acesso à educação das crianças nos povoados, 8% teve acesso à educação nas referidas comunidades e 13%
não, o que significa que podem ter estudado em outros povoados próximos, na sede do município ou até mesmo em outra cidade
próxima.

No olhar dos entrevistados sobre a qualidade da educação oferecida a seus filhos nos povoados, 4 deles acham excelente, 10
ótima, 15 boa, 1 ruim e nenhum dos entrevistados acham a educação oferecida péssima. Sendo assim, os gestores familiares por
apresentar opinião atestam acompanhar seus filhos na Educação.

Apesar disso, foi muito evidente que o estudo parte da vontade dos filhos em querer consolida-lo, haja vista, os pais ainda não
suscitar muita importância quanto ao mesmo, sendo a questão trabalho ainda o maior foco de ação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho infantil ainda é um condicionante problema no campo, não só no contexto nacional, mas no contexto local. Isso decorre
da motivação socioeconômica e cultural de se ter mais um membro em idade de ajudar na unidade produtiva gerando renda.

Tal condicionante é visualizada, mesmo que em escolas de proporções medianas no município de Itabaiana, no sentido de ensinar
um oficio ao filho, não os deixando a mercê da falta de uma profissão que lhe garanta sobrevivência. Este aspecto, no entanto, não
extingue a necessidade de Educação, apesar dessa ser visualizada por alguns gestores familiares, como um aspecto basilar na
geração de renda.

Neste contexto, a educação com certeza torna-se diferencial até qualitativo para o embasamento produtivo, pois a criança pode
contribuir para melhorias sócio produtivas na unidade familiar. Mas pode também ser um alicerce para galgar voos mais altos, no
que tange a migração motivadas por trabalho.

Diante disto, sem contrariar o institucionalismo brasileiro, ideal faz-se integrar carga sociocultural, experiência e conhecimento para
as crianças que poderão ser a continuidade do contexto familiar e produtivo, tudo isso sem menosprezar a educação, mas
embasando uma profissão futura, sobretudo num momento em que a ilusão do trabalho urbano perde fôlego, motivado por elevado
índice de desemprego no Brasil.
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