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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar as Políticas Públicas para Erradicação do Trabalho Infantil no
Município de Retirolândia – Ba, entre os anos de 1996 a 2017. Como objetivos específicos definimos
conhecer o marco legal das Políticas de Erradicação do Trabalho Infantil; identificar as Políticas
Públicas implementadas no Município de Retirolândia que contribuíram para Erradicação do Trabalho
Infantil; verificar os órgãos competentes que atuam no combate do Trabalho Infantil no Município de
Retirolândia-Ba e, descrever como as políticas sociais contribuíram para o desempenho escolar e
profissional das crianças e adolescentes, a partir das vozes dos egressos. Para a investigação do
objeto de estudo utilizamos a pesquisa qualitativa, usamos análise documental e bibliográfica e
fizemos uso de questionários individuais como instrumento para coleta de dados. Como resultado,
percebemos que as ações desenvolvidas não foram eficazes para garantir que crianças e
adolescentes não trabalhem, visto que a problemática ainda persiste no município.

Palavras - chave: Educação. Políticas Públicas. Trabalho Infantil. PETI. Egressos.

ABSTRACT The purpose of this work is to analyze the Public Policies for the Eradication of Child
Labor in the city of Retirolândia - Ba, from 1996 to 2017. The objective of this article is to analyze the
Public Policies to Eradicate Child Labor; Identify as Public Policies implemented in the city of
Retirolândia that contributed to the Eradication of Child Labor; Children are not treated with the help of
children in child labor in the city of Retirolândia-Ba and, as the precarious measures for the
educational and professional performance of the child and the teenager, from the voices of the
graduates. Research the subject of study use the qualitative research, use the documentary and
bibliographic analysis and the use of questionnaires as a tool for data collection. As a result, I realized
that the actions were not effective to ensure that children and adolescents do not work, since a
problem still persists in the city. Key Words: Education. Public Policy. Child labor. PETI. Egress

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar as políticas públicas para a erradicação do
trabalho infantil no município de Retirolândia-Bahia. Esta análise foi realizada nos períodos
compreendidos entre os anos de 1996 a 2017.

Para o desenvolvimento da pesquisa definimos como objetivos específicos: conhecer o marco legal
que define as Políticas de Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil; identificar as Políticas Públicas
implementadas no Município de Retirolândia que contribuíram para Erradicação do Trabalho Infantil,
nos períodos compreendidos entre os anos de 1996 a 2017; verificar os órgãos competentes que
atuam no combate do Trabalho Infantil, no Município de Retirolândia-Bahia; e por último, descrever
como as políticas sociais contribuíram para o desempenho escolar e profissional das crianças e
adolescentes, a partir das vozes dos egressos.

Os sujeitos da pesquisa são os egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
implementado no Município de Retirolândia-Bahia. Fizemos contato com cinquenta e cinco (55)
egressos do programa para esta pesquisa, no entanto, apenas quarenta e cinco (45) egressos
responderam o questionário.

Para investigar o objeto de estudo, utilizamos à pesquisa qualitativa e como estratégia metodológica a
análise documental e bibliográfica, e também fizemos o uso de questionários individuais e
semiestruturados, como instrumento de coleta de dados. Sobre a escolha das técnicas para a
investigação é importante mencionar que podemos utilizar de variados métodos e técnicas para objeto
pesquisado, segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 164) que define:
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Na investigação em geral nunca se utiliza um método ou uma técnica, e nem
somente aqueles que se conhece, mas todo os que forem necessários ou
apropriados para determinado caso. Na maioria das vezes, há uma
combinação de dois ou mais deles, usados concomitantemente.

Assim, fizemos um levantamento em sites oficiais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Prefeitura Municipal de Retirolândia (PMR/BA), Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), do Planalto da República Federativa, Organização Internacional do Trabalho
(OIT), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Folha de São Paulo, e do Movimento de
Organização Comunitária (MOC) para conhecer o marco legal e o processo histórico das Políticas
para a Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil e em Retirolândia-BA.

A partir deste levantamento encontramos e analisamos os dispositivos legais como: a Constituição
Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei N. 8.069/90, Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica (LDB) – Lei N.º 9.394/96, o Plano Nacional de Prevenção
e Erradicação do Trabalho Infantil (2004), Plano Municipal de Educação do Município de
Retirolândia-BA - Lei N.º400/2015 e o Diário Oficial - Lei Nº 451/2017 que dispõe do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) do Município de Retirolândia.

Outros documentos também foram encontrados e analisados durante a pesquisa como: Relatório
Anual de Boas Práticas de Combate ao Trabalho Infantil, do IPEC (1995-2002), os números do Jornal
Gira mundo[1], de circulação regional, N.º 18 de março / 2006, N.º 24 de novembro / 2008 e N.º 25 de
dezembro / 2009, Revista Bocapiu Contando experiências por um sertão justo, N.º 7 junho / 2008.
Todos estes documentos e os aparatos legais analisados contribuíram para caracterizar as Políticas
de Erradicação do Trabalho Infantil no Brasil e ainda, para a identificação das políticas públicas
implementadas no Município de Retirolândia para Erradicação do Trabalho Infantil.

Cabe ressaltar que com base em Lakatos e Marconi (2003, p. 163) determinam que “os métodos e as
técnicas a serem empregados na pesquisa científica podem ser selecionados desde a proposição do
problema, da formulação das hipóteses e da delimitação do universo ou da amostra”.

A elaboração do questionário iniciou com um roteiro de perguntas, semiestruturadas e articulada com
os objetivos propostos. O uso da ferramenta digital Google Forms contribuiu de forma significativa na
coleta de dados, sendo também eficiente na agilidade das respostas, já que a internet nos
proporciona maior rapidez nas informações.

Assim, a escolha da temática para esta pesquisa foi definida para atendermos os objetivos do Curso
de Especialização, em Educação, Pobreza e Desigualdade Social, que a partir das problematizações
tem proporcionado novas perspectivas, que nos fizeram compreendermos o cerne das desigualdades
sociais que circundam os espaços de vivências.

2.1 O MUNICÍPIO DE RETIROLNDIA – BAHIA

A origem de Retirolândia começa numa fazenda chamada Retiro Velho que pertencia, ao município
de Conceição do Coité. Em 1932 existia uma grande cajazeira, onde acontecia a feira livre, que com o
passar do tempo o comércio avançava e o local ficou conhecido como Retiro.

Retirolândia é um município pertencente a região Nordeste do estado da Bahia, localiza-se a 220 km
da Capital Salvador e está inserida no Território do Sisal. De acordo o IBGE (2010) ela possui 12.055
habitantes, com área da unidade territorial de 242,32(km²) e densidade demográfica de 66,43
(hab/km²). É importante mencionar que o Município de Retirolândia possui uma estimativa
populacional de aproximadamente 14.730 habitantes em 2017.
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Ainda de acordo com o IBGE (2002) Retirolândia é marcada com 33,94% incidência de pobreza.[2] A
economia tem como base o sisal, aproveitamento da fibra das folhas, para o beneficiamento da
indústria para fabricação de diversos produtos como fios, cordas, mantas, telas, sacos, tapetes,
estofados, contribuindo também para a produção artesanal familiar na fabricação de bolsas e outros
artigos.

2.2 DO TRABALHO INFANTIL À UNIDADE DE JORNADA AMPLIADA NO MUNICÍPIO DE
RETIROLNDIA-BA

A utilização de mão de obra infantil no Município de Retirolândia nos campos de sisal, na agricultura
familiar ou em pedreiras que abasteciam o comércio regional era altíssima e caracterizada por
péssimas condições de trabalho.

Nesta perspectiva Carvalho (2004, p. 53) descreve sobre a utilização da mão-de-obra Infantil e as
condições de trabalho na Região Sisaleira:

A mão de obra infantil chamava atenção desde a década de 70, quando foi
organizada uma ampla campanha alertando as autoridades competentes para
o problema das mutilações pelas máquinas de beneficiamento de sisal e
reivindicando tanto medidas para evitá-las como aposentadoria por invalidez
aos trabalhadores mutilados.

Na década de 90 as primeiras Políticas para Erradicação do Trabalho Infantil começaram a ser
implantadas na região sisaleira, especialmente em Retirolândia – Bahia, onde algumas experiências
começaram a se destacar e chamar atenção contra a utilização de crianças como mão-de-obra na
exploração e desfibramento do sisal, a exemplo do projeto caprino cultura denominado de Bode
Escola[3] financiado pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) e a organização não
governamental MOC (Movimento de Organização Comunitária), pela UNICEF (Fundo das Nações
Unidas para a Infância) e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Retirolândia.

As iniciativas do Sindicato dos Trabalhadores de Retirolândia-BA junto ao MOC impactaram de forma
positiva as crianças e adolescentes ofertando com gratuidade o direito ao exercício da cidadania
através do acesso à escola que antes não tinha.

Seria importante compreender que todas as crianças em idade escolar deveriam frequentar a escola,
direito este, já instituído pela Constituição Federal de 1988 no Capítulo III - seção I, de acordo a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) no Artigo 205 e parágrafo I estabelece, que:

Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Parágrafo I- Igualdade de condições para o acesso e permanência na Escola.
(BRASIL, 1996).

Naquela época, o número de analfabetismo era altíssimo, as crianças e adolescentes não tinham
perspectivas de estudo. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal da Bahia, retratada no Jornal
Folha de São Paulo citado por Cipola (1997, p. 1) diz que “5.588 dos meninos e meninas de 7 a 14
anos de Retirolândia e Santa Luz, dois (2) dos trinta e sete (37) municípios da região sisaleira na
Bahia, mostra que 41% trabalham e estudam, mas que menos de 5% chegam à 4ª série”.
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Neste sentido, é importante salientar que a Constituição de 88 estabelece em seu Art. 208 o “dever
do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia do Ensino fundamental obrigatório e
gratuito, assegurada inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na
idade própria”. (BRASIL, 1988, p. 149). Assim, por meio dos dispositivos legais que o poder público
passaria ter responsabilidade em relação às crianças e adolescentes, ofertando educação para que
desenvolva a formação da cidadania principalmente no ambiente escolar.

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil foi estabelecido pelo IPEC/MOC na Região Sisaleira
através da Ação Integrada PAI–PETI, que logo em seguida destacou-se como Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) atuando por meio de ações como: concessão da Bolsa
Criança Cidadã, execução da jornada ampliada e trabalho com as famílias que fortaleceram a renda
das famílias no Município de Retirolândia-Bahia.

Através dos recursos do Programa Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (PPETI),
os trabalhos tiveram início com o processo seletivo para monitores que logo atuariam nas Unidades
de Jornada ampliada. Foi neste processo que fui selecionada como Monitora do Programa PETI.

Vários órgãos foram determinantes neste processo de formação, a UNICEF[4] e o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)[5] deram sua contribuição financeira para que a formação dos monitores fosse
realizada. A formação dos Monitores era importante e necessária para o bom desempenho
pedagógico e desenvolvimento socioeducativo das crianças e adolescentes do programa PETI.

As crianças e os adolescentes recebiam uma bolsa para permanecer na escola em tempo integral.
Um turno as crianças frequentavam a escola regular e no turno oposto a escola regular frequentavam
as Unidades de Jornada Ampliada (UJAS) com direito a alimentação, atividades esportivas e
artísticas, brincadeiras, pinturas, leituras e reforço escolar, fardamentos e ao mesmo tempo
proporcionava às famílias propostas de geração e valorização da cultura local.

Os principais resultados da aplicação deste modelo de intervenção, que
explicam o motivo por qual alguém poderia se interessar por tentar replicar
essa experiência, São a relocação espacial e cultural das crianças, que saem
de ambientes hostis para passar o dia onde elas realmente deveriam estar (na
escola, na família, brincando em casa ou na rua com seus amigos), bem como
o fortalecimento das famílias, que passam a ter perspectivas concretas de
melhorar sua qualidade de vida. (BOAS..., [201-], p. 128).

Para tanto, a retirada de crianças e adolescentes do trabalho para o espaço da escola regular e da
UJA foi de grande importância para a redução da evasão e da repetência escolar, fator determinante
para a melhoria das condições nutricionais de crianças e adolescentes.

As atividades do PETI no Município de Retirolândia-Bahia funcionavam em Unidades de Jornadas
Ampliadas, em locais alugados pela prefeitura Municipal e outros espaços cedidos pelas Associações
Comunitárias.

As Jornadas Ampliadas possuíam papel fundamental no desenvolvimento e suporte escolar para as
crianças do PETI, aos poucos o programa apresentava melhoria que ganhavam destaque regional.
Para tanto, Carvalho (2004, p. 53) afirma que a melhoria na qualidade da Jornada Ampliada se deve:

As novas propostas articuladas entre os parceiros SETRAS, MOC e UNICEF
fortaleceram a Política de Erradicação do Trabalho Infantil, e implantaram o
Programa de Educação Complementar do PETI viabilizando melhores
condições para os monitores que atuavam como agentes de transformação
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social. (CARVALHO, 2004, p. 53)

Desta maneira permitiram inovação como a implementação do Baú de Leitura com o objetivo de
incentivar a leitura prazerosa e crítica nas Unidades de Jornada Ampliada beneficiando crianças que
não tinham acesso à informação e cultura.

O Jornal Giramundo da edição nº 18, (JORNAL GIRAMUNDO, 2006, p.3) relata que
Retirolândia-Bahia na região sisaleira, foi pioneiro na implementação do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI) em 1997 e que o programa foi essencial para o avanço no Índice de
Desenvolvimento Infantil (IDI), aponta que o Relatório do UNICEF:

Em 1999 o IDI (índice de desenvolvimento infantil) de 0,396, se encontrava
entre os piores do Brasil, ocupando 150º lugar no ranking do estado da Bahia.
Continua o relato afirmando que após cinco anos do PETI a situação melhorou
significativamente, apresentando um Índice de Desenvolvimento Infantil
(0,672) ocupando a18ª posição, destacando-se à frente da capital do estado,
Salvador com IDI de 0,667. (Jornal Giramundo, 2006, p.3).

Os critérios estabelecidos pelo Jornal Giramundo (Jornal Giramundo, 2006, p. 3) relata sobre o
envolvimento da família para o desenvolvimento das crianças. Já na edição do Jornal Giramundo da
edição nº 25 (Jornal Giramundo, 2009) destaca Retirolândia-Bahia com projetos e ações para
Fortalecimento de Redes para a proteção das crianças e adolescentes, para a conscientização dos
atores sociais na construção de planos de ações municipais e de fiscalização no monitoramento das
políticas públicas para o fortalecimento dos direitos das crianças e adolescentes dos municípios.

Mas embora tivesse alguns avanços a partir da implementação do Programa de Erradicação Infantil
(PETI), percebemos que os desafios do programa também surgia como: atrasos no pagamento da
Bolsa para os familiares e dos monitores, o repasse ao município que traria situações negativas
dentre elas a escassez de recurso que já não cobria os gastos com alimentação, fardamentos e
material didático, à saída de adolescentes do programa retornando ao trabalho e o fim do contrato dos
Monitores em 2008 foram decisivos para a desestruturação do programa.

Com o enfraquecimento do PETI relacionado à redução no número de crianças atendidas, o atraso
com o repasse financeiro do Governo Federal inferior aos gastos para a manutenção do programa
PETI, o município de Retirolândia adere o Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculo (SCFV) em 2013 através do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

O SCFV é um serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos,
de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com
seu ciclo de vida, com o objetivo de: Assegurar espaços de convívio familiar e
comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade;
Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas
culturas e a promoção de vivências lúdicas; Desenvolver o sentimento de
pertença e de identidade; Promover a socialização e convivência. (BRASIL,
2013, p. 3).

Segundo a Resolução CIT nº 01, de fevereiro de 2013, em seu Art. 3º considera-se público prioritário
para a inclusão no SCFV crianças e adolescentes e, ou pessoas idosas nas seguintes situações:

Em situação de isolamento; Trabalho infantil; Vivência de violência e, ou
negligência; Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; Em
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situação de acolhimento; Em cumprimento de MSE em meio aberto; Egressos
de medidas socioeducativas; Situação de abuso e/ou exploração sexual; Com
medidas de proteção do ECA; Crianças e adolescentes em situação de rua;
Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. (BRASIL, 2013,
p. 2).

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) descreve ainda no site da Prefeitura Municipal
de Retirolândia-Bahia que o serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo está presente em oito
comunidades do município como uma espécie de extensão das ações do Centro de Referência de
assistência Social (CRAS) ofertando atividades como Jiu Jitsu e o balé apenas na SEDE do
município, e o futebol nos demais núcleos do município. As comunidades que possuem o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo são: Jitaí, Mandápoles, Gameleira, Sede, Lagoa Grande,
Gibóia, Vista Bela e Alecrim.

É importante salientar que o SCFV no município de Retirolândia não atende todas às crianças e
adolescentes em vulnerabilidade social, para que este venha acontecer é necessário que os órgãos
competentes atuem junto as Secretarias de Assistência Social e Educação na busca de equidade
social entre as crianças do município.

2.3 OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DO TRABALHO INFANTIL EM RETIROLNDIA-BAHIA

O Ministério Público do Trabalho atua na defesa dos direitos sociais de crianças e adolescentes, para
que estas não se insiram no mundo do trabalho antes dos 16 a não ser como jovem aprendiz aos 14
anos de idade como determina o artigo 7º, inciso XXXIII. Portanto, Santos (2015) enfatiza sobre a
importância em combater o trabalho precoce:

O Ministério Público do Trabalho atua de forma preventiva e nesse caso,
busca a conscientização, sensibilização da população acerca da
perniciosidade do trabalho precoce. Esta espécie de atuação se justifica pelo
fato de persistir no Brasil a cultura da permissibilidade do trabalho infantil,
enraizada no seio social. (SANTOS, 2015, p.119).

O Plano Municipal de Educação de Retirolândia (RETIROLNDIA, 2015, p. 46) dá ênfase ao número
de adolescentes ainda fora da Escola:

Ainda temos um grande número de adolescente fora da escola, fazendo-se
necessário um movimento no sentido de esclarecer a população da
importância do encaminhamento das crianças e adolescentes na faixa etária
em questão para a devida formação escolar, uma vez que o município em sua
rede de ensino disponibiliza vagas para atender essa demanda.
(RETIROLNDIA, 2015, p. 46).

O Conselho Tutelar no Município de Retirolândia foi estabelecido em 2006, e atua na promoção e
proteção das crianças e adolescentes. O MOC publicou que o Conselho Tutelar se estabeleceu no
município de Retirolândia da seguinte maneira:

As primeiras ações do Conselho Tutelar indicam que no Hospital Municipal,
único da cidade, os meninos e as meninas não estão tendo prioridade no
atendimento e nem atenção especial como manda o Estatuto da Criança e do
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Adolescente (ECA). A falta de equipamentos de escritório e transporte
suficiente para atuação dos conselheiros também está dificultando a prestação
do serviço com qualidade. (MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO
COMUNITÁRIA, 2006, p.1).

O Conselho tutelar possui grande importância na esfera municipal, definido como órgão autônomo,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes
em seu artigo 131 da Lei Federal 8.069/90. Além disso, cabe ao órgão atender e aconselhar pais ou
responsáveis, através de visitas periódicas aos Sistemas de Ensino Municipal de Retirolândia para
coibir a evasão escolar, além de desenvolver palestras e debates sobre os direitos da criança e do
adolescente.

O Conselho Tutelar do município de Retirolândia-Bahia possui responsabilidade ímpar para coibir a
inserção de menores ao trabalho. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) no
Título V, define o Conselho Tutelar em seu Art. 131 como um órgão encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Para tanto, membros da sociedade civil, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
adolescente, Poder Público Municipal, órgãos não governamentais e Conselho Tutelar, não só podem
como devem fiscalizar e denunciar o trabalho de menores ao Ministério do Trabalho, para que a
perpetuação do Trabalho Infantil não se propague de maneira natural como é “estabelecido”
historicamente em nossa sociedade.

2.4 AS CONDIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO TRABALHO INFANTIL
NO MUNICÍPIO DE RETIROLNDIA AOS OLHOS DOS EGRESSOS

As políticas públicas relacionadas ao trabalho infantil ganharam proporções gigantescas no território
nacional e internacional provocando mudanças sociais importantes. Isto em grande parte ocorreu
devido à forma como o trabalho realizado pelas crianças e adolescentes era desenvolvido, na década
de 90, segundo Ari Cipola da Agência Folha no município de Retirolândia-Bahia:

As crianças do sisal cortam a palma que tem espinhos na ponta e nas laterais-
e depois a carregam e descarregam de jegues. Faz parte do trabalho colocar
as fibras no jegue e, em seguida, tirá-la do animal e estendê-la em varais. A
única proteção contra os espinhos é a experiência. Usam camisa de manga
comprida para tentar evitar a coceira provocada pela fibra e as queimaduras
por urtigas. Mesmo com alimentação inadequada, há crianças que andam até
10 km e levantam de 200 kg a 500 kg por dia. O processo ainda é semelhante
ao de 1903, quando o sisal foi implantado na Bahia, vindo do México.

Um exército de 30 mil crianças de 3 a 14 anos trabalha nas primitivas lavouras
e indústrias de sisal no noroeste baiano para garantir, principalmente, fios e
cordas para fazendeiros da Europa e Estados Unidos amarrarem fardos de
feno. Além de penoso e perigo, o trabalho das crianças é quase gratuito. A
maioria ganha de R$ 1 a R$ 5 por jornadas de 16 a 50 horas de trabalho por
semana. (Cipola, 1997, p.1).

As jornadas ampliadas variavam de acordo com a demanda do empresariado, baixos salários porque
o custo de cada criança era baixo para os produtores, além disso, podemos mencionar que o trabalho
realizado representava um perigo físico e para a saúde delas.
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destaca os dados demográficos do município
de Retirolândia-Ba com alta incidência da Pobreza na qual 33,94% da população inserida nesta
realidade. Ainda informa o número de crianças e adolescentes inseridas no Trabalho em cada
município brasileiro, no Censo realizado pelo IBGE (2000) ainda destaca que “havia 225 adolescentes
de 16 e 17 anos inseridos no trabalho no município de Retirolândia-Ba”.

Outro dado do IBGE (2010) nos chama atenção é “o número de crianças entre 10 a 15 anos inseridos
no trabalho é de 168, em 2000 logo, em 2010, 149 ainda continuavam no trabalho pesado”.
Percebe-se que mesmo diante da redução no número de crianças e adolescentes desempenhando
algum tipo de trabalho, Retirolândia-Ba é marcada com aumento expressivo de crianças trabalham na
agricultura familiar, no comércio paralelo e na Feira Livre onde disputam clientes para levar a
mercadoria em domicílio com bicicletas ou carro de mão.

Lima (2008, p.167) descreve em sua pesquisa de campo que:

[...] a maioria dessas crianças não trabalha para ajudar no sustento doméstico.
Num bate-papo informal notamos que parte delas passa o dia carregando feira
nos “carrinhos de mão” e no fim do dia usam o dinheiro recebido para brincar
com videogame. (LIMA, 2008, p. 167).

O documento Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), utilizando-se os dados do IBGE
(2010) descreve a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino
fundamental é de 83,39%, já a proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental
completo é de 48,60% no município de Retirolândia-Ba.

Os dados deixam transparecer que para muitas crianças e adolescentes os estudos ainda não é
prioridade. O mesmo documento descreve, que “em 2010, 81,16% da população de 6 a 17 anos do
município estavam cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série.
Em 2000 eram 59,35% e, em 1991, 55,85%”. Estas informações só reforçam que o trabalho atrapalha
o rendimento escolar, já que algumas crianças e adolescentes frequentam a escola e desempenham
algum tipo de trabalho.

Para tanto, no município de Retirolândia-Ba possui um número de pessoas entre 15 a 24 anos que
não estudam, não trabalham e são consideradas vulneráveis é de 16,38% e o número de crianças de
6 a 14 anos fora da escola ainda é de 1,53%, de acordo com o IBGE (2010) e o PNUD (2013).

Diante das estatísticas, não podemos esquecer os importantes e significativos passos para o
enfrentamento da problemática do trabalho infanto-juvenil no município de Retirolândia-Ba, mas esta,
ainda se apresenta como um imenso desafio social nos dias atuais.

Percebemos que o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no município de Retirolândia-Bahia
foram determinantes para o fortalecimento das famílias. Para compreendermos o arcabouço do
programa no atendimento as crianças e adolescentes pesquisamos egressos do PETI, sujeitos dessa
pesquisa.

Na realização da pesquisa de campo 97,8% respondentes, mencionaram que a sua participação no
PETI ocorreu devido o benefício repassado pelo governo Federal. Dos 75,6% que recebia o benefício,
as famílias destinavam o recurso recebido para comprar alimentação e 53,3% ajudavam nas
despesas da casa e 35,6% também compravam roupas e 20% tiveram o privilégio do lazer.

É importante mencionar que 2,2% não recebia benefício e mesmo assim, frequentava o PETI, esta
ação acontecia com crianças em vulnerabilidade e que mesmo cadastrada a família nunca entrava na
lista dos beneficiários. O PETI era cobiçado por todas as crianças na época, aquelas que não
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estavam inscritas eram implementadas no programa e recebiam alimentação, fardamentos e material
escolar para frequentar a escola.

Dos 45 respondentes do questionário, 20 (44,4%) pessoas acredita que frequentavam por causa da
bolsa que recebiam do governo federal. E 17(37,8%) disseram que frequentaram para o crescimento
como cidadão, para estudar. Destas declarações duas respostas chamam a atenção com (4,4%) o
motivo de frequentar o PETI era a alimentação e o lanche, que reforça o grande projeto que era o
PETI em nossa região e que além de contribuir para educação do município, contribuía para matar a
fome de muitas crianças que participava do programa.

Assim, percebemos que havia várias razões para que crianças e adolescentes frequentassem o PETI,
desde a realização das tarefas escolares (reforço), à bolsa que o governo oferecia. Para algumas
crianças e adolescentes na época, entendiam que a frequentar o PETI seria uma grande ajuda no
reforço nas atividades escolares. Para outros, era uma fuga do trabalho da casa ou da roça e
principalmente para poder aprender, estudar, além disso, adoravam o baú de leitura. Outro importante
fator mencionado foi a oferta gratuita do estudo, que era realizada no ambiente que proporcionava o
lazer e o aprendizado, visando uma preparação melhor na escola aliado às atividades lúdicas,
brincadeiras, os lanches, além das amizades conquistadas.

Ao responderem à pergunta relacionada às atividades que participavam na Jornada Ampliada, se
destaca com 86,7% as atividades relacionadas ao reforço escolar, 77,8% também brincavam, 68,9%
realizava atividades esportivas, com 62,2% participavam das atividades artísticas e 66,7%
participavam do Baú de Leitura.

Alguns egressos mencionaram que um dos motivos de frequentar o PETI foi deixar o trabalho. Esses
descreveram que frequentavam apenas para ajudar as mães através do recebimento da bolsa cidadã
que contribuía nas despesas da casa e na alimentação. Há também quem acreditava no
desenvolvimento e no crescimento como cidadão (ã), já outros iam simplesmente por medo de cortar
a bolsa, outros tinham a necessidade de permanecer na escola em tempo integral. Para muitos
egressos as necessidades financeiras e o trabalho que realizava juntamente com os pais no motor de
sisal e na roça desde muito cedo foram motivos suficientes para o ingresso no programa.

Entre tantas questões a serem respondidas pelos egressos do PETI, uma delas é pertinente: Quando
criança você trabalhava O resultado foi perturbador, porque ao mesmo tempo em que os
entrevistados mencionam que um dos principais motivos foi o trabalho que os levaram a frequentar o
programa PETI, apenas (23) 51,1% declararam que trabalhavam e (22) 48,9% afirmam não ter
trabalhado na infância.

Mas, então qual seria a noção de trabalho infantil para estes Já que declararam que trabalhavam na
roça 42,2%, no campo de sisal 26,7%, como doméstica 20%. Dentre outras formas de trabalho infantil
eles mencionam que trabalhavam como babá, trabalhava na feira livre e no comércio de terceiros.

Para entendermos se o PETI contribuiu para a vida pessoal e profissional dos egressos, solicitamos
uma descrição sobre o assunto no questionário. O resultado foi que dos 45 participantes apenas dois
disseram que não contribuiu em simplesmente nada e outro diz não conhecer as atividades. Para
tanto, 43 destes, disseram ter contribuído para o crescimento intelectual proporcionando maior tempo
para estudar, garantiu lisura no conhecimento e formação, para outros o PETI tem contribuído para
amenizar a timidez, com o baú de leitura e através do contato com outras crianças e não esquecendo
do desenvolvimento social que marcou a história de nossa cidade.

Um dos egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), foi Laudécio Silva. Ao
responder o questionário percebemos como o programa influenciou positivamente na vida escolar
deste egresso, pois as atividades realizadas no programa como o Baú de Leitura foi um incentivo para
o início de sua trajetória acadêmica no curso de Comunicação Social, na Universidade Estadual da

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_programa_de_erradicacao_do_trabalho_infantil_peti_no_municipio_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-17,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Bahia. Na vida profissional conseguiu tornar-se Secretário de Assistência Social no Município de
Retirolândia-Ba e sua trajetória de vida o tornou militante da erradicação do trabalho infantil, o que
contribuiu para que ele seja o representante do ID Jovem no estado da Bahia. Silva e Magalhães
(2013, p. 11) relatam:

O Programa ajudou a abrir novos horizontes para novas oportunidades. Eu fui
contemplado pelo programa em 2001, quando tinha 12 anos. Foi quando já
participava do PETI que comecei a trabalhar na lavoura de sisal- trabalhava
nas férias e sempre que não tinha aula na semana. Antes da minha inserção
no PETI, eu estudava na escola regular e no outro quando não estava
brincando com meus amigos, acompanhava meu avô na roça, geralmente
para ajudá-lo a cuidar dos animais e trabalhar na campina do plantio de feijão,
milho e mandioca.

Silva e Magalhães (2013) descrevem com euforia sobre o trabalho e que já pensava como gente
grande sobre o assunto.

A enxada de meu avô era a ferramenta de trabalho utilizada na limpeza do
plantio, era pesada para mim. Então, ele comprou para mim uma enxadinha
leve com o cabo feito de flecha de sisal. Eu gostava de ir com meu avô para a
roça, me sentia como gente grande, que já tinha responsabilidade. Além da
limpeza, ajudava a plantar e colher quando era tempo [...] Através do Baú de
Leitura, aprendi a realizar sonhos e que dependia principalmente de nossa
força de vontade. (SILVA; Magalhães, 2013, p. 11).

Só foi possível identificar o egresso Laudécio Silva no questionário, porque já conhecia a trajetória de
vida do mesmo e sua narrativa está disponível em seu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado
como Pequenos Trabalhadores: Um documentário sobre o trabalho infanto-juvenil em
Retirolândia-Bahia.

Na opinião de alguns egressos, o PETI contribuiu de forma significativa através de temas
desenvolvidos nas Unidades de Jornadas Ampliadas(UJAS) com os educadores sociais sobre
valores, ele (a) enfatiza que aprendeu sobre a “Honestidade e humildade acima de tudo a trabalhar
em grupo e a vivenciar uma vida digna com valores moral e ético respeitando a todos”.

Outro relata que a família foi a responsável pelo seu crescimento profissional e pessoal. Para os
demais “o gosto pela leitura que tem atualmente é resultado do Baú de Leitura realizado no PETI que
contribuiu também para abrir os horizontes e novas possibilidades”.

Quando perguntamos se eram contra ou a favor do Trabalho Infantil, dos 45 entrevistados, trinta e
sete (37) declararam ser contrário ao programa, cinco (05) a favor e três (03) declararam ser nem a
favor nem contra. Dentre as descrições da maioria dos egressos, priorizam a importância dos estudos
e ainda relatam que crianças não devem trabalhar, pois acaba perdendo seus direitos mais
primordiais, como estudar, ter lazer, brincar e socializar-se.

Silva e Magalhães (2013) diz que “ainda hoje há muitas crianças em Retirolândia no trabalho Infantil
principalmente na Feira Livre” e menciona que:

A erradicação do trabalho infantil é uma meta que, desde o início dos anos de
1990, vem se tornando prioridade na agenda das políticas sociais no Brasil.
Porém os indicadores e a vivência mostram que essa prática ainda continua
destruindo sonhos de muitas crianças e adolescentes pelo país. É possível
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identificar um número expressivo de crianças e adolescentes inseridos no
mundo do trabalho. O trabalho infantil é considerado uma situação indesejável,
porque, segundo as legislações ligadas à criança e ao adolescente, se
pressupõem que a maneira mais adequada para se atingir o pleno
desenvolvimento infantil é dividir o tempo da criança entre escola e lazer [...]

Um dos egressos descreveu as condições em que crianças e adolescentes eram submetidas ao
trabalho no município de Retirolândia:

As condições de crianças e adolescentes que foram submetidas ao trabalho
infantil, eram as piores possíveis: sob o sol de rachar nos campos de sisal; no
transporte de água nas carroças (para uso da família ou para venda,
geralmente muito barata, até porque as outras famílias, igualmente pobres,
não tinham condições de pagar); quebrando pedras...enfim, um horror do
ponto de vista dos direitos das crianças e do adolescente.

Para tanto, Silva e Magalhães (2013, p. 17) descrevem que:

Na época do PETI existia e ainda existe uma precariedade das condições de
vida, e inúmeras crianças e adolescentes encontram-se trabalhando em
situações perigosas, insalubres e extremamente danosas à sua saúde [...]

Os riscos de acidentes a que crianças e adolescentes estão expostos são
muito grandes, visto que não alcançaram maturidade física e emocional
suficiente para atuarem no mundo do trabalho [...]. Ainda que a pobreza das
famílias seja base de todo o processo de exploração da mão-de-obra infantil,
outros fatores as levam a ofertar a sua força de trabalho desde cedo. Por
exemplo, a ineficiência e a má qualidade do sistema educacional brasileiro,
que ainda precisa passar por uma grande reforma, pois também constitui um
importante condicionante do trabalho precoce.

É importante saber como os órgãos competentes contribuíram para a Erradicação do Trabalho infantil
no município de Retirolândia-Ba. Desta forma Silva e Magalhães (2013, p. 18) descrevem:

No contexto histórico de Retirolândia, muitas organizações sociais se
preocuparam com a situação de risco e vulnerabilidade que se encontravam
muitas crianças e adolescentes. Juntas com outras organizações do Território
do Sisal iniciaram um processo de mobilização e articulação para a
implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em
1997. [...] O programa vivenciou grande expansão nos anos iniciais, porém,
nos últimos anos, é marcado por estagnação e pouco recursos para a
realização das atividades, provocando o retorno de muitas crianças e
adolescentes ao trabalho.

As descrições dos egressos sobre os órgãos fiscalizadores foram das mais variadas. “Houve avanço
em torno da oportunidade social e profissional, mas também foi negativa quando obrigava os jovens a
deixar o trabalho mesmo se sentindo realizados”.

Alguns afirmaram que:
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As ações do sindicato, do poder público juntamente com o Movimento de
Organização Comunitária-MOC apoiaram muito nesta luta para que as famílias
e as crianças tivessem seus direitos garantidos, o Conselho Tutelar
fiscalizava, mas o maior fiscalizador era a Escola, os professores que
controlavam a frequência Escolar.

O que nos chama atenção, já que atualmente está atividade persiste, é a atuação dos órgãos
responsáveis pela fiscalização e de proteção do infante. E para entendermos como o trabalho infantil
acontece de forma naturalizada é importante fazer um paralelo histórico entre o passado e o presente
para compreendermos como esta questão perpassa por diversas gerações sem que as políticas
efetivadas cumprissem seu objetivo que seria a erradicação do trabalho infantil.

Portanto, na opinião de um egresso através do questionário diz que “não houve erradicação do
trabalho infantil. Nota-se diminuição. Mas ainda se vê, sobretudo na zona rural crianças trabalhando
em período integral ou no turno inverso da escola”.

As ações desenvolvidas pelos órgãos foram importantes para que crianças fossem retiradas do
trabalho. Assim, 30 dos entrevistados declararam que os projetos e as ideias foram eficientes para
retirá-los do trabalho. Apenas 15 afirmam que as ações foram mínimas para erradicar o trabalho
infantil na época e “atualmente os órgãos não são os mesmos em sua essência e tem deixado de
contribuir muito para tal erradicação”. Uma das explicações para ausência de contribuição foi ter
deixado um programa tão importante como o PETI ter fim, sem falar que os Baús de Leituras estão
recheados de livros e estão esquecidos, as UJAs foram fechadas (abandonadas) como afirmam
alguns egressos.

O resultado da pesquisa com os Egressos foi de extrema importância para compreender que as
políticas sociais voltadas ao enfrentamento do Trabalho Infantil no município de Retirolândia-Ba foram
importantes para a realização pessoal e profissional destes (as), mas ainda foram insuficientes para
garantir a erradicação da exploração de crianças e adolescentes, visto que ainda hoje a problemática
persiste no município.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar o PETI, programa que atendeu crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 14 anos de
idade, que foram submetidos ao trabalho degradante e insalubre, substituindo-o pela Jornada
Ampliada com oferta de atividades socioeducativas, e reforço escolar. Assim, o Programa contribuiu e
possibilitou que algumas atividades fossem realizadas como o Projeto Baú de Leitura, que ganhou
destaque no município, com o incentivo de leitura de forma prazerosa e lúdica, além, de
apresentações de peças teatrais, inserindo as crianças atendidas permitindo a inserção e a reflexão
de possíveis mudanças para um futuro melhor.

Outras ações desenvolvidas no âmbito do programa também foram eficazes na prevenção e no
encaminhamento de crianças e adolescentes à rede de proteção como: os alunos deveriam
frequentar as atividades de ensino regular e Jornada Ampliada no mínimo 85% (oitenta e cinco) da
carga horária mensal, caso contrário, tinha o benefício cortado. Neste sentido a escola e os
educadores assumiram um papel importante neste processo o que contribui para que as crianças
beneficiadas de fato estivessem na escola assegurando o direito à vida, a saúde ao lazer, a dignidade
e respeito como prioridade absoluta.

Mas compreendemos a partir desta pesquisa os limites e os desafios com o PETI que foi instituída
como uma política de governo e não uma política de Estado começa a demonstrar o seu
enfraquecimento político devido ao seu deslocamento de prioridades. A partir deste processo os
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atrasos das bolsas para as famílias atendidas no PETI, no repasse ao município, atrasos das bolsas
para os monitores e a unificação do Programa ao PBF, além de outros fatores que levam ao fim do
PETI no município de Retirolândia.

Entretanto, percebemos que ao estudar sobre o marco legal que define as Políticas de Erradicação do
Trabalho Infantil no Brasil foi importante para entendermos o cerne do trabalho infantil que ainda
persiste marcando nossas crianças e o dia a dia dos nossos adolescentes. Este processo histórico
brasileiro, marcado pela desigualdade, e ainda o Brasil destaca-se como um dos piores indicadores
sociais, no qual crianças, ainda são submetidas às piores formas de trabalho com a justificativa de
que o trabalho dignifica e contribui na redução da “marginalidade”. Percebemos nas falas dos sujeitos
da nossa pesquisa uma naturalização do trabalho infantil que tem perpassado por gerações e
retirando os direitos de nossas crianças e adolescentes garantidos na CF (1988) e ECA (1990).

Acreditamos que a inércia da sociedade e dos órgãos competentes que são responsáveis pela
fiscalização e retirados dos infantes de toda e qualquer forma de trabalho infantil, que levam a
exploração, nos tornam corresponsáveis pela não efetivação dos direitos e garantias constitucionais
das nossas crianças retirolandeses.

Assim, entendemos que o Conselho Tutelar do município deveria atuar com maior seriedade já que o
trabalho infantil ainda não foi erradicado no município, pois ainda, podemos perceber que temos
muitas crianças em risco social. Para tanto, as políticas de atenção às crianças e adolescentes devem
ser efetivadas, para isto, seria necessário que os órgãos fiscalizadores atuassem de forma mais
responsável e constante para que nenhuma criança seja submetida ao trabalho, porque “lugar de
criança é na escola” e junto da família e não no exercício do trabalho que lhes roubam a infância.

A partir deste estudo, é necessário que novos olhares sejam direcionados as nossas crianças em
situação de vulnerabilidade. Com isso, é importante a luta diária por infâncias e adolescências
“protegidas” por seus direitos garantidos para a construção de um país mais justo.

Essas tentativas de Erradicação do Trabalho Infantil no município foram importantes para que as
crianças, das famílias, atendidas tivessem a oportunidade e a garantia dos direitos constitucionais
atendidos, possibilitando os primeiros passos para o exercício da cidadania.
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