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RESUMO 
 

 
Ao longo da história do Brasil podemos observar a exploração desmedida do trabalho 
infantil. Apesar de todos os avanços, mesmo com a legislação proibindo o trabalho 
infantil, esta problemática ainda é uma realidade que persiste nos dias atuais. Analisando 
este contexto o presente trabalho de conclusão do curso de Gestão Social Políticas 
Públicas e Defesa de Direitos, tem como objetivo geral: compreender como se dá a 
atuação da equipe multiprofissional do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) do município de Aracoiaba no enfrentamento do trabalho infantil. E tem 
como objetivos específicos: discorrer sobre as políticas públicas voltadas para erradicação 
do trabalho infantil; as formas de intervenções que os profissionais utilizam para trabalhar 
a erradicação do trabalho infantil no equipamento CREAS- Aracoiaba. Para construção 
deste estudo foi utilizada uma metodologia de natureza qualitativa, foram realizados 
levantamentos bibliográficos por meio dos principais autores: Del, Priore (2009), Ariés 
(1978), e outros. Foi utilizada uma pesquisa de campo, utilizando como instrumento para 
coleta de dados, um questionário simples para coletar informações sobre o perfil 
biográfico das entrevistadas, outro instrumento utilizado foi à entrevista semiestruturada, 
com perguntas abertas aplicadas aos profissionais do CREAS. Os resultados obtidos neste 
estudo mostraram que a equipe multiprofissional executa seu trabalho com 
responsabilidade sempre reconhecendo a criança e o adolescente como sujeito de direito, 
na busca da dignidade humana, ofertando as famílias acesso às políticas públicas para 
quem dela necessitar de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
Constituição Federal de 1988 e sempre criando estratégias de abordagens para combater 
o trabalho infantil. 

 
 
Palavras-chave: Crianças; Trabalho Infantil; Políticas Públicas de Assistência Social. 



ABSTRACT 
 

 

Throughout the history of Brazil we can observe the excessive exploitation of child labor. 
Despite all the advances, even with legislation prohibiting child labor, this problem is still 
a reality that persists today. Analyzing this context, the present work to conclude the 
Social Management Public Policies and Defense of Rights course has the general 
objective: to understand how the multidisciplinary team of the Specialized Reference 
Center for Social Assistance (CREAS) works in the municipality of Aracoiaba in coping 
with child labor. And its specific objectives are: to discuss public policies aimed at 
eradicating child labor; the forms of interventions that professionals use to work to 
eradicate child labor in the CREAS- Aracoiaba equipment. For the construction of this 
study, a qualitative methodology was used, bibliographic surveys were carried out by the 
main authors: Del, Priore (2009), Ariés (1978), and others. A field survey was used, using 
as a tool for data collection, a simple questionnaire to collect information about the 
interviewees' biographical profile, another instrument used was the semi-structured 
interview, with open questions applied to CREAS professionals. The results obtained in 
this study showed that the multidisciplinary team performs its work responsibly, always 
recognizing children and adolescents as subjects of law, in the search for human dignity, 
offering families access to public policies for those who need them according to the 
Statute of the Child and Adolescent (ECA), Federal Constitution of 1988 and always 
creating strategies for approaches to combat child labor. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho de conclusão de curso de Pós Graduação em Gestão Social 

Políticas Públicas e Defesa de Direitos, propõe analisar o trabalho infantil como demanda 

a ser problematizado e sobre a atuação da equipe multiprofissional no âmbito do Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município de Aracoiaba-

Ce. Sendo assim, este estudo almeja identificar as questões existentes no cotidiano da 

instituição e quais as iniciativas da equipe do CREAS como resposta a esta problemática 

de difícil controle social, presente nos mais variados espaços da sociedade. O trabalho 

infantil, tema central desta pesquisa e que, embora seja uma prática condenável, ainda é 

usualmente encontrada em áreas rurais e urbanas do Brasil. A luta contra esse tipo de 

trabalho é frequente na contemporaneidade, por ser um problema social que tem sido 

discutido e analisado por vários órgãos sociais, mas sem a resolutividade, afetando uma 

parcela da população que precisa ser melhor cuidada. 

Problema grave que acarreta consequências motoras, físicas, intelectuais a crianças e 

adolescentes. 

Durante muitos anos, somente a classe dominante, a igreja, tinha o poder de 

decidir a vida dos indivíduos. A carência de políticas públicas ocasionava a prática de 

tamanha exploração e maus tratos nos referidos séculos, uma história de dor e oposição 

entre o mundo adulto e o universo infantil. O trabalho infantil é caracterizado como a 

exploração da mão de obra de pessoas abaixo da idade mínima legal permitida para o 

trabalho. 

O relato sobre trabalho infantil é originado desde a antiguidade, pois a história nos 

mostra que adultos utilizava da mão de obra infantil e uma das maiores conquista para a 

sociedade brasileira foi a Constituição Federal de 1988, trazendo avanços e 

reconhecimentos a todas as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. 

Na atualidade nos deparamos com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que fala das oportunidades e facilidades da 

criança e do adolescente ter uma vida em condições dignas, gozar da educação de 

qualidade, saúde, respeito, direitos fundamentais assegurados pelos dois principais 

instrumentos de proteção que garante a prevenção do trabalho infantil e qualquer outro 

tipo de violação de direitos contra criança e adolescentes no país. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 
Apesar de ser um tema bastante discutido, na atualidade é um problema de 

extrema relevância social, antigo no país e em nosso município e, continua ocasionando 

consequências sérias na vida de crianças e adolescentes. 

Mesmo vivendo na era da tecnologia e da globalização é bastante comum à 

prática da exploração do trabalho infantil, apesar de ser proibido, condenado em muitos 

países, inclusive no Brasil, esse tipo de fato faz parte do cotidiano de muitas crianças e 

adolescentes, de maneira perversa, além de ser um atentado aos seus direitos. 

Inúmeras ferramentas de proteção a crianças e adolescentes foram marcantes para 

o combate ao trabalho precoce no Brasil e no mundo. A Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) criada em 1919, com o objetivo de promover oportunidades para que a 

humanidade tenha acesso ao um trabalho digno e lucrativo, em situação de liberdade e 

igualdade é um deles; (MARTINS, 2013); a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

Decreto-Lei n° 5.452/1943 sancionada pelo Presidente Getúlio Vargas, unificando toda 

legislação trabalhista existente no Brasil é outro, conforme diz o mesmo autor; a Lei N° 

8.069/1990, que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado em 1990, 

reforçando a responsabilidade de proteção integral das crianças e adolescentes até 18 

anos, também; segundo o autor já mencionado (MARTINS, 2013); a Constituição Federal 

Federativa do Brasil, em 05 de outubro de 1988, são dispositivos e instâncias legais sobre 

essas questões - de direitos sociais, políticos e humanos de  todos. (BRASIL, 2008). 

Verifica-se que inúmeras ferramentas foram criadas para combater essa prática, 

para abolir o trabalho infantil, as políticas públicas surgi nesse contexto para erradicar e 

mobilizar os vários setores da sociedade, de forma intersetorial. 
Embora o Brasil tenha reduzido o trabalho infantil, a queda nos índice tenha sido 
mais acentuada no labor urbano e rural, o controle dessa prática ainda é difícil, 
pois é possível constatar a presença de crianças e adolescentes no trabalho 
infantil doméstico, na lavoura, dentre outras atividades, disfarçadas no interior 
de lares, no campo agrícola, trabalhando de forma clandestina, silenciosa, 
ganhando um valor insignificante por seus esforços. Isso é uma realidade apesar 
de ser proibido por Lei. (BRASIL/OIT, 2003, p. 41-42). 

 
Outra forma de exploração do trabalho infantil é o trabalho doméstico, esse 

trabalho realizado por menores, é um trabalho silencioso, realizado dentro dos lares, as 

crianças e adolescentes, principalmente meninas são submetidas a trabalho inferiores a 
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sua capacidade física. Essas vivenciam uma experiência diferenciada, gerando risco para 

sua saúde, e prejudicando sua carreira escolar. 
A pobreza é um dos fatores que ocasiona o trabalho infantil, pois a criança e o o 
trabalho infantil doméstico é uma das formas mais complexas de exploração do 
trabalho, pois exige medidas específicas de combate. Trata-se de um trabalho 
silencioso, que ocorre velado no seio familiar. A grande maioria das vítimas são 
meninas, uma vez que esse tipo de trabalho é, culturalmente, destinado a 
mulheres. É um dos trabalhos que mais causa distorções entre  idade e série 
escolar, pois apesar de essas crianças conseguirem frequentar a escola, as 
excessivas jornadas de trabalho não lhes permitem estudar. (LIMA, 2014, p. 12). 

 
Crianças e adolescente necessitam de uma alimentação saudável, de estudar, e 

quando isso não é ofertado, esses ficam a mercê da sociedade, pois a vulnerabilidade 

social na vida desses acarreta consequências sérias, fazendo com que eles procurem 

desenvolver atividades para arrecadar sustento para toda família. 
A pobreza e a degeneração familiar têm causado consequências catastróficas 
para crianças e adolescentes no Brasil. Uma delas, como se verifica, é o 
envolvimento delas não apenas no trabalho precoce, mas em formas de 
exploração absurdamente degradantes, como a sexual e o envolvimento com o 
tráfico de drogas. São retratos da desigualdade social e econômica do país que 
acarretam danos inimagináveis para esses cidadãos, suas famílias e toda 
sociedade. (BRASIL/OIT, 2003, p. 200). 

 
Podemos observar que desde os primórdios a criança e o adolescente sofriam da 

desigualdade social, nos séculos passados, as condições gerais de higiene e saúde eram 

muito precárias, e a forma de tratamento era desumana, nossas crianças e adolescentes 

eram submetidas a trabalhos superiores a sua capacidade física, sofreram castigos de alta 

crueldade, o período colonial deixou marcas na história, período em que esses eram visto 

como criminosos sem nenhum benefício ao seu favor. 
Em nosso país têm-se registros de forte exploração da mão de obra infantil desde 
o período colonial, onde essas eram vítimas de tal exploração vivendo em estado 
de vulnerabilidade social, pondo em risco sua vida, diariamente, em busca de 
sustento, não somente para si próprio, mais para toda a família que necessitava 
de ajuda. Um dos problemas que atrapalha o combate a esse tipo de exploração 
é a forma como ela é tratada, de forma que, não raro, essas crianças são vistas 
como criminosos e não como vítimas de uma violação de seus direitos. 
(BRASIL/OIT, 2003, p. 200). 

 
Na contemporaneidade observa-se outra maneira de exploração da mão de obra 

infantil, menores que são vítimas de tráfico, ou realizam trabalhos perigosos, como o 

tráfico de drogas, está prática abusiva precisa ser combatida, o governo e seus demais 

órgãos busca por alternativas para combater essa triste mazela que afeta a sociedade desde 

os tempos passados. 
As campanhas educativas têm se mostrado insuficientes para o combate a esse 
tipo de exploração. Ela continua ocorrendo, sobretudo na região das fronteiras, 
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em que ocorre também o tráfico de crianças e adolescentes para esses fins. Um 
processo de conscientização que seja constante e uniforme faz-se mister para o 
combate dessa triste realidade. (LOURECETTE, 2006, p. 14). 

 
Conforme mencionado anteriormente pode-se constatar a presença de crianças e 

adolescentes em diversas atividades laborais em nosso meio, trabalho clandestino, com o 

intuito de colaborar com a renda familiar. Essa violação de direitos é presenciada até os 

dias atuais, nos mais distintos locais das cidades grandes, médias e pequenas. 

A situação do trabalhador infantil no Brasil é uma realidade a partir da condição 

social de muitas famílias. Ao longo da história pode ser observado que crianças e 

adolescentes nascidas em famílias mais abastadas obtinham sucesso em sua trajetória nas 

mais diversas áreas. Ao contrário das crianças e adolescentes nascidas em famílias de 

extrema pobreza não somente no passado, mas na contemporaneidade, elas precisam 

trabalhar mais cedo, para garantir o seu sustento e ajudar a sua família, ficando a mercê 

dos conhecimentos essenciais à sua formação profissional. 

A partir da promulgação da CF de 1988 surgem novos direitos de crianças e 

adolescentes, como assim reza em seu Art. 6º, dos direitos sociais, tais como o direito à 

educação, à saúde, ao trabalho, à segurança, à previdência social, à proteção a 

maternidade e à infância, bem como à assistência aos desamparados. 

Nesse sentido, em relação ao trabalho, a Carta Magna vigente, também 

estabeleceu a proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre antes dos dezoito anos 

e o limite de idade mínima para o trabalho em dezesseis anos, ressalvando a possibilidade 

de aprendizagem a partir dos doze anos, conforme se pode ler em seu artigo 60. (BRASIL, 

1988). Por sua vez, o Art. 7, Inciso XXXIII, diz que: "A criança e o adolescente têm 

direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 

de existência". (BRASIL, ECA/1990, p. 2). 

Uma das maiores conquista para a sociedade brasileira com a Constituição de 

1988 foi o reconhecimento de todas as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. 

Contudo, apesar das políticas públicas terem um impacto positivo na vida das famílias, 

ainda existe incontáveis crianças e adolescentes que não frequentam a escola e porque se 

encontram no trabalho, lutando pela sua sobrevivência. 

O ECA, Lei N° 8.069/1990, enquanto objeto legal, protege e garante as 

condicionalidades de uma vida digna para crianças e adolescentes. No artigo 67, I, III, IV 

o ECA traz outra condição é estabelecida é a proibição do trabalho penoso, daquele 
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realizado em locais prejudiciais à formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral 

e social do adolescente em horários e locais que não permitam a frequência à escola aos 

adolescentes menores de dezesseis anos. (BRASIL, 1990). 

Outra ferramenta importante para combater o trabalho infantil é o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil, que contribui na transferência de renda para famílias 

vítimas da vulnerabilidade social, que necessita da ajuda do Estado para sobreviver. 
“[...] Atualmente, o programa PETI conta com a realidade da unificação dos 
programas nacionais de transferência de renda, cujo processo se iniciou em julho 
de 2003. O programa contempla a política pública de proteção da assistência 
social a crianças e adolescentes, atendendo de modo seletivo aos beneficiários 
que vivem em situação de extrema pobreza em nosso país. Em 2005, foi 
implantado em 26 Estados da Federação, além do distrito Federal, tanto em área 
rurais quanto urbanas dando cobertura a 2.591 municípios.” (PERNAMBUCO, 
2005, p. 7). 

 
Essas famílias têm suas crianças e adolescentes afetados, tendo que ingressar no 

mercado de trabalho precocemente, adquirindo para si responsabilidades de prover o 

sustento parcial, ou em muitos casos, o sustento em sua totalidade, acarretando sequelas 

na vida adulta. Essas criança e adolescente que perdem seus momentos de lazer, educação 

podem se tornar pessoas incapacitadas para o amanhã, pois imagina-se que, são elas que 

garantirão o bem estar das gerações futuras. 
Apesar de todos esses amparos jurídicos para erradicação do trabalho infantil, 
existe a política de atendimento dos Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos, 
bem como dos Fóruns de Direitos da Criança e do Adolescente. E mais, o 
governo contribui para erradicação do trabalho infantil promovendo políticas 
públicas de assistência social, para quem se encontra em estado de 
vulnerabilidade, a partir da criação de programas de distribuição de renda 
familiar, como o Programa Bolsa Família (PBF), numa tentativa também de 
manter a vacinação atualizada e a frequência escolar. Neste sentido, observa-se 
que considerável evolução, embora muito ainda se tem a fazer. (CUSTÓDIO, 
2009, p. 33). 

 
Conforme citado pelo autor acima existem vários amparos jurídicos para 

erradicação do trabalho infantil, mecanismos que contribui na vida das famílias que tem 

seus filhos envolvidos no trabalho precoce, esses amparos jurídicos trazem benefícios às 

crianças e adolescentes, garante seus direitos estabelecidos na Lei, ocasionando melhoria 

de vida a esses e toda família. 

Conforme estudo de Custódio o Brasil tem avançado, novas ações foram 

semeadas desde a redemocratização, mais a situação atual ainda precisa ser vista de 

maneira a trazer a dignidade, igualdade, esse assunto merece prioridade, as políticas 

públicas devem ser implantadas com mais precisão. 
Enfim, o Brasil tem avançado bastante na formulação de políticas públicas para 
a prevenção e erradicação do trabalho infantil tanto com implantação de 
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programas como também por meio de Fóruns de Prevenção do Trabalho Infantil, 
mas, não suficientemente capaz de erradicá-lo. (2009, apud PAGANINI, 2011, 
p. 8). 

 
A infância período de desenvolvimento, onde a criança e o adolescente é um 

momento da vida em que esses se depara com uma grande mudança na personalidade. 

Neste momento começa a fase do entendimento, aprendizado e a socialização entre os 

demais sujeitos sociais. A criança deve, nesse sentido, ser tratada com primazia na 

proteção e socorro de seus direitos, no acesso a serviços e políticas públicas e na 

destinação dos recursos públicos que se objetivam a protegê-la. 

Une-se a isso o que se chama de Princípio da Proteção Integral, que afasta a 
possibilidade de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou 
opressão contra os menores, preocupado sempre em trazer sanções a quem o 
fizer. (SOUZA, 2014, p. 8). 

 
Apesar da evolução no âmbito legislativo, é necessário mais investimentos para 

que todos tenham acessos aos serviços de distribuição de renda, no sentido de buscar 

investimentos financeiros em políticas, projetos, programas, para a construção de uma 

sociedade igualitária e justa para todos. 
Os governos vêm trabalhando na tentativa de erradicar o trabalho infantil por 
meio de políticas públicas destinadas para tal fim, e buscando um resultado 
efetivo, quanto à garantia de direitos. São ações estratégicas com programas e 
atividades que norteiam as ações do poder público desenvolvido pelas diversas 
esferas de poder: União, Estados e Municípios. Essas ações devem assegurar 
direitos previstos na Constituição Federal no ECA e nas Leis Complementares 
que protegem crianças e adolescentes do trabalho infantil. Os exemplos de 
Políticas Públicas seriam o PETI, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV), Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (AEPETI), Programa Bolsa Família (PBF). (CUSTÓDIO, 2009, p. 56). 

 
O dever de participar na construção de uma sociedade justa e igualitária onde 

crianças e adolescentes não tenham que submeter-se ao trabalho tornou-se uma obrigação 

que deve ser enfrentada por todos nós. Por este motivo contribuir para a formação de uma 

rede de proteção e combate das diversas formas de exploração infantil, também é uma 

obrigação da sociedade. Sendo assim, é preciso ter consciência ética, que seja capaz de 

conscientizar o Estado, a família, a comunidade e todos aqueles que utilizam a mão de 

obra infantil para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, para, por fim, 

nesse fenômeno. 

Contudo, é preciso assegurar que os direitos sejam respeitados, de modo que 

venham possibilitar uma vida digna, prazerosa, com desenvolvimento físico, psicológico 

e emocional pleno para todas as crianças e adolescentes. Cabe lembrar, também, que é 

importante estar alerta para que a conduta de qualquer profissional não 
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venha jamais fortalecer mitos que justifiquem o trabalho infantil. Trabalho infantil é 

violação de direito, é impedir que uma criança viva sua infância e adolescência de  forma 

plena e saudável. 

Em relação às políticas públicas de proteção, nos séculos passados não havia 

efetivação de leis e direitos que resguardasse a criança e o adolescente em condição de 

pessoa em desenvolvimento e sujeitos de direito, os Códigos que antecederam a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, 

trazia um tratamento desumano de muita violência e a proteção era através da tutela do 

Estado. 

A ausência de politicas públicas voltadas ao enfrentamento do trabalho infantil 

perdurou por muitos anos até a Constituição Federal de 1988 e a criação do ECA em 

1990, que trouxe consigo um novo sistema de garantias de direitos que prevê a ação 

articulada entre família, Estado e sociedade, no combate ao trabalho precoce e a 

efetivação desses direitos que são fundamentais a criança e adolescente. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um documento muito importante, 

pois garante os direitos das crianças e dos adolescentes. O art. 7 garante o direito à vida e 

à saúde. No art. 53 apresenta a garantia do direito a educação respeitando o direito das 

crianças e adolescentes. 

Na atualidade nos deparamos com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que fala das oportunidades e facilidades da 

criança e do adolescente ter uma vida em condições dignas, gozar da educação de 

qualidade, saúde, respeito, direitos fundamentais assegurados pelos dois principais 

instrumentos de proteção que garante a prevenção do trabalho infantil e qualquer outro 

tipo de violação de direitos contra criança e adolescentes no país. De acordo com o ECA: 
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor. Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito 
de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 
degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro 
pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, 
pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer 
pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. (Incluído 
pela Lei nº 13.010, de 2014) (BRASIL, ECA, 1990). 

 
 

Como já mencionado, o trabalho infantil é uma das expressões da questão social, 

em que a desigualdade, a fome e a exclusão, estão presentes no cotidiano de muitas 
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crianças e adolescentes, que trocam a sala de aula por longas jornadas de trabalho na 

agricultura, e outros. Este descaso assola os lares das famílias brasileiras que se encontram 

em alta vulnerabilidade social, que ainda fazem parte de uma parcela da população que 

convive em situação de extrema pobreza, onde as politicas públicas desenvolvidas ainda 

são um desafio e deve ser observada com mais atenção, com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida dessas famílias. 

Mas, foi somente no ano de 1988, com a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil, que criança e adolescente tornam-se pessoas respeitadas 

e tratadas como sujeito de direitos, além da oportunidade de reconhecimento, ao trazer 

entre seus princípios, a democracia participativa e a formulação de políticas públicas, com 

o objetivo de garantir direitos humanos a todos os cidadãos, sobretudo, as crianças e 

adolescentes. 

Surgem então propostas de mudanças ao cenário de exploração e o 

reconhecimento da criança e do adolescente em diversos dispositivos onde podemos 

destacar um deles incorporados na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, 

trazendo à garantia dos direitos fundamentais à infância. Uma série de garantias e direitos 

é estabelecida pela nossa Constituição Federal, como os limites de idade mínima para o 

trabalho e as condições em que estes podem ser realizados perante toda a sociedade. 

Em 1990, surge um novo sistema de garantias, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que visa à proteção da criança e do adolescente, sendo um grande 

avanço onde houve o reconhecimento dos direitos, trazendo consigo a criação de dois 

Conselhos fundamentais de proteção à criança e ao adolescente, os Conselhos de Direitos 

da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Portanto, submeter de qualquer maneira e para qualquer fim crianças e 

adolescentes ao trabalho infantil é crime. Todo e qualquer cidadão que o pratique deve 

ser identificado e punido com o rigor das Leis. 
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2 METODOLOGIA 
 
 

Para construção deste estudo foi utilizada uma metodologia de natureza 

qualitativa, foram realizados levantamentos bibliográficos por meio dos principais 

autores: Del, Priore (2009), Áries (1978), e outros. Foi utilizada uma pesquisa  de campo, 

utilizando como instrumento para coleta de dados, um questionário simples para coletar 

informações sobre o perfil biográfico das entrevistadas, outro instrumento utilizado foi à 

entrevista semiestruturada, com perguntas abertas aplicadas aos profissionais do Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

A pesquisa de abordagem qualitativa contribuiu para a execução do projeto dentro 

das atividades exercidas pelo CREAS - Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social, um equipamento que trabalha com esse público, por meio dos 

profissionais que lidam diariamente com a demanda do trabalho infantil, e atendem 

diversas formas de negligência, abuso e exploração do trabalho infantil, no município de 

Aracoiaba-Ce. 

Foi realizada uma pesquisa de campo, utilizando como instrumento para coleta de 

dados, um questionário simples para coletar informações sobre o perfil biográfico das 

entrevistadas, sendo possível conhecer o trabalho dos profissionais do CREAS de 

Aracoiaba, que é um equipamento que tem como objetivo a proteção social especial, 

promovem e articulam serviços para o enfrentamento do trabalho infantil, garantindo a 

inclusão social das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ou 

seja, em violação dos seus direitos. 



17 
 

 

3 RESULTADOS E DISCURSSÃO 
 
 

Conversar com os profissionais e observar como são realizadas as intervenções e 

serviços de proteção social especial a crianças e adolescentes, foi um momento de 

aprendizagem, em que foi possível conhecer as principais ações, como funciona o 

acolhimento e a escuta individual voltada para a identificação da necessidade de cada 

indivíduo e, como são feitas as visitas domiciliares, o atendimento e monitoramento da 

criança e adolescente vitimadas pelo trabalho infantil. 

A realidade revelada pelos profissionais nos aponta para a vulnerabilidade social 

das famílias, pessoas que estão em risco social, vivenciando um momento de dificuldade, 

necessitando de participar de programas sociais, como suporte para sua sobrevivência. 

Nessa questão, entra a importância dos profissionais do CREAS, a fim de buscar 

estratégias para erradicar essa situação presente na sociedade. 

Durante a entrevista foi possível compreender a trajetória dos profissionais junto à 

proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), as dificuldades 

da equipe multiprofissional no enfrentamento do trabalho infantil. Diante dos relatos, fica 

o desafio da qualidade dos serviços prestados às famílias de crianças e adolescentes que 

necessitam de acompanhamento e o CREAS necessita de melhoras no atendimento tais 

como: maior número de técnicos, pois identificamos que a equipe técnica administrativa 

é insuficiente para o monitoramento da unidade, os recursos materiais não atende as 

exigências para execução das atividades, sendo muito complicado para os profissionais 

dá continuidade no atendimento das demandas. 

Nas falas dos profissionais ficou evidente a fragilidade das crianças e adolescentes 

que são exploradas pelo trabalho infantil. Portanto, as famílias precisam ser orientadas 

para não contribuir com a prática do trabalho infantil e entender que lugar de criança é na 

escola. 

Deste modo, podemos dizer que as desigualdades sociais contribuem para a falta 

de estrutura familiar e social, entretanto, os profissionais dos equipamentos sócios 

assistenciais, juntamente com a comunidade, Estado e família, tentam viabilizar as 

soluções precisas para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes que 

precisam ser respeitados. 

Dessa maneira, carecemos não somente de notificações, mas de ações, lutas 

preventivas, relativo a uma vida de qualidade e não com traumas para nossas crianças e 
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adolescentes, respeitando seus direitos, compreendendo seus estágios de 

desenvolvimento e entendendo que as crianças e os adolescentes não podem ser tratados 

como adultos. 

Muito tem a ser feito, em nosso município, para que a prática do trabalho infantil 

seja exterminada. Fiscalizações e punições devem ser exercidas com mais rigor, para que 

todos compreendam que se trata de uma prática abusiva e criminosa. Por isso mesmo, 

acredito que esse desafio deve ser visto como uma tarefa coletiva envolvendo escola, 

família, sociedade civil, Igreja, o Estado, parceiros e outros, unidos em uma ação em rede, 

a serviço da vida de crianças e adolescentes. O dever de participar na construção de uma 

sociedade justa e igualitária para esses atores sociais que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social deve ser de todos. Por este motivo, faz-se necessário à contribuição 

da coletividade para a formação de uma rede de proteção e combate as diversas formas 

de exploração infantil. 

Percebemos que o trabalho desenvolvido no CREAS é realizado com muita 

responsabilidade e competência. Os profissionais atuam na prevenção dos direitos 

violados, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares, esclarecendo sobre 

a importância da erradicação do trabalho infantil. Porém, existe uma dificuldade que 

precisa ser analisada e discutida na fala dos profissionais, quando expuseram a escassez 

de recursos para efetuar suas ações, problema que dificulta a qualidade no serviço. 

Apesar das conquistas sociais, a vivência do trabalho infantil ainda é uma ameaça 

nos dias atuais, mas à proteção social especial existe, lutando pelos direitos fundamentais 

das crianças e adolescentes, descortinando a compreensão errônea por parte da população 

em afirmar que o trabalho desenvolvido por crianças e adolescentes é algo natural. 

Finalizando esta pesquisa, acreditamos cooperar para outros estudos sobre essa 

problemática que sempre esteve presente na sociedade, crianças e adolescentes são 

sujeitos de direitos, precisam de apoio tanto das políticas públicas como também do 

Estado, da sociedade civil, da família, todos agindo de forma articulada para combater o 

trabalho infantil em nosso país. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O trabalho infantil na contemporaneidade tem sido uma preocupação de diversos 

setores da sociedade, apesar das leis específicas ainda é possível encontrar crianças e 

adolescentes fora da escola. Os programas e projetos desenvolvidos nos equipamentos 

assistenciais Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)  e Centro de Referencia 

Especializado de Assistência Social (CREAS) e outros órgãos competentes, contribuem 

para que esses direitos não sejam violados. As crianças e os adolescentes são protegidos 

por Lei, sendo a infância uma importante etapa da vida, primordial para o 

desenvolvimento pessoal, destinado à educação, saúde, lazer e outros direitos garantidos 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também nos artigos expostos na 

Constituição Federal de 1988, a carta Magna do país. 

Como já foi referido, o trabalho infantil está presente desde a Idade Média, 

chegando até a Revolução Industrial, onde a presença das crianças e adolescentes e sua 

mão de obra barata como operários era visto claramente, esses realizando trabalhos 

igualmente ao dos adultos agravando sua vida por exercer atividades em ambientes 

perigosos, insalubres, cumprindo longas jornadas de trabalho, como se bastasse às 12 

horas por dia executavam também trabalhos noturnos que ocasionando prejuízos a sua 

saúde, sendo vitimas de sequelas irreversíveis, com salários reduzidos inferiores à 

renumeração do adulto, pois as normas das leis estabelecidas nos referidos séculos não 

assegurava garantia de direitos aos menores. 

A partir dessa problemática que é o trabalho infantil tenhamos a consciência que 

ainda existem crianças e adolescentes que precisam de apoio e acompanhamento dos 

serviços sócioassistenciais, e que os direitos e deveres desses sujeitos precisam ser 

colocados em prática. Daí compreende-se que o Brasil tem muito a progredir, porque são 

inúmeros os desafios a serem enfrentados e erradicar o trabalho infantil é preciso. 
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