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7                             Um rei ouviu dizer que no seu reino havia um sábio, um homem que falava todas as linguagens do mundo. Sabia escutar o piar dos pássaros e compreender os seus cantos. Sabia interpretar o aspecto das nuvens e compreender o seu sentido. Também sabia ler o pensamento de outros homens. O rei lhe deu ordem de ir ao seu palácio. O sábio chegou. Disse então o rei:- É certo que sabes ler todas as línguas? Sim, Majestade. É verdade que sabes escutar os pássaros e que entendes o seu canto? Sim, Majestade. É verdade que compreendes a linguagem das nuvens? Sim, Majestade. É verdade que sabes ler o pensamento de outras pessoas? Sim, Majestade. Disse então o rei:- Nas mãos, atrás das costas, tenho um pássaro. Diga-me, está vivo ou morto? O Sábio teve medo, pois se deu conta de que, dissesse o que dissesse, o rei poderia matar o pássaro. Olhou ao rei e guardou silêncio por um bom tempo. Ao final, disse algo que eu também quisera dizer aos meus leitores: A resposta, Majestade, está em suas mãos. Você perguntou pelo porvir. A resposta está em nossas mãos. (METZ; WIESEL, apud ASSMANN; SUNG, 1996, p. 106)   



8  RESUMO  A presente pesquisa debruça-se sobre a concretização do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente visando o combate ao trabalho infantil no campo, pela mediação do PRONERA. O objetivo principal do trabalho consiste em analisar de que modo o PRONERA pode se constituir como protagonista no combate ao labor infanto-juvenil no meio rural, observando-se os princípios constitucionais e a importância do valor social do trabalho na formação da cultura campesina. Os objetivos específicos foram identificar o processo histórico de construção do princípio da proteção integral e os sistemas jurídico-políticos de promoção dos direitos da infância e da adolescência; analisar o trabalho infantil no campo com ênfase para as iniciativas pedagógicas; realizar uma abordagem elucidativa de conceitos voltados ao trabalho no meio rural e ao final, propor uma reflexão sobre meios de concretização do princípio da proteção integral na esfera das relações de trabalho no meio rural pela mediação da educação promovida pelo PRONERA. O método utilizado foi o dedutivo e a pesquisa realizada foi qualitativa, documental e bibliográfica, com o intuito de consultar-se, respectivamente, as normas jurídicas e principiológicas aplicáveis bem como o posicionamento dos cientistas e juristas que escrevem a respeito da temática. A ideia a que se chegou foi de que é possível, a partir de ações de intervenção no campo político-pedagógico, tornar o PRONERA um ator importante na facilitação do envolvimento da comunidade campesina com a problemática do trabalho infantil, inclusive ao estabelecer tematizações sobre a educação em direitos humanos e a agroecologia como pontos de referências para se avançar na proteção integral à criança e ao adolescente. Tal aproximação entre uma ecologia dos saberes e a realização dos direitos fundamentais da pessoa humana, principalmente das crianças e adolescentes, abre espaço para uma educação emancipatória, com base na responsabilidade e numa pedagogia voltada para o cuidado, para uma percepção holística, integradora, e voltada para a agroecologia.   Palavras-chave: Trabalho infantil. Educação no campo. PRONERA. Direitos hu-manos. Agroecologia.              



9  ABSTRACT  This research focuses on the implementation of the principle of the integral protection of children and adolescents to combat child labor in the countryside, through the mediation of PRONERA. The main objective of the study is to analyze how the PRONERA can be a protagonist in the fight against child labor in rural areas, observing the constitutional principles and importance of the social value of work in the formation of peasant culture. The specific objectives were to identify the historical process of construction of the principle of integral protection and legal-political systems for the promotion of the rights of children and adolescents; analyzing child labor in the countryside with an emphasis on pedagogical initiatives; to carry out an elucidative approach to concepts related to work in rural areas and, at the end, to propose a reflection on means of achieving the principle of integral protection in the sphere of labor relations in rural areas through the mediation of education promoted by PRONERA. The method used was deductive and the research was qualitative, documental and bibliographical, with the purpose of consulting, respectively, the applicable legal and principles, as well as the position of scientists and jurists who write on the subject. The idea reached was that it is possible, based on intervention actions in the political-pedagogical field, to make PRONERA an important actor in facilitating the involvement of the peasant community with the problem of child labor, including establishing thetizations about the human rights education and agroecology as reference points for advancing the integral protection of children and adolescents. Such an approach between an ecology of knowledge and the realization of the fundamental rights of the human person, especially of children and adolescents, opens space for an emancipatory education, based on responsibility and a pedagogy focused on care, for a holistic, integrating and to agroecology.   Keywords: Child labor. Education in the countryside. PRONERA. Human rights. Agroecology. 
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14  1 INTRODUÇÃO   O presente trabalho tem por objeto pesquisar o labor infantil na perspectiva da concretude do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, tendo como instrumento coadjuvante a educação levada ao campo por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), instrumento de política pública que poderá estimular o diálogo intercultural capaz de promover uma dialogicidade entre o princípio da proteção integral e as práticas de uma cultura de trabalho no campo que não resultem em violação ao pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. O PRONERA tem o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) como fomentador. A pergunta de partida é: de que modo esta iniciativa pedagógica e social pode vir a se constituir em auxílio no combate ao trabalho infantil no campo? O aludido questionamento será a motivação para a realização de uma pesquisa teórica sobre as potencialidades emancipatórias da educação como mediação para efetivação dos direitos da criança e do adolescente previstos nas normas jurídicas nacionais e internacionais. A pesquisa tem como delimitação o estudo sobre a aplicabilidade do princípio da proteção integral, no contexto contemporâneo do trabalho infantil no campo, na realidade brasileira.  Parte-se da hipótese que há elementos que reproduzem um ciclo intergeracional da cultura rurícola, com esteio na tradição, que colocam o trabalho infantil como condição prioritária da formação de crianças e adolescentes, ainda que tal condicionalidade venha a comprometer o pleno desenvolvimento da infância e da adolescência e, em consequência, resultar na violação do princípio constitucional da proteção integral, estampado no artigo 227 da Carta Maior. Agregue-se, neste particular, o potencial da educação no campo, no âmbito do PRONERA, para influenciar o resgate e a promoção do aludido princípio da proteção integral. É sabido que o trabalho infantil é um dos problemas que mais afetam o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes na atualidade. Dados do Relatório Mundial sobre trabalho infantil (OIT, 2016) afirmam que há no mundo 152 milhões de trabalhadores infantis, sendo que, deste total, 100 milhões estão no campo. No Brasil, esta realidade não se apresenta diferente. Segundo a PNAD - 



15  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – de 2015, existem aproximadamente 3,4 milhões de trabalhadores infantis. A zona rural ainda concentra a maioria deste contingente, com 62,1% (sessenta e dois, vírgula um por cento) das pessoas ocupadas, com faixa etária entre 5 -13 anos de idade. Segundo a aludida fonte, o rendimento médio mensal de tais trabalhadores é de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), sendo que 45% (quarenta e cinco por cento) dos trabalhadores infantis no campo não recebem salários. Já os dados apresentados em novembro de 2017, relativos a 2016 apresentam que o Brasil tem, pelo menos, 998 mil crianças trabalhando em desacordo com a legislação, contudo, tal variável se mostra questionável a partir da mudança das metodologias utilizadas na pesquisa.  Os mais atuais números divulgados, sob a nova sistemática colocam que, em 2016, 1,8 milhões de crianças de 5 a 17 anos trabalhavam no Brasil. Deste total, 54,4% ou 998 mil, pelo menos, estavam em situação de trabalho infantil, ou porque tinham de 5 a 13 anos (190 mil pessoas), ou porque, apesar de terem de 14 a 17 anos, não possuíam qualquer registro em carteira (808 mil), exigido pela legislação. Eis o que mostra o módulo temático da PNAD Contínua sobre Trabalho Infantil. Também ficou evidenciado na última PNAD que crianças que trabalham e não estudam têm maiores rendimentos. Na pesquisa, evidenciou-se que o ganho médio de todos os trabalhos das pessoas de 5 a 17 anos de idade foi estimado em R$ 514,00, e a média de rendimento das crianças mais novas, de 5 a 13 anos foi de R$ 132,00 e das mais velhas, de 14 a 17 anos de R$ 528,00. O trabalho infantil no campo configura-se, em considerável parcela, uma atividade reconhecida como perigosa, por si só, haja vista os danos físicos, psicológicos e sociais que pode vir a causar, a exemplo da exposição à radiação solar, a substâncias químicas ofensivas, acesso a utensílios, máquinas e aparelhos cortantes, jornadas extenuantes, que inviabilizam seu desenvolvimento saudável. Sob este aspecto, é no meio rural que se concentra o maior número de casos de Trabalho Infantil Perigoso (TIP). No Brasil, segundo os últimos dados divulgados pelo SINAM – Sistema Nacional de Notificações de Agravos e Mortes no Trabalho - referentes ao ano de 2014, destacam-se as seguintes informações: há 5 (cinco) acidentes envolvendo crianças e adolescentes por dia; a cada mês uma criança ou adolescente morre trabalhando no país; 8 em cada 10 crianças, flagradas em trabalho infantil ilegal estavam realizando o TIP, esta informação oriunda do Banco 



16  de Dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social, não se olvidando os números decorrentes da subnotificação. A relevância do tema destaca-se pelo modo como o trabalho de crianças e de adolescentes vem comprometendo a aplicação do princípio da proteção integral presente no artigo 227 da Constituição Federal de 1988. O trabalho infantil campesino tem provocado problemas de saúde, quando não a morte, e frustrado a inclusão social plena, ou seja, o acesso à escola de qualidade e à convivência comunitária e familiar. Perpassando o debate sobre a possível violação de direitos, o trabalho infantil no campo é fortemente influenciado pelo ciclo intergeracional de cultura baseada na transmissão de valores e práticas sociais pela mediação do trabalho.  Há no meio rural uma forte percepção de que a identidade deve ser forjada por meio do trabalho realizado pela criança e o adolescente. A doutrina nacional tende a colocar em debate, em termos de antagonismos, a aplicação do princípio da proteção integral em contraste com a força da tradição que chancela a cultura do trabalho infantil. Tais dados e considerações trazem uma inquietação social e jurídica a respeito da temática, tanto no que se refere ao meio acadêmico, ante a relevância e ausência de abordagem focada no tema, quanto ao aspecto da intervenção do profissional do direito na aludida realidade.  Nesse contexto, o objetivo geral do presente trabalho é analisar de que modo o PRONERA pode ser utilizado como instrumento de auxílio no combate ao Trabalho Infantil no Campo, de forma a dar mais concretude ao princípio da proteção integral, sem deixar de perceber a importância do valor social do trabalho na formação da cultura laboral no campo.  Os objetivos específicos se constituem em: identificar o processo histórico de construção do princípio da proteção integral e os sistemas jurídico-políticos de proteção à infância e à adolescência; Analisar o trabalho infantil no campo e os instrumentos jurídicos disponíveis para o seu combate sob a perspectiva da proteção integral, com ênfase para as iniciativas pedagógicas; Realizar uma abordagem elucidativa de conceitos voltados ao TIC e Propor uma reflexão sobre meios de concretização do princípio da proteção integral na esfera das relações de trabalho no meio rural pela mediação do PRONERA. O método será processado mediante realização de pesquisas qualitativas, 



17  documentais e bibliográficas com o intuito de consultar-se, respectivamente, as normas jurídicas e principiológicas aplicáveis bem como o posicionamento dos cientistas e juristas que escrevem a respeito da temática. A apresentação será realizada em quatro capítulos, quais sejam: uma visão histórica que vai da doutrina da situação irregular ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, passando pelos aspectos constitucionais e diplomas internacionais; o combate ao TIC - Trabalho Infantil no campo e a concretização do Princípio da Proteção Integral; o direito à educação e a relação de aprendizagem como uma das alternativas de inclusão social e combate ao TI e, por último, o direito à educação e o Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária (PRONERA). O método de raciocínio a ser utilizado será o dedutivo, à proporção que se parte do “princípio da proteção integral” para o debate da situação particular do trabalho infantil no campo. Espera-se que o presente trabalho possa trazer contribuição para a academia, profissionais da área, bem como para a comunidade rural e a parcela infantil que sofre o enraizamento do trabalho infantil em suas vidas, especialmente no que atine a este meio rurícola, onde os números se mostram mais alarmantes.          



18  2 VISÃO HISTÓRICA: DA DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  Antes de iniciar o presente tópico, necessário se faz explicitar o conceito de criança e de adolescente. O primeiro, como pessoa humana que, entre o nascimento e o advento da puberdade, encontra-se em estágio de desenvolvimento. O adolescente, nas palavras de Zéu Palmeira, por sua vez, seria “a pessoa que, sob os aspectos psíquicos e fisiológicos, encontra-se em estado de amadurecimento e aprendizado a partir da puberdade”. 1 Por oportuno, de se dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente qualifica criança a pessoa de até 12 anos incompletos, e o adolescente, a pessoa dos 12 aos 18 anos de idade. A Constituição Federal brasileira de 1988 contribui no sentido de ofertar proteção ao não permitir o trabalho a pessoa com menos de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Há diplomas internacionais, a exemplo da Convenção 182 da OIT, que trata das piores formas de trabalho infantil, e que vão além, ao considerar a criança toda pessoa com idade inferior a 18 anos de idade, ampliando a proteção sobremaneira. Neste norte, mister trabalhar a criança, como ser individualmente complexo, de definição necessariamente afeta aos aspectos culturais, de crescimento e maturidade, de personalidade, conforme ensinamentos emanados de Nicholas Tucher.2 Feitas estas considerações, passemos a abordar a temática. O trabalho infantil tem sua origem ligada à própria antiguidade, já que as crianças sempre trabalharam junto às famílias e tribos, sem distinção de idade. Entre os egípcios, os filhos aprendiam várias atividades com os pais.  Assim, desde a escravidão, passando pela servidão, os pequenos não tinham outra perspectiva de herança a não ser seguir o servilismo próprio dos pais.  Nesse ambiente, gerava-se o ciclo vicioso do trabalho infantil e da pobreza.   Ademais, não se pode esquecer das antigas corporações, cujo tripé era formado pelo mestre, companheiro e aprendiz, que na prática nada mais era do que                                             1 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 365. 2 TUCHER, Nicholas. O que é uma criança? Tradução Paula Santa-Rita. Lisboa: Edições Salamandra, 1997. 



19  o período em que a criança ou adolescente trabalhava sem receber nenhum salário, quando não até pagando uma determinada quantia para aprender o ofício. Nascia então a aprendizagem, neste particular, era permeada de opressão e nepotismo, tendo sido abolida em definitivo no início do século XIX.3 Em seguida vem a ascensão da Revolução Industrial, trazendo consigo a máquina a vapor, a necessidade de se produzir a preços acessíveis e competitivos, e as mazelas do labor infantil. As falsas promessas de melhoria de vida atraiam inúmeros trabalhadores de todas as idades. Nesse contexto, as crianças, juntamente com as mulheres, representavam as “meias forças”, e, por isso, ganhavam muito menos.  A situação chegou a ponto de as crianças se tornarem objeto de comercialização por parte dos administradores de impostos, sendo vendidas aos industriais em lotes, que chegavam a ser comercializados no sentido de incluir idiotas em proporções determinadas, como adverte Oris de Oliveira.4 Os relatos são os mais diversos e repudiáveis possíveis. Ainda na obra de Nascimento, tem-se que um industriário de algodão tinha a seu serviço 200 meninas que trabalhavam em silêncio absoluto e sofriam açoites quando não produziam a contento. José Roberto Dantas Oliva aduz que Daniel Defoe defendia que “não havia nenhum ser humano de mais de quatro anos que não podia ganhar a vida trabalhando. Se os menores não cumpriam as suas obrigações na fábrica, os vigilantes aplicavam-lhes brutalidades”. 5 Lembra que a prática era corroborada pelos costumes contemporâneos.  Oliva ainda reproduz relato de Claude Fohle adquirido em entrevista realizada com pai em procedimento para apuração de fatos em que as crianças por seis semanas trabalharam diariamente de três horas da manhã às dez da noite, em jornada de dezenove horas, portanto, com apenas quinze minutos para a refeição e                                             3 OLIVEIRA, Oris. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo, LTR, 2009, p. 23. 4 OLIVEIRA, Oris. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo, LTR, 2009, p. 22. 5 OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil: com as alterações promovidas pela Lei n. 11.180, de 23 de setembro de 2005, que ampliou o limite de idade nos contratos de aprendizagem para 24 anos. São Paulo: LTr, 2006, p.40. 



20  quinze minutos para beber. 6  Nesse ínterim, não se pode olvidar o número elevado de mortes entre crianças e adolescentes em razão das estafantes jornadas de trabalho. Oris de Oliveira salienta que o número de mortes no setor industrial era maior do que fora dele, e superava o da população em geral.7 Assim, a Inglaterra foi berço de grandes atrocidades em relação as crianças trabalhadoras, fosse no papel dos orfanatos, de tratá-los como mercadorias, fosse no tratamento dispensado nas fábricas, quando no mais das vezes permaneciam ignorantes e corrompidos. Foi somente no século XVIII que surgiram as primeiras preocupações britânicas com legislações de proteção ao trabalhador infantil, com estabelecimento de idade mínima para os limpadores de chaminé. Consta dos registros de Haim Grunspun que em 1788 houve a primeira tentativa de regulamentar a situação, por meio de um Ato que atribuiu a idade mínima de oito anos, elevada em 1834 para dez anos, para aprendizes. A idade foi elevada seis anos depois para dezesseis anos e, para limpar chaminés somente após os vintes e um anos. 8 A legislação era burlada, registrando-se uma queda relativa nos números a partir de 1870, com o Ato de Educação, a partir de quando a escola foi inserida na vida das crianças, posteriormente, em tempo integral, como já acontecia com os filhos dos ricos.9 Em 1875, a partir da exigência de licença para trabalhar como limpador de chaminé é que os abusos diminuíram, já no século XX, com o surgimento das escovas giratórias.                                             6OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil: com as alterações promovidas pela Lei n. 11.180, de 23 de setembro de 2005, que ampliou o limite de idade nos contratos de aprendizagem para 24 anos. São Paulo: LTr, 2006, p.41. 7 OLIVEIRA, Oris. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo, LTR, 2009, p. 23. 8 GRUNSPUN, Haim. O trabalho das crianças e dos adolescentes. São Paulo: LTR, 2000, p. 48. 9 Reporta Oris de Oliveira (1994, p. 24) que, "entre 1802 (data da primeira lei Act for preservation of health and moral apprentices employed in cotton and others mills) e 1867, nada menos de dezessete leis inglesas foram editadas para proteção do trabalho das crianças (childrens, entre 8 e 13) e dos jovens (young persons, entre 13 e 18 anos)". Mas somente a partir de 1870, com a publicação do Ato de Educação Elementar, quando as crianças foram obrigadas a freqüentar a escola (no início por meio período), foi reduzida a exploração do trabalho infantil. 



21  Em França, Alemanha, Itália e em vários dos países da América Latina as legislações protetivas surgiram já no Século XIX.10  Registre-se que a Igreja Católica também se preocupou com a situação desta parte da população, ao se pronunciar sobre o tema na Encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, item 10, onde repreende a escravidão, as condições míseras oferecidas pelos patrões e a exigência de serviços superiores às forças e sexo dos trabalhadores.11 No que atine ao Brasil, depois da Proclamação da República, foi promulgado o primeiro Decreto gerindo o trabalho das crianças e adolescentes nas fábricas, o Decreto n. 1313, de janeiro de 1891. Este vedava o trabalho de menores de 12 anos, abrindo espaço para a aprendizagem, para maiores de 8 anos de idade. Em que pese não tenha apresentado eficácia na prática, foi considerado um avanço legislativo. Como este, ainda foi editada o Decreto n. 16.300, em 1923, que limitava a jornada em 6 horas diárias para os menores de 18 anos e a Lei n. 5.083, de fevereiro de 1926, de mesmo teor.12 Em 12 de outubro de 1927, tem-se o Código de Menores brasileiro, proibindo o trabalho de crianças de até 12 anos e o noturno para os menores de 18; seguido pelo Decreto 22.042, de novembro de 1932, que fixava a idade mima de 14 anos para o trabalho na indústria. De se registrar mais o Decreto-Lei n. 1.238, de maio de 1939, e o Decreto-Lei n. 2548, de agosto do mesmo ano, que versavam                                             10 OLIVEIRA, Oris. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo, LTR, 2009, p. 33-43. 11 LEÃO XIII, Papa Carta encíclica Rerum Novarum: sobre a condição dos operários. 1891. Disponível em: <https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html>. Acesso em: 22 jan. 2018. Quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda pela do Cristão. O trabalho do corpo, pelo testemunho comum da razão e da filosofia cristã, longe de ser um objecto de vergonha, honra o homem, porque lhe fornece um nobre meio de sustentar a sua vida. O que é vergonhoso e desumano é usar dos homens como de vis instrumentos de lucro, e não os estimar senão na proporção do vigor dos seus braços. O cristianismo, além disso, prescreve que se tenham em consideração os interesses espirituais do operário e o bem da sua alma. Aos patrões compete velar para que a isto seja dada plena satisfação, para que o operário não seja entregue à sedução e às solicitações corruptoras, que nada venha enfraquecer o espírito de família nem os hábitos de economia. Proíbe também aos patrões que imponham aos seus subordinados um trabalho superior às suas forças ou em desarmonia com a sua idade ou o seu sexo.  12 OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil: com as alterações promovidas pela Lei n. 11.180, de 23 de setembro de 2005, que ampliou o limite de idade nos contratos de aprendizagem para 24 anos. São Paulo: LTr, 2006, p. 63-65. 



22  sobre educação, este último prevendo a redução salarial para a faixa de 18 aos 21 anos, quando ministrada educação profissional.13 No ano de 1941 foi instituída a Carteira de Trabalho do trabalhador menor, limitando, ainda a jornada em mais de um estabelecimento. Finalmente, em 1943, no dia 1º de maio, foi aprovada a CLT, por meio do Decreto-Lei n. 5.452, contemplando a proibição do trabalho de pessoas com idade inferior a 14 anos, sofrendo alteração pelo Decreto-Lei 229, de 28 de fevereiro de 1967 a fim de se adequar a idade mínima prevista na Constituição, de 12 anos de idade, e, posteriormente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no ano de 2000. Nesse compasso, a preocupação em limitar os excessos perpetrados pelos patrões com os trabalhadores infantis, os Estados passam a contemplar em suas Constituições e Legislação infraconstitucional previsões de idade e jornada mínima para o labor infantil.  Focaremos no que previram as legislações brasileiras.  2.1 A doutrina da situação irregular e o código de menores   No início do século XX, o trabalho infantil continuava rendendo miséria e ignorância, além de muitas mortes. A doutrina da situação irregular nasceu em 1927, por meio do Decreto n. 17.943-A de 12 de outubro de 1927 - que consolidava as leis de assistência e proteção a menores - com a nominação de Código de Menores, sendo integralmente revogado em 1979, pela Lei no 6.697, de 10 de outubro de 1979, sob o mesmo nome. O Código de Menores de 1927, nas palavras de Maria Luíza Marcílio, tinha como objeto o “controle da infância e da adolescência abandonadas e delinquentes”,14 de modo que a rigidez do diploma estendia-se também aos pais, cujas condutas que não correspondessem aos anseios sociais conduziam a atitudes do juiz no sentido da destituição do “pátrio poder” e da tutela. O Código de Menores de 1979, ressalta Josiane Veronese, “é a perfeita formatação jurídica da Doutrina da Situação Irregular, constituída a partir da Política                                             13 OLIVEIRA, Oris. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo, LTR, 2009, p. 66-67. 14 MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. São Paulo: Hucitec, 1988, p. 223-224 



23  Nacional do Bem-Estar do Menor adotada em 1964”. Salienta, ainda que o Diploma “Trouxe a concepção biopsicossocial do abandono e da infração, fortaleceu as desigualdades, o estigma e a discriminação dos meninos e meninas pobres, tratando-os como menores em situação irregular e ressaltou a cultura do trabalho, legitimando, portanto, toda ordem de exploração contra crianças e adolescentes.”15  Ao comentar sobre a Doutrina da Situação Irregular, Veronesse destaca que   A Doutrina da Situação Irregular conseguiu alcançar um parâmetro jurídico e institucional representativo do caldo histórico da cultura paternalista, autoritária, que olhava para a pobreza como uma patologia social, promovendo uma resposta assistencialista, vigilante, controladora, repressiva e autoritária, com uma burocracia estatal que se relacionava com um universo desprovido, segregado, onde a criança era vista como problema social, um risco à estabilidade, às vezes até uma ameaça à ordem social; para a afirmação da concepção burguesa de sociedade afirmava a idéia de cidadão de bem, do bom menino domesticado e institucionalizado; servil aos interesses capitalistas de mercado. A infância era mero objeto de intervenção do estado regulador da propriedade, que tinha sua inserção social realizadas às avessas, numa incorporação controlada pelo dever de gratidão da criança em relação ao Estado.16   Nesse passo, Marcílio salienta que até a década de 1960, não se observava um Estado interventor, seja na assistência ou na proteção à infância abandonada. Ao contrário, o que se via era um Estado vigilante, repressor aos desviantes. Para tanto, servia-se de órgãos de atuação ineficiente, tais quais o Departamento Nacional da Criança (1919) e o Serviço Nacional de Menores (1941). Na década de 1960 o Estado avoca as funções de interventor, mas também de responsável pela assistência e proteção à “infância pobre e desviante”, criando em 1964, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM).17 A FUNABEM tinha como objetivos elencados no artigo 5º da lei que autoriza sua criação, Lei n. 4.513, de 1º de dezembro de 1964, formular e implantar a política nacional do bem-estar do menor, mediante o estudo do problema e planejamento das soluções, a orientação, a coordenação e a fiscalização das entidades que                                             15 VERONESE, Josiane Rose Petry. Trabalho infantil doméstico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 78. 16 VERONESE, Josiane Rose Petry. Trabalho infantil doméstico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 78-79. 17 MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. São Paulo: Editora Hucitec, 1988, p. 223-225. 



24  executem essa política, contemplando, ainda a assistência social. Contudo, nascia também, por pressão dos diplomas internacionais, principalmente, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, sob a necessidade de implementação de uma nova era, de modo a observar a proteção e o bem estar das crianças não só como direito, mas também como dever do Estado.  Assim, erigia o Estatuto do Menor, em 1979, o qual previa situações as mais absurdas de violação à proteção à criança e ao adolescente, dando os mais amplos poderes ao juiz para internar as crianças que se encontrassem em situação “irregular”, vindo, ainda, a oficializar o papel da FUNABEM, e fazendo surgir as Febems, presentes em vários estados da federação, de responsabilidade dos governos estaduais, e que adotava política de tratamento similar ao destinado aos subversivos, ou seja, torturas e espancamentos.18 As circunstâncias para que a doutrina da situação irregular fosse utilizada envolvia uma grande quantidade de crianças e adolescentes considerados infratores que, a partir das implicações emanadas das gritantes desigualdades sociais, ampliadas no início do século XX, praticavam delitos nas ruas a fim de prover seu sustento quando não da família19.  Nesse norte, a legislação, às avessas do que se pensava, não fora criada com o fito de proteção aos pequenos, mas para garantir a intervenção jurídica sempre que houvesse qualquer risco material ou moral. A referida lei tinha como espeque apenas o conflito instalado, não se preocupando com a prevenção. Dessa forma, chegava-se a situação em que não se viam sujeitos de direitos nas relações tratadas, mas sim objeto de medidas judiciais em repressão aos atos praticados. No ponto, a sociedade procura se organizar, a fim tentar conter ou reverter o quadro e a violação dos direitos destes infantes, com o surgimento, por exemplo, da Pastoral do Menor, dentro outros, na década de 1980. Já em 1990 observa-se a criação do Ministério da Criança, durante o Governo Collor, ano em que também foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujos destinatários já não eram referidos como “menores”, mas como crianças e adolescentes, sem distinção e extinta a Febem, criada a Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência                                             18 PORTAL EDUCAÇÃO. O Código de Menores e o Surgimento da FEBEM. Disponível em:< https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/o-codigo-de-menores-e-o-surgimento-da-febem/43795>  Acesso em 28 fev 2018. 19 MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. São Paulo: Editora Hucitec, 1988, p. 226-227. 



25  (CBIA), vindo logo a ser também extinta. Em que pese a atuação ainda aleatória do Governo, o ECA, cujos parâmetros eram a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1990 e a Constituição Federal de 1988, foi recebido com muito entusiasmo e alegria, considerada uma legislação revolucionária no que respeita à proteção dos infantes. A criança, enfim, passa a ocupar seu posto de sujeito de direitos, ainda que tardiamente. Marcelo Pedrosso Goulart ratifica o posicionamento nos termos seguintes:  A criança e o adolescente não são mais objetos (o menor-coisa) da intervenção discricionária da sociedade e do Estado, como o eram sob a égide da legislação superada (Código de Menores, fundamentado na Doutrina da Situação Irregular). Reconhecidos como sujeitos de direitos (cidadãos), a criança e o adolescente são titulares de direitos fundamentais, que devem ser respeitados (direitos individuais) e concretizados (direitos sociais, econômicos, coletivos e difusos), com prioridade absoluta, pela sociedade e pelo Estado. Esses direitos fundamentais estão declarados, em rol meramente exemplificativo, no art. 227, caput, da Constituição da República, bem como regulamentados no Estatuto da Criança e do Adolescente.20  O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe muitas contribuições de relevância singular na proteção da infância e da adolescência, sobretudo no que respeita aos Conselhos Tutelares, órgãos definidos no artigo 131 do Estatuto como “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”, contudo, ainda não tem se mostrado forte o suficiente para as situações de violação que ainda hoje se apresentam, como o elevado número de trabalhadores infantis espalhados pelos quatro cantos do Brasil exercendo as mais diversas atividades laborais proibidas para sua condição de ser em formação. No entanto, não se pode olvidar os avanços alcançados na legislação, que sai de um doutrina da situação irregular, amparada num Código de Menores, de caráter altamente repressivo, para chegar a um Estatuto protetivo, amparados em ditames internacionais e constitucional de proteção absoluta e integral à criança e ao adolescente. Contudo, em que pese louvável o avanço, carece, ainda de meios de                                             20 GOULART, Marcelo Pedroso. A convenção sobre a idade mínima e o direito brasileiro. In:  VIDOTTI,  Tárcio  José;  CORRÊA,  Lelio Bentes. Trabalho Infantil e Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2005. 



26  implementação mais eficazes, que, quiçá, hão que ser alcançados.  2.2 A constitucionalização dos direitos da criança e do adolescente    Após o reconhecimento por parte das muitas nações da situação de total desrespeito à infância e adolescência e da ausência de limites de jornada do trabalhador nesta faixa etária, os países foram incorporando às suas constituições diversas proteções e enfim prevendo um mínimo etário legal para que o trabalhador iniciasse sua vida laboral. No Brasil, inicialmente, observou-se a omissão sobre a temática nas Constituições de 1824 e de 1891. Em 1934 tem-se estabelecido a idade mínima de 14 anos para o trabalho do menor, e 16 anos no trabalho noturno. Os trabalhos em indústrias insalubres eram proibidos para os menores de 18 anos. O mesmo se repetiu na Carta de 1937.  Em 1946 o texto constitucional manteve as restrições quanto ao labor dos trabalhadores com menos de 14 anos, bem assim ao trabalho em indústria insalubre e noturno dos com idade inferior a 18 anos. Já a Constituição de 1967 reduziu a idade mínima que proibia o trabalho dos infantes para 12 anos, permanecendo as disposições em relação ao trabalho noturno em indústrias insalubres. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 veio retomando as rédeas da democracia no país e trouxe importante amplitude quanto à insalubridade, ao proibir o trabalho noturno, perigos e insalubre para quem tivesse idade inferior a 18 anos. Voltou a fixar a idade limite para o trabalho do menor de 14 anos, como em Cartas anteriores à de 1967, excepcionando a aprendizagem.  No ano de 1988, por meio da Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1988, houve a evolução legislativa no sentido de aumentar o limite mínimo de idade deste trabalhador para 16 anos de idade, até para se coadunar com a Convenção 138 da OIT, instrumento de ponte no combate ao labor infantil, cuja previsão já era esta, preservando a excepcionalidade da atividade do aprendiz, a partir dos 14 anos de idade.  De se dizer que tal alteração trouxe muita polêmica no sentido de rechaçá-la, com apoio nos mitos que o trabalho infantil de há muito carrega consigo como o de que melhor seria estar trabalhando para o auto sustento do que no abandono. E a pergunta que não cala, só se tem mesmo estas duas opções? 



27  Louvável é a proteção absoluta, integral e prioritária conferida pela Constituição Cidadã de 1988 no artigo 227 às crianças, adolescentes, estendida, por meio da Emenda Constitucional n. 65/2010 aos jovens, enquanto dever da família, da sociedade e do Estado, ampliando o alcance do amparo, sobremaneira. Nesse norte, iniciam-se as bases principiológicas de proteção constitucional ao trabalhador infantil. Não há como evocar proteção a esta mazela social se não formos buscar suporte nos princípios e na Constituição.  Konrad Hesse coloca como pressuposto para a efetividade da Constituição o olhar para os acontecimentos históricos, sociais, políticos e econômicos da sociedade, a fim de não ficar aquém da evolução do espaço que irá adentrar.21 Já Verdú evoca o sentimento constitucional para se chegar a uma Constituição que busque de fato contemplar os anseios do povo. O Rechtsgefühl (sentimento jurídico) em sua dimensão natural, consiste, para ele “em uma inclinação em prol do Direito ideal que corresponda às necessidades vitais de amplas camadas populares, em relações históricas e sociais determinadas”. Os valores fundamentais, a seu turno, expressam o ideal moral do período, de que depende o ideal jurídico. Tais valores presidem tanto a consciência jurídica do indivíduo como na consciência popular que é formada pela integração da consciência individual. Neste passo, os sentimentos granjeiam uma dimensão profunda quando estão atrelados a valorações nas quais a vivencia (erleben) se aprecia no significado que possam ter. Quando se sente algo profundamente, descobre-se a qualidade da sua essência. Neste particular, o  autor, chama à baila Gerrhart Husserl, ao tratar de Rechtsgeühl afirmando que “só cabe falar de sentimento jurídico quando este se relaciona com a justiça”.22 A atual conjuntura social exige o surgimento deste sentimento constitucional, mas além disso, de uma Constituição compromissória, analítica e diretiva, como o é a brasileira, de onde emergem valores emancipatórios que precisam ser concretizados.  Daí a relevância da atividade do jurista enquanto construtora de uma                                             21 HESSE, Konrad. Constitución y Derecho Constitucional. In: Manual de Derecho Constitucional. 2 ed. Madri: Marcial Pons, 1996. p. 1-15 22 VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir constitucional como de integração política. Tradução de Agassiz de Almeida Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 



28  dogmática jurídica alternativa, a exigir do aplicador do direito posturas no sentido da ética da responsabilidade, política da criatividade e compromisso ideológico definido, do qual não se pode fugir, expurgando a idéia de neutralidade, e fazendo surgir outra, de constitucionalização do direito infraconstitucional, o qual permitirá a oxigenação e releitura do direito infraconstitucional à luz da Carta Maior.23 Do contexto supra, da necessidade de construção de uma Constituição real, efetiva, e não de mera folha de papel, conforme lembrava Lassale24, nasce a imprescindibilidade de se contar com os princípios, que, inseridos na Carta Maior vão dar projeção ao sentimento Constitucional da época e que continua sendo o sentimento constitucional de  hoje.  2.3 Desdobramentos principiológicos da proteção integral e seus reflexos na legislação infraconstitucional   Adentrando a perspectiva principiológica do tema, faz-se mister trazer à baila  a conceituação de princípios, que, nas palavras de Roberty Alexy, são “mandamentos de otimização”, cuja característica principal é a de “poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas.”25 Para Joaquim José Gomes Canotilho, professor da Faculdade de Direito de Coimbra, “Os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos.” Segue o doutrinador diferenciando as normas-princípios das normas-regras, ao conceituar as regras como “normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida.” 26                                             23 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A Toria Constitucional e o Direito Alternativo: para uma dogmática constitucional emancipatória. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 34-53 24 LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição.  6 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2001, passim. 25 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 90 26 GOMES CANOTILHO, JJ. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Interpretação aplicação e Concretização do Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1161. 



29  A proposta conceitual trazida por Humberto Ávila sobre regras e princípios é de que   As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.27  De se lembrar, ainda as funções dos princípios, enquanto Bobbio preconizava, sejam elas: função interpretativa, integrativa, diretiva e limitativa, conforme assevera Paulo Bonavides, que, podem complementar-se entre si a fim de cumprir seu desiderato.28 Américo Plá Rodriguez, buscando os saberes de De Castro, por sua vez, relaciona as funções dos princípios de forma tríplice, de modo que:   os princípios de direito cumprem tríplice missão: a) informadora: inspiram o legislador, servindo de fundamento para o ordenamento jurídico; b) normativa: atuam como fonte supletiva, no caso de ausência de lei. São meios de integração de direito; e c) interpretativa: operam como critério orientador do juiz ou do intérprete.29  Nesse norte, a partir do ordenamento constitucional, os princípios - em qualquer de suas funções -, sobretudo os que versem sobre direitos humanos adentram o ordenamento com status de emenda constitucional, portanto, com a mesma força. Desse modo, iniciando o estudo pelo ordenamento pátrio, especialmente o arcabouço constitucional, já se depara com um princípio extremante forte, e amplo o                                             27 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 102. 28 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 284.  29 CASTRO, Federico de. Derecho Civil de España‟, 2.' ed., Madri, 1949, t. I, p. 419-420 apud PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. São Paulo : LTr, 2000, p. 17. 



30  suficiente para alcançar no campo normativo uma proteção singular à criança e ao adolescente, seja ele, o princípio constitucional da proteção integral, o qual encontra previsão no artigo 227, e assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, direitos que lhes são essenciais, como o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão atribuindo-os como dever da família, da sociedade e do Estado. Não se pode olvidar, contudo, que o princípio da proteção integral remonta à Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança, sendo enunciado, ainda, na Declaração dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral em 20 de novembro de 1959, culminando com a Convenção sobre os Direitos da Criança adotada em Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, instrumento protetor dos direitos humanos mais aceito na história universal, foi ratificada por 196 países, exceto os Estados Unidos, os quais, todavia, assinaram o documento.30  De se dizer, ainda, que o Pacto de San Jose da Costa Rica também referenciava, em seu artigo 19 a necessidade de proteção especial à criança: “"toda criança tem direito às medidas de proteção que sua condição de menor requer por parte da família, da sociedade e do Estado”.  No Brasil, a Convenção foi ratificada em 24 de setembro de 1990, tendo entrado em vigor em 23 de outubro de 1990. Foi promulgada em 21 de novembro de 1990, já após restar estampada na Constituição Federal de 1988, no artigo 227, a doutrina internacional da proteção integral, reproduzida posteriormente no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, revogando, expressamente, o Código de Menores. Nesse cenário, a Constituição Cidadã abandonou o olhar retrógrado de outrora, quando marchava em 1979, com o cume da Doutrina da Situação Irregular estampada no Código de Menores - frise-se, em sentido contrário ao que caminhava o resto do mundo - com a expressão do Ato Internacional da Proteção à Criança, a Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, ao insculpir em seu corpo, o Princípio                                             30 FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA . Declaration Of The Rights Of The Child. 2003. Disponível em < https://www.unicef.org/malaysia/1959-Declaration-of-the-Rights-of-the-Child.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2018. 



31  da Proteção Integral, posteriormente também albergado na Convenção dos Direitos das Crianças, de 1989, que lhe foi posterior. A inserção do Princípio veio a refletir na Legislação Infraconstitucional, como o foi o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Estatuto da Primeira Infância. e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). O ECA enuncia a proteção integral logo no primeiro artigo, colocando-o como arcabouço para a norma na sua completude. De se dizer, por oportuno que o único momento em que a Carta Magna de 1988 absolutiza um direito, é em relação ao princípio da proteção integral, ao asseverar a absoluta prioridade com que os direitos relativos às crianças, adolescentes e jovens devem ser tratados. Oliva salienta que tal adjetivação não figura ali por acaso, mas no sentido de atribuir a absoluta prioridade que deve ser dada pelo Estado, família e sociedade à proteção a estes sujeitos em situação peculiar de desenvolvimento31. Reforça que, nestes termos é que se vincula a proibição de trabalho ás crianças, sendo-lhes garantidos os direitos de serem crianças correspondentes à sua idade biológico e psico-social, sejam eles, brincar, estudar, enfim, viver segundo a sua condição de infante. Chama atenção para o fato de que os adolescentes podem trabalhar, desde que atendidos os especiais requisitos legais e dentro do contexto de manutenção da proteção especial e integral às relações laborais.32 Vale dizer que a proteção integral, nas palavra de Ricardo de Souza Nucci, é princípio da dignidade da pessoa humana, consoante artigo 1.º, III, da Carta Maior. Em suas palavras “possuem as crianças e adolescentes uma hiperdignificação da sua vida, superando quaisquer obstáculos eventualmente encontrados na legislação ordinária para regrar ou limitar o gozo de bens e direitos.” Continua afirmando a “maximização” desta proteção”, que necessita gozar de eficácia, “vale dizer, consolidada na realidade da vida – e não somente prevista em dispositivos abstratos.”33                                             31 OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil: com as alterações promovidas pela Lei n. 11.180, de 23 de setembro de 2005, que ampliou o limite de idade nos contratos de aprendizagem para 24 anos. São Paulo: LTr, 2006, p. 103-107. 32 OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil: com as alterações promovidas pela Lei n. 11.180, de 23 de setembro de 2005, que ampliou o limite de idade nos contratos de aprendizagem para 24 anos. São Paulo: LTr, 2006, p. 108. 33 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em 



32  Ainda em relação ao princípio da proteção integral, relevante se faz a classificação sobre a abordagem de seus desdobramentos dada por Oliva ao afirmar a cidadania, o bem comum, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, o atendimento prioritário, a ação paritária e, por fim, a especial proteção ao trabalho e à educação do adolescente com deficiência, todos como subprincípios advindos da proteção integral.34 O Princípio da Cidadania é visualizado a partir da própria evolução da criança no sentido de ser considerado “menor”, a qual foi alçada, posteriormente, à condição de cidadã, nos termos que propõe o artigo 53 do ECA, ao asseverar que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho...”, 35 elencando vários direitos correlatos a sua condição de sujeito de direitos, nos quais não se inclui o direito ao voto pela sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, não tendo alcançado, ainda, portanto, a capacidade civil plena. Não se pode esquecer que a Lei n.º 13.257/2016, isto é, o Estatuto da Primeira Infância, menciona que a criança ostenta a condição de “cidadã” (artigo 4º, I, V e parágrafo único), o que vem a fortalecer o princípio da cidadania. No que assenta ao segundo desenvolvimento da Proteção, o Princípio do Bem Comum salienta que o bem comum - preconizado na Carta Constitucional e outros instrumentos tais quais a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e o ECA - é perseguido a partir do momento em que se permita o adequado desenvolvimento físico, moral, psicológico, intelectual e social da criança, sem pular fases, ou seja, respeitar os momentos da vida em que seja tempo de brincar, de ir à escola, inclusive a inserção na preparação para o exercício de sua vida profissional, de forma igualitária, a fim de criar condições de isonomia na concorrência no mercado laboral no período propício, fazendo surgir, por meio da educação, a simetria                                                                                                                                         busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes .Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 100. 34 OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil: com as alterações promovidas pela Lei n. 11.180, de 23 de setembro de 2005, que ampliou o limite de idade nos contratos de aprendizagem para 24 anos. São Paulo: LTr, 2006, p. 110-121. 35 OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil: com as alterações promovidas pela Lei n. 11.180, de 23 de setembro de 2005, que ampliou o limite de idade nos contratos de aprendizagem para 24 anos. São Paulo: LTr, 2006, p. 211-214. 



33  necessária para que se possa visualizar no mercado trabalhadores preparados e felizes pela escolha de suas profissões.36 Outro desenrolar do Princípio da Proteção, o Princípio da Condição Peculiar de Pessoa em Desenvolvimento, versa sobre a necessidade de ajustar a proteção no sentido de alcançar efetivamente a fase de ser humano em desenvolvimento, observando suas peculiaridades físicas, psíquicas, morais, intelectuais e sociais, ainda que tenha que se perseguir ações afirmativas no sentido de concretizar o princípio da igualdade substancial, atendendo a sua peculiar situação. O Princípio do Atendimento Prioritário, também oriundo da Proteção Integral tem bases firmadas na Constituição Federal de 1988 e no ECA, especialmente no artigo 4º, que esmiúça a garantia de prioridade, aduzindo que esta compreende:  primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;  precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;  preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, de modo sucinto, pode-se dizer que o princípio aduz que crianças e adolescentes devem ser atendidos em primeiro lugar, em todas estas circunstâncias elencadas de forma exemplificativa, já que o rol é aberto. O Princípio da Ação Paritária, por sua vez, impõe obrigação similar a toda a sociedade, órgãos governamentais ou não de prover a articulação e ações necessárias ao atendimento da proteção integral ao infante e adolescente. Vale dizer, em nível governamental a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis conjuntamente e sem benefício de ordem, nos termos do que propõe a legislação especial.  Ao final, Oliva traz á lume o Princípio da Proteção Especial ao Trabalho e à Educação do Adolescente com Deficiência, como princípio base quando se trate de proteção à educação e ao trabalho das crianças e adolescentes portadores de deficiência. O Princípio encontra amparo na Constituição Federal (artigo 227), assim como no  ECA (artigos 3º, 54, III, 66 e 208), na CLT, na Lei da Aprendizagem, dentre outros instrumentos correlatos internos, além do Estatuto da Pessoa com                                             36 OLIVA, José Roberto Dantas. O princípio da proteção integral e o trabalho da criança e do adolescente no Brasil: com as alterações promovidas pela Lei n. 11.180, de 23 de setembro de 2005, que ampliou o limite de idade nos contratos de aprendizagem para 24 anos. São Paulo: LTr, 2006, p. 115-116. 



34  Deficiência, Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, que, nos termos do parágrafo único do seu artigo 1º, tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, e foram ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 186, em 9 de julho de 2008, nos termos do procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno, em que pese ter que vir uma Lei, cuja vigência se deu a  partir de janeiro de 2016, para efetivar estes direitos já declarados. Diga-se que Guilherme de Souza Nucci trabalha a classificação dos subprincípios atribuindo olhar à esfera da proteção da criança no que respeita à esfera penal nos quais fala em brevidade (a privação de liberdade do adolescente deve ser a mínima possível, na fase cautelar, ou após a determinação da internação); excepcionalidade (a prisão do adolescente como última alternativa, similar à presunção de inocência); e, por fim e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (a segregação do jovem, por impactar sobremaneira em sua personalidade, deve observar que “se trata de pessoa em desenvolvimento físico-mental, de modo que a privação da liberdade precisa ser excepcional e breve”). O autor trata o Princípio da absoluta prioridade ou do superior interesse como princípio autônomo.37 Assim, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, tais quais o direitos à vida, saúde, alimentação, dignidade, convivência familiar e comunitária, liberdade, educação, cultura, lazer e profissionalização estão todos muito bem guarnecidos na Constituição e legislação ordinária correlata. Contudo, no que pese se ter uma das legislações mais avançadas do mundo em relação à proteção à criança e ao adolescente, o ECA ainda contava até recentemente, com evidente retrocesso ao prever em seu bojo a guarda para o serviço doméstico, sendo sobremaneira comum - bastando apenas olhar para a própria região nordeste – a utilização do instrumento para se utilizar de crianças e adolescentes somente como domésticos, que, na maioria das vezes ficam sem                                             37 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 104. 



35  oportunidade de estudar e de ter uma infância e adolescência dignas, normalmente se resumindo a criança ou adolescente pobre cuidador do lar e das próprias crianças e adolescentes de famílias de maior poder aquisitivo, que se utilizavam da guarda, e, por consequência, do tempo integral de trabalho do infante e adolescente nas tantas tarefas domésticas. A norma foi revogada pela Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, com vacatio legis de um ano, entrando em vigor, portanto, somente no mês de abril deste ano. A fim de subsidiar a concretude dos princípios supra, há que se perseguir a força normativa da Constituição, nos moldes em que já previa Konrad Hesse ao asseverar que a interpretação constitucional há que estar atrelada a perseguir a ótima concretização da norma, de modo que esta corresponda à realidade. Nesse sentido, a necessidade de se buscar a efetividade da doutrina da proteção integral às crianças e adolescentes a partir de uma interpretação construtiva, sob pena de se inverter os propósitos da norma, esvaziando seu conteúdo por descompasso total com a realidade perseguida. 38 Por oportuno, há que se falar ao menos em dois instrumentos ordinários especiais que ampliam a proteção a estes sujeitos que são o SINASE e o Estatuto da Primeira Infância.  O SINASE, Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que passou a vigorar em 18 de abril de 2012, institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional, além de alterar o ECA e a CLT. Já no artigo 1º, parágrafo primeiro traz o conceito de SINASE como   o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei.39                                             38 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição.  6. ed. Porto Alegre: 1991, p. 21-23. 39BRASIL. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional; e altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 7.560, de 19 de 



36  O rol de medidas socioeducativas está previsto no art. 112 do ECA e não foi alterado pela Lei 12.594/2012, o que a lei fez foi enunciar os objetivos das medidas socioeducativas, trazendo, por exemplo a previsão do plano individual de atendimento. De se lembrar, por oportuno, que somente aos adolescentes são aplicadas medidas socioeducativas. Caso uma criança pratique um ato infracional, apenas poderão lhe ser aplicadas medidas protetivas, as quais restam previstas no artigo 101 do ECA. Entre dois importantes diplomas, como o são a lei que instituiu o SINASE e a que instituiu o Estatuto da Primeira Infância, tem-se a “Lei da Palmada”, Também conhecida como “Lei do Menino Bernardo”. Trata-se da Lei n.° 13.010/2014, que altera o ECA e estabelece que as crianças e os adolescentes têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, conceituando “tratamento cruel ou degradante” como: a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que a humilhe; ou a ameace gravemente; ou a ridicularize, ampliando, portanto, a proteção ao bem -estar da criança contra agressões verbais, ou mesmo privação da criança de algo que ela goste muito.40 A lei recebe várias críticas no sentido de que o Estado não pode intervir na esfera familiar, contudo, tais argumentos são fundados na ideia tutelar e da doutrina da situação irregular que vigiam na época do Código Melo de Matos, de 1927, e do Código de Menores, de 1979, que tomavam a criança como objeto de interesse dos pais, e não como sujeito de direitos. Todavia, como é sabido, a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe consigo a doutrina da proteção integral, que assegura às crianças e adolescente a condição de sujeitos de direitos em estágio peculiar de                                                                                                                                         dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, os Decretos-Leis nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. . Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm>. Acesso em: 09 abr. 2018. 40 BRASIL. Lei n. 13.010, de 26 de junho de 2014. Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, e altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm>.  Acesso em: 09 abr. 2018. 



37  desenvolvimento, credores de todos os direitos fundamentais previstos aos adultos, além de outras garantias especiais, a exemplo da diversão e da brincadeira, peculiares à sua condição. Sendo assim, a liberdade, o respeito e a dignidade de crianças e adolescentes são direitos que devem ser respeitados por todos, inclusive pelos pais, e o Estado deve intervir no sentido de se utilizar de todos os meios lícitos para garanti-los.  O Estatuto da Primeira Infância, por sua vez, Lei n. 13.257, de 8 de março de 2016, que entrou em vigor no dia 09 de março de 2016, dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera o ECA, o Código de Processo Penal e a CLT e mais a Lei n. 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei n. 12.662, de 5 de junho de 2012. A referida Lei, já em seu artigo 2º conceitua primeira infância como o período compreendido entre os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança. Ratifica, ainda a obrigação do Estado em estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância. Institui o pleno atendimento dos direitos da criança na primeira infância como objetivo comum de todos os entes da Federação, segundo as respectivas competências constitucionais e legais, a ser alcançado em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (artigo 8º). Além de atribuir à sociedade participação solidária com a família e o Estado na proteção e na promoção da criança na primeira infância (artigo 12). Por fim, confirma a Criança como “cidadã”, fortalecendo o princípio da cidadania já trazido no ECA. Como visto alhures, o sistema de proteção à infância e a adolescência possui sustentáculo forte, já que bebe em princípios e na própria Carta Constitucional, além de diplomas que lhes são próprios, sem olvidar a proteção internacional, a qual passa-se a contemplar.  2.4 O direito internacional: as convenções 138 e 182, da OIT  No plano internacional, no que pertine à temática, se impõe o estudo da Convenção 138 sobre a idade mínima para admissão no emprego, bem como a Convenção 182 que versa sobre as piores formas de trabalho infantil, acompanhadas das Recomendações 146 e 190, respectivamente.  



38  Ademais, ainda se conta com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado na XXI Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas ocorrida em Nova York, em 19.12.1966, ratificado pelo Brasil em 24.01.1992, por meio do Decreto n. 591, de 06.07.1992, que em especial apregoa, em seu artigo 10, que:  Devem-se adotar medidas especiais de proteção e de assistência em prol de todas as crianças e adolescentes, sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição. Devem-se proteger as crianças e adolescentes contra a exploração econômica e social. O emprego de crianças e adolescentes em trabalhos que lhes sejam nocivos à moral e à saúde ou que lhes façam correr perigo de vida, ou ainda que lhes venham a prejudicar o desenvolvimento normal, será punido por lei.41  A Convenção n. 138 foi aprovada na 58ª Reunião da Conferência do Trabalho, em 1973 em Genebra, vigorando no plano internacional em 1976. No que atine ao Brasil, entrou em vigor um ano após sua ratificação, em 28 de junho de 2002. 42 A Convenção estabelece a idade mínima para o trabalho como não inferior à exigível para se terminar a escolaridade obrigatória ou de no mínimo 15 anos. Contudo, abre brecha para que os Estados-membros que não tenham condições de ensino e economia desenvolvidos, possam ter idade limite para o trabalho estabelecida a partir dos 14 anos, desde que encaminhados relatórios anuais sobre a continuidade da prática somado ao fato de se ter estabelecido previamente um prazo para a finalização da prática. Deixa a desejar ao permitir o labor a partir dos 13 em atividades leves, desde que não prejudiquem a saúde e a frequência à escola, podendo, nestas circunstâncias, ser reduzida para até 12 anos, a critério da autoridade competente. Em seu artigo 3º estabelece, ainda, que não será inferior a dezoito anos a idade mínima para a admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias em que for executado, possa prejudicar a saúde, a                                             41BRASIL. Decreto nº 591, de 06 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação.Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. Acesso em: 26 abr. 2018. 42 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção n. 138.1973. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/492>.  Acesso em: 09 abr. 2018. 



39  segurança e a moral do jovem.43 A Recomendação n. 146, instrumento suplementar à Convenção sobre a idade mínima apregoa, entre outras coisas, a necessidade de uma política nacional para garantir melhores condições ao desenvolvimento físico e mental das crianças e adolescentes, dentre os quais estariam firme empenho nacional pelo emprego; atenção a medidas econômicas e sociais que viabilizem padrão de vida digno às famílias, de modo que não precisem da atividade econômicas dos filhos que não alcançaram a maioridade; medidas de seguridade social e bem-estar das famílias; educação, inclusive profissional, correlata com as necessidades dos envolvidos; e medidas de proteção e bem-estar às crianças e adolescentes.44  Anuncia a Recomendação, ainda, a escola em tempo integral até a idade de admissão em emprego, além da persecução pela elevação da idade mínima para dezesseis anos, ainda que de forma progressiva. Mais. Controle sobre as condições laborais deste público por meio da otimização da inspeção do trabalho; fixação de remuneração equitativa e rigor na limitação das horas de trabalho, proibindo, inclusive as extras, a fim de propiciar o tempo necessário e suficiente a execução das tarefas escolares de casa, descanso e lazer. De se dizer, por oportuno, que o Brasil, a partir da Emenda Constitucional n. 20/98, encontra-se em louvável posição no que diz com a idade mínima para o trabalho, já que a Constituição Federal e legislação infraconstitucional correspondente preveem esta idade em 16 anos. A partir de 14 anos, na condição de aprendiz. Contudo, de se reconhecer que há críticas quando a estas disposições, haja vista a Convenção prever idade inferior para países em desenvolvimento como o nosso.  No entanto, entende-se em evidente retrocesso qualquer proposta em sentido contrário, já que tal idade já resta devidamente regulamentada, e, apesar de tal previsão, ainda se vê sobremaneira o trabalho infantil espalhado nas diversas regiões do país, de sorte que, o que ainda se faz objeto de alcance para muitos países, no Brasil já resta tarefa cumprida, necessitando, reforce-se a execução de políticas que efetivem a norma.                                             43 VILLATORE, Marco Antônio César. Direito Internacional do Trabalho. 2 ed. São Paulo: Ltr, 2010, p. 81-83. 44 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Recomendação n. 146. Recomendação sobre a Idade Mínima, de 1973. Disponível em: <http://www.oit.org.br/sites/all/ipec/normas/rec146.php>. Acesso em 09 abr. 2018. 



40  No que assenta à Convenção N. 182, e sua Recomendação Suplementar n. 190, que versam sobre as piores formas de trabalho infantil e ação imediata para a sua eliminação, foi aprovada na 87ª Reunião da Conferencia Internacional do Trabalho, em 1999, em Genebra, entrando em vigor no plano internacional em 19 de novembro de 2000, e no Brasil em 2 de fevereiro de 2001, um ano após ratificada. 45 A Convenção 182 amplia a idade do ser humano considerado criança para 18 anos, ao asseverar em seu artigo 2º que: “Para os efeitos desta Convenção, o termo criança designa a toda pessoa menor de 18 anos.” Segue enunciando no artigo 3º a abrangência do termo “piores formas de trabalho infantil” para abarcar o trabalho escravo, o tráfico, os trabalhos forçados e a prostituição, por exemplo.46 47 Ao ratificar a Convenção, o país se compromete não só a designar por meio de suas legislações nacionais quais são as piores formas de trabalho infantil, bem como a adotar medidas imediatas e eficazes no sentido de proibir e também de eliminar as piores formas de trabalho infantil, vindo a Recomendação n. 190 a impelir os países-membros no sentido de elaborar e executar em caráter de urgência os programas para implementação do objeto da Convenção. Nesse espeque, o Brasil, por meio do Decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2008, veio a cumprir seu compromisso, diante da comunidade internacional ao aprovar a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), proibindo às pessoas com idade inferior a dezoito qualquer das atividades no instrumento elencadas, dentre elas encontram-se os trabalhos prejudiciais à saúde e segurança, na agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, como no beneficiamento                                             45 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção n. 182. 1999. Disponível em:  <http://www.oitbrasil.org.br/node/518>.  Acesso em: 09 abr. 2018. 46 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO . Convenção 182. Artigo 3º Para os fins desta Convenção, a expressão as piores formas de trabalho infantil compreende:  a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados;  b) utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção de pornografia ou atuações pornográficas; c) utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes; d) trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. 47 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Recomendação n. 190. 1999. Disponível em <http://www.tst.jus.br/documents/2237892/0/Recomenda%C3%A7%C3%A3o+190+da+OIT+sobre+Proibi%C3%A7%C3%A3o+e+a%C3%A7%C3%A3o+imediata+para+a+elimina%C3%A7%C3%A3o+das+piores+formas+de+trabalho+infantil>. Acesso em 09 abr. 2018. 



41  do fumo, sisal, castanha de caju e cana-de-açúcar, cujos prováveis riscos ocupacionais são esforço físico, levantamento e transporte de peso; exposição a poeiras orgânicas, ácidos e substâncias tóxicas e com prováveis repercussões à saúde: dorsalgias, sinovites, tenossinovites; intoxicações agudas e crônicas; rinite; bronquite; vômitos; dermatites ocupacionais; apagamento das digitais. Assim, a Lista TIP elenca em todos os casos a descrição dos trabalhos, os possíveis riscos ocupacionais e as prováveis repercussões à saúde, de modo didático e abrangendo as atividades dos vários setores da economia, como acima exemplificado, além das atividades na indústria extrativa; indústria de transformação, produção e distribuição de eletricidade, gás e água; Comércio (Reparação de Veículos Automotores Objetos Pessoais e Domésticos); Transporte e Armazenagem; Saúde e Serviços Sociais; serviços Coletivos, Sociais, Pessoais e Outros; Serviço Doméstico, tratando, ao final, dos trabalhos prejudiciais à moralidade, dentre os quais se incluem as sexuais e a que envolva bebidas alcoólicas. O Brasil é visto como um dos países referência em nível mundial na luta contra o trabalho infantil, tendo sediado inclusive a III Conferência Global sobre a temática no ano de 2013, em Brasília.  A partir da II Conferência Global sobre a temática, foi apresentado o Relatório relativo à 99ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, 2010, Genebra, como seguimento da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, que previa o compromisso de colocar um fim no trabalho infantil até 2016.  Mais uma vez, tem-se a definição pelas Nações Unidas em 2015, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ponto 8.7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, no qual se exalta o compromisso assumido de forma voluntária por 193 países, entre eles o Brasil de, entre os 17 objetivos e 169 metas até 2030, o propósito de eliminar o trabalho infantil até 2025, bem assim o de extinguir todas as formas de trabalho forçado até o ano de 2030. 48 49                                             48 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. 2015. Disponível em <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/>. Acesso em 10 abr. 2018.  49 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em < 



42  Na IV Conferência Global sobre Trabalho Infantil realizada em Buenos Aires em 2017, o Brasil esteve representado e, especialmente no que se refere ao ODS 8, se não adotadas as ações necessárias, o compromisso pode mais uma vez não ser cumprido, seja ele, de tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas.50 Nesse contexto, necessário lembrar que o Brasil ratificou as Convenções número 138 e 182 em 2001 e 2000, respectivamente. Em relação à última, definiu, em Junho de 2008 a Lista de ocupações perigosas, proibidas a pessoas com idade inferior a 18 anos. O Brasil elaborou igualmente um plano nacional de ação compatível com o objetivo de 2008, tendo definido o ano de 2015 como prazo-limite para a eliminação das piores formas de trabalho infantil e 2020 para todas as formas, em conformidade com a Agenda do Hemisfério sobre o Trabalho digno nas Américas, adotada pela 16.ª Reunião Regional Americana da OIT, realizada em Brasília em Maio de 200651, ou seja, o Brasil trabalhou, mas trabalhou bem? Vejamos. Cumpre salientar que os compromissos assumidos pelo Brasil em âmbito internacional para fins de erradicação do trabalho infantil em seu território restam em parte, como visto, descumpridos desde 2015, porquanto também não cumpriu a meta de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016, compromisso assumido na II Conferência Global sobre o tema, realizada em Haia, na Holanda, em 2010 e ratificado em eventos que lhe foram posteriores. Nada obstante, ainda há a chance de ver os números relativos ao trabalho infantil caírem diante do compromisso para 2020 e 2025, desde que se trabalhe muito, mas muito mesmo, contudo, as chances de alcançar a erradicação neste período mostra-se muito pequena.                                                                                                                                         https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em 10 abr. 2018. 50 CONFERÊNCIA GLOBAL SOBRE TRABALHO INFANTIL, 4.,. 2017. Disponível em < http://childlabour2017.org/es>. Acesso em 10 abr. 2018. 51 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Acelerar a acção contra o trabalho infantil: Relatório global no quadro do seguimento da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO, 99., 2010. Anais... GENEBRA, 2010. Disponível em < http://www.oit.org.br/node/386>. Acesso em 11 abr. 2018. 



43  Nesse ínterim, vê-se que o trabalho danoso a crianças e adolescentes merece atenção especial, não só no que atine ao Brasil, mas ao mundo todo. Os organismos internacionais se preocupam e procuram sensibilizar todos os países neste sentido por meio de suas tantas Convenções e Declarações. Cabe a cada país olhar para sua realidade e entender que estes seres em desenvolvimento são o futuro de qualquer país, e que, não sejam por questões altruístas, mas para a própria felicidade das gerações futuras social e economicamente, a imperatividade em se buscar a concretude na proteção integral e especial a crianças e adolescentes, mantendo-os longe de qualquer trabalho, até que estejam devidamente preparados para concorrer profissionalmente em pé de igualdade com seus pares, simplesmente por que criança é criança e não cabe à sociedade estabelecer quaisquer tipos de discriminação se não for positivo e com o fito de promover uma isonomia substancial. Assim, é inevitável e urgente a adoção de ações no sentido de diminuir os números e por que não erradicar o trabalho infantil no Brasil, para o cumprimento dos compromissos firmados, desenvolvimento econômico e social, enfim, para que se estabeleçam no mercado de trabalho futuros profissionais que tenham sido crianças educadas e capacitadas para desenvolverem com competência o Ofício escolhido, já que se reconhece o problema em nível não só interno, mas também internacional, cumpre outrossim a tarefa de resolvê-lo.  2.5 O valor social do trabalho e trabalho decente  Nessa senda, imperioso falar sobre o valor social do trabalho e o trabalho decente.  O valor social do trabalho, erigido como fundamento do Estado Democrático de Direito pela Constituição Cidadã de 1988, tem como norte principal, nas palavras de José Afonso da Silva “fornecer à pessoa humana bases de sua autonomia e condições de vida digna”. Estão centrados principalmente na sua função de criar riqueza e de prover a sociedade de bens e serviços por meio do labor.52 Nesse cenário, os valores sociais do trabalho, somente se materializam com                                             52 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 39. 



44  o direito à livre escolha do labor pelo trabalhador, direito à condições equitativas nas relações laborais, direito a uma remuneração que assegure ao trabalhador e à sua família uma existência digna a si e aos seus.53 Assim, a dignidade, como fundamento da República, como valor supremo, está na base de toda a vida nacional.54 Quando se fala em valor social do trabalho tem-se em mente imediatamente as condições que levam ao trabalho decente, no sentido de ofertar a necessária dignidade ao trabalhador. A dignidade, no contexto coloca por Ingo Sarlet, como   a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.55  Necessário, nesse norte, referenciar as Convenções 29 (Convenção concernente à Trabalho Forçado ou Obrigatório, adotada pela Conferência em sua Décima Quarta Sessão - Genebra, 28 de junho de 1930, com as modificações da Convenção de Revisão dos artigos finais, de 1946), 87 (convenção sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical), 98 (sobre a aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva), 100 (Convenção concernente à Igualdade de Remuneração para a mão-de-obra Masculina e a mão-de-obra Feminina por um Trabalho de Igual Valor, adotada pela Conferência em sua Trigésima Quarta Sessão, em Genebra, a 29 de junho 1951), 105 (Convenção sobre trabalho forçado, aprovada na 40ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, em 1957), entrou em vigor no plano internacional em 17 de janeiro de                                             53 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 39.  54 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 38.  55 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9. ed. rev. Atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, VitalBook file. 



45  1959 e no Brasil em 18 de junho de 1966), 111 (Convenção sobre Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação, aprovada na 42ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, em 1958. Entrou em vigor no plano internacional em 15 de junho de 1960 e no Brasil em 26 de novembro de 1966), além das já mencionadas 138 e 182, porque todas versam sobre o que ao final, juntas, vai auxiliar na compreensão do que é trabalho decente.  Nos termos que propõe a OIT, trabalho decente é definido com sendo a “ocupação produtiva adequadamente remunerada, exercida em condições de liberdade, equidade e segurança capazes de garantir condições de vida digna para o trabalhador e sua família”.56 No Brasil a discussão sobre a implementação do Trabalho Decente tem início em 2003, a partir da assinatura do Memorando de Entendimento entre o governo brasileiro e a OIT, no qual se previu o estabelecimento de um programa especial de cooperação técnica para a promoção de uma Agenda nacional do Trabalho Decente.  Em maio de 2006, o governo brasileiro lançou a Agenda Nacional do Trabalho Decente, durante a XVI Reunião Regional Americana, em Brasília, com os seguintes pontos: mais e melhores empregos com igualdade de oportunidade e tratamento; erradicação do trabalho escravo e eliminação do trabalho infantil; fortalecimento dos atores tripartites e o estabelecimento do diálogo social.57 Na concepção definida sobre trabalho decente, a OIT assevera que: “O controle abusivo de um ser humano sobre outro é a antítese do trabalho decente.”58 Segundo José Cláudio Monteiro de Brito Filho, trabalho decente  é um conjunto mínimo de direitos do trabalhador que corresponde: à existência de trabalho; à liberdade de trabalho; à igualdade do trabalho; ao trabalho em condições justas, incluindo a remuneração, e que preservem sua saúde e segurança; à proibição do trabalho infantil; à liberdade sindical; e à proteção contra os riscos sociais.59                                             56 LIMA, Patrícia Lacerda Trindade de. Narrativa da Agenda Bahia do Trabalho Decente. Brasília: OIT, 2016, p. 11. 57 LIMA, Patrícia Lacerda Trindade de. Narrativa da Agenda Bahia do Trabalho Decente. Brasília: OIT, 2016, p. 12. 58 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Não ao trabalho forçado. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO, 89., 2001. Genebra. Relatório Global do Seguimento da Declaração da OIT relativa a Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Genebra, 2001, p. 13. 59 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da exploração do trabalho: trabalho escravo e outras formas de trabalho indigno. 4 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 56. 



46  Thereza Cristina Gosda chama atenção para a dissociação entre trabalho decente e as reformas trabalhistas que tem sido implementadas, já que“o trabalho decente está voltado para à promoção do progresso social, à redução da pobreza e a um desenvolvimento equitativo e integrador, em face da crescente situação de interdependência dos diferentes países da atualidade.”60 Brito Filho, ao concluir fala sobre a relação trabalho decente e trabalho infantil enfatiza que   em termos do que se considera trabalho decente, e quando se fala de crianças e adolescentes, o direito é enunciado de forma negativa, pois, respeitar, nesse caso, os Direitos Humanos, é proibir o trabalho daqueles que, crianças ou adolescentes que são, devem ocupar seu tempo com o que é necessário ao seu desenvolvimento, e trabalhar não faz parte dessas atividades.61  Nesse espeque, o trabalho infantil se contrapõe, em seu próprio conceito, ao trabalho decente, afinal, totalmente incompatíveis, por seus próprios fundamentos. É justamente aí que advém a necessidade de surgimento de um trabalho protegido para os adolescentes, que possa vir a suprir a cultura do ensino do ofício aos que se encontrem em idade inferior à legal para o labor, mas em uma relação protegida, com direitos mínimos a serem assegurados, a nominada relação de aprendizagem. 
                                            60 GOSDAL, Thereza Cristina. Dignidade do trabalhador: um conceito construído sob o paradigma do trabalho decente e da honra. São Paulo: LTr, 2007, p. 94. 61 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da exploração do trabalho: trabalho escravo e outras formas de trabalho indigno. 4 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 145. 



47  3 O COMBATE AO TIC - TRABALHO INFANTIL NO CAMPO E A CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL  De se recordar, por primeiro, que o uso das crianças para trabalhar não era visto enquanto problema até o início do labor no sistema fabril, daí pra cá, não parou mais. O infante deixou de ser auxiliar nos serviços da família para passar a cumprir jornadas cada vez mais extensas a fim de contribuir com o sustento dos familiares. A terceirização na indústria fabril veio a tornar ainda mais difícil a vida destas crianças, que passaram a trabalhar por peça confeccionada, chegando então ao cume das jornadas estafantes a ponto de se fazer necessário contar com as tantas legislações protetivas que surgiram a partir do Século XIX e que hoje se conhece, até o ápice da proteção integral, a fim de dar o mínimo de dignidade a estes trabalhadores.62 O Princípio da Proteção Integral ocupa espaço com relevo singular na área a partir de instrumentos que priorizam a dignidade destes seres em formação. Não se pode fechar os olhos aos problemas enfrentados pelo Brasil que interdependem do Trabalho Infantil hoje escancaradamente verificado em vários dos setores laborais e econômicos. Tal interdependência propicia um ciclo vicioso e geracional nestes variados tipos de labor que acabam por interferir em todo o desenvolvimento do País.  Ora, se o trabalho infantil se apresenta em decorrência da miserabilidade em que vivem as famílias que precisam do labor das crianças e dos adolescentes, a título de complemento da renda familiar, não se justifica que por este mesmo motivo se tenha novamente a pobreza estampada nos lares de ex-trabalhadores infanto-juvenis.  No mesmo eixo tem-se, e por igual motivo, a ausência de desenvolvimento razoável da qualificação destes futuros profissionais, e por consequência, também, de perpetuação deste quadro de miséria por simples questão de raciocínio lógico. É este o ciclo a que aqui se refere, um ciclo alimentado pela pobreza que gera pobreza. Quanta insensatez!                                              62 GRUSPUN, Haim. O trabalho das crianças e dos adolescentes. São Paulo: LTr, 2000, p. 14-15. 



48  3.1 O trabalho infantil: noções, espécies e causas  Em relação ao conceito de Trabalho, Oris de Oliveira, sabiamente coloca que há termos de difícil conceituação, embora de utilização corriqueira. Vale-se, então, das palavras de  A. Gemelli que entende válida a conceituação de trabalho como sendo: “ [...] a atividade útil que tem em vista realizar um resultado concreto; [...] este resultado útil desprende-se da pessoa que o persegue; [...] é uma atividade móvel que acrescenta continuamente alguma coisa de novo à obra inacabada”. Conclui afirmando que “trabalho e repouso são incompatíveis”.63 Adentrando ao conceito de trabalho infantil a discussão também não se mostra fácil. O mesmo autor, em obra distinta, coloca a complexidade no sentido de ter que se verificar não só as idades mínimas, mas também as modalidades de trabalho, isso porque a Convenção n. 138 da OIT trata várias idades mínimas como limites ao labor, a que o autor nomina de básica, superior e inferior, quais sejam: básica, aos 15 ou 14 anos; superior, aos 18 anos, para trabalhos penosos ou perigosos, ou que prejudiquem a moral, com possibilidade de quando proporcionada a instrução ou a formação adequada, aos 16 anos; e inferior, 12 ou 13 anos, quando se tratar de atividades leves. 64 Após salientar que o conceito de trabalho infantil está atrelado ao constante da Convenção sobre a idade mínima, de 1973, a n. 138, sintetiza-se o trabalho infantil nos seguintes termos:   é infantil e juridicamente proibido o trabalho executado abaixo das idades previstas em lei, ou seja: 16 anos fora do processo de aprendizagem; 18 anos para os trabalhos insalubres, perigosos, pensos, prejudiciais ao desenvolvimento físico, psíquico, social e moral, a fortiori se assumir a tipificação de “pior forma.65  Faz-se oportuno, nesse compasso, lembrar que, com base nos diplomas internacionais, que explicitam como “criança” a pessoa cuja faixa etária esteja entre zero e dezoito anos incompletos, o trabalho infantil seria o realizado nessa faixa                                             63 OLIVEIRA, Oris de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr,, 1994, p. 12. 64 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 159. 65 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 159-161. 



49  etária. O professor Zéu Palmeira traz interessante colocação sobre o tema, com considerações mais amplas, abaixo colacionadas:  O trabalho infantil é toda prestação de serviço por parte de pessoas que, em razão das condições socioambientais e fisiológicas que antecedem ou que são simultâneas ao estágio da puberdade, são potencialmente vulneráveis aos riscos sociais que resultam em danos à saúde e à integridade física, moral e psicossocial.66  No que assenta às espécies, passemos a conceituar o trabalho infantil nas esferas doméstica, da exploração sexual, das ruas, perigosos e, por fim, o do campo, sobre o qual se debruça em especial esta pesquisa.  3.1.1 Trabalho infantil doméstico  O trabalho infantil doméstico é o labor desenvolvido no agrupamento familiar, remunerado ou não, que tem como características marcantes a execução de “atividades repetitivas que pouco auxiliam no seu desenvolvimento”, segundo Josiane Veronese, impondo consequências danosas que afetam diretamente seu físico, sua cognição, seu emocional, sua moral e seu modo de conviver em sociedade.67 Oris de Oliveira entende que é doméstico o serviço de finalidade não lucrativa prestado à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas sendo indiferente que o tomador resida no perímetro urbano ou rual.68 Nesta categoria em especial os números são alarmantes. Os dados sobre Trabalho Infantil da última PNAD Contínua 2016, divulgado no mês de novembro de 2017 apontam mais de 6 milhões de crianças realizando tarefas domésticas. “Mais da metade das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhavam em casa com cuidados de pessoas ou afazeres domésticos”. Ainda: “A pesquisa mostrou que 20,1 milhões de crianças dedicaram, em média, 8,4 horas semanais a essas atividades”.                                             66 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho : críticas e tendências. São Paulo : LTr, 2012, p. 345. 67 VERONESE, Josiane Rose Petry. Trabalho infantil doméstico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 114. 68 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p.163. 



50  69 Ademais, ainda constatou-se que além destes cuidados à pessoas e afazeres domésticos, há também o trabalho para o próprio consumo, este realizado por 716 mil crianças, por uma média de 7,5 horas semanais. Desse modo, chama-se atenção para o fato de que “72,3% das crianças de 5 a 17 anos ocupadas em atividades econômicas também trabalhavam na produção para o próprio consumo e cuidados de pessoas ou afazeres domésticos”, peculiaridade esta em que a Região Nordeste alcança mais destaque: “9,8 horas semanais, em média, considerando tanto afazeres domésticos quanto produção para o próprio consumo.” 70 A pesquisa aponta ainda que as meninas de 14 a 17 anos se sobressaem neste trabalho em relação aos meninos, estes com média de 8,1 horas semanais, aquelas com 12,3 horas, situação que persiste em faixas etárias inferiores. A Ministra do TST Kátia Arruda também faz uma abordagem lúdica e por demais interessante ao correlacionar a criança sob tais condições à Cinderela, personagem da Disney, sob a nominação “Rompendo com o conto da Cinderela”,71 no qual traça um paralelo sobre a forma como o conto se desenrola, bem assim às atividades domésticas desenvolvidas pela menina e o trabalho infantil doméstico tão conhecido.  Interpela as condições em que se desenrola o drama, principalmente aqui no Nordeste, ao lembrar que estas crianças são trazidas para “ajudar no serviço doméstico”, quando na verdade, o que ocorre caracteriza o “trabalho doméstico”.  Nesse ponto, de se dizer que a Ministra trabalha tal distinção, ao afirmar que: considera-se serviço doméstico o trabalho realizado na própria casa, sem qualquer remuneração e sem constituir relação laboral.72 73“O trabalho doméstico,                                             69 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Trabalho infantil: mais de 20 milhões de crianças realizavam tarefas domésticas. 2012. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18384-pnad-c-trabalho-infantil-noticia.html>. Acesso em 12 abr. 2018. 70 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Trabalho infantil: mais de 20 milhões de crianças realizavam tarefas domésticas. 2012. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18384-pnad-c-trabalho-infantil-noticia.html>. Acesso em 12 abr. 2018. 71 ARRUDA, Kátia Magalhães. O trabalho infantil doméstico : rompendo com o conto da Cinderela. Revista de informação legislativa, v. 45, n. 178, p. 285-291, abr./jun. 2008. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176519>. Acesso em 16 abr. 2018. 72 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 166.  



51  por sua vez, é realizado em casa de terceiros, havendo algum tipo de remuneração que no caso do trabalho infanto-juvenil é em geral menor que o salário mínimo ou até mesmo convertido em “ajudas”, como matrícula na escola, alimentação ou vestiário”.74 Menciona a forma de execução das tarefas realizadas, trazendo a reflexão sobre estas ao referir que a menina era forçada às tarefas e as dava cumprimento sem qualquer auxílio dos demais:   A eterna pergunta sobre o limite entre o que é “ajuda” do adulto e quando começa a exploração do trabalho infantil pode ser alcançada, ainda, no belo conto de Walt Disney. Cinderela não executava as atividades domésticas como colaboração normal e saudável entre as pessoas da família. Ela era obrigada a trabalhar de forma extenuante, enquanto a madrasta e respectivas filhas levavam uma vida de ócio e liberdades, com Cinderela presa ao borralho.75  Trata, ainda o aspecto discriminatório deste tipo de labor na infância, no qual se observa maior número de crianças negras e do sexo feminino, ao fazer a seguinte colocação: “Além do trabalho infanto-juvenil doméstico ser realizado, em sua maioria, por mulheres, no Nordeste fica registrada a prevalência da cor negra ou parda, perpetuando a exclusão social já acentuada pela pobreza.” 76 O contexto a faz remeter aos tempos de escravidão, tempos em que se via situações similares, guardadas as devidas proporções de época: “Nessa situação, elas repetem a mesma situação dos escravos da casa de antigamente, permitindo confundir relações morais de intimidade e simpatia com uma relação puramente econômica [...]”, chamando a atenção, ainda, para a perpetuação do drama em gerações ao asseverar que: “O pior é que a trajetória dos pais influencia a história dos filhos por gerações e gerações”.77                                                                                                                                         73 Oris de Oliveira o nomina trabalho infantil doméstico no próprio lar, considerando-o um processo educativo no sentido de participação de todos nas tarefas do lar. 74 ARRUDA, Kátia Magalhães. O trabalho infantil doméstico : rompendo com o conto da Cinderela. Revista de informação legislativa, v. 45, n. 178, p. 285-291, abr./jun. 2008. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176519>. p. 288.  75 ARRUDA, Kátia Magalhães. O trabalho infantil doméstico : rompendo com o conto da Cinderela. Revista de informação legislativa, v. 45, n. 178, p. 285-291, abr./jun. 2008. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176519>. p. 290. 76 ARRUDA, Kátia Magalhães. O trabalho infantil doméstico : rompendo com o conto da Cinderela. Revista de informação legislativa, v. 45, n. 178, p. 285-291, abr./jun. 2008. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176519>. p. 286. 77 ARRUDA, Kátia Magalhães. O trabalho infantil doméstico : rompendo com o conto da 



52  A Ministra constata que “o trabalho infantil sempre refletiu um abuso de seres mais frágeis”78, o que avoca a responsabilidade de toda a sociedade na consecução da proteção a estes seres em desenvolvimento, que, independentemente da situação financeira em que vivem, necessitam de cuidados especiais, condizentes com sua idade, sob pena de se terem vários finais infelizes, diferentemente do que ocorre no conto explanado.  Somente por meio de uma perspectiva de respeito aos direitos humanos e sociais será possível vislumbrar um final feliz para milhões de histórias que não são contos de fadas e que refletem uma realidade dura, cuja superação exige mudanças não apenas econômicas, mas também culturais, rompendo com o estigma da exploração de crianças e jovens dentro dos nossos lares.79  Josiane Rose Petri Veronese, em trabalho específico sobre o tema ratifica a mazela que é o trabalho infantil doméstico para a vida das crianças, correlacionando-os à violação a direitos fundamentais básicos, asseverando que este reproduz as várias situações de exclusão ao expor a criança a condições de violência e exploração, voltando os olhos para a necessidade de compreensão dos mecanismos legais já existentes para efetivar a proteção a esta frágil categoria de pessoas.80 De se salientar, por oportuno, que o sutil argumento de que o labor destas crianças faz a economia fluir é por demais falacioso à proporção que fragiliza o mercado de trabalho adulto, precarizando as relações laborais de um modo geral, alimentando uma cultura patriarcal e machista, impondo à criança o comprometimento de seu desenvolvimento físico, psíquico e biológico, bloqueando impulsos que lhe são naturais, e obstando sua capacidade de sonhar.81 Chama atenção no que assenta a esta modalidade de trabalho infantil o já                                                                                                                                         Cinderela. Revista de informação legislativa, v. 45, n. 178, p. 285-291, abr./jun. 2008. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176519>. p. 287-288. 78 ARRUDA, Kátia Magalhães. O trabalho infantil doméstico : rompendo com o conto da Cinderela. Revista de informação legislativa, v. 45, n. 178, p. 285-291, abr./jun. 2008. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176519>. p. 289. 79 ARRUDA, Kátia Magalhães. O trabalho infantil doméstico : rompendo com o conto da Cinderela. Revista de informação legislativa, v. 45, n. 178, p. 285-291, abr./jun. 2008. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176519>. p. 290. 80 VERONESE, Josiane Rose Petry. Trabalho infantil doméstico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 118. 81 VERONESE, Josiane Rose Petry. Trabalho infantil doméstico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p.101-118. 



53  mencionado artigo 248 do ECA,  revogado pela Lei nº 13.431, de 2018, o qual previa a guarda para caso de  adolescente trazido de outra comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou responsável, em evidente retrocesso e dissonância com o restante da legislação protetiva.  Nesse sentido, Oris de Oliveira traz à baila a consideração sobre a incompatibilidade desta modalidade de guarda com o emprego doméstico, à proporção que a primeira “transfere, a título precário, a criação e educação da criança e do adolescente com obrigação de assistência material e moral.”82 Fazia ele referência, então, a necessidade de uma interpretação sistemática que favoreça a proteção integral, em detrimento da permissão literal, de à primeira vista, se ter pessoas acima de 12 anos laborando como domésticas nas casas de família. Desse modo, a interpretação realizada seria mormente no sentido de ver aplicada a idade mínima contemplada não só na Constituição Federal, bem assim na Convenção n. 138, a qual não fixava esta exceção. 83 Nesse aspecto, o gravame ainda se dá pela dificuldade de coleta de números nesta espécie de trabalho, bem como de que, “no ponto vista da estrutura da sociedade, o trabalho doméstico ainda é percebido como uma função laboral desconstituída de direitos”.84 Os mitos e o descompasso que acompanham o labor na infância acabam por conduzir a criança a outro tipo de exploração, a sexual.   3.1.2 Trabalho infantil sexual   As mesmas carências socioeconômicas que conduzem crianças e adolescentes ao trabalho infantil doméstico são vistas no trabalho infantil sexual. A pobreza e a falta de estrutura familiar, além da baixa escolaridade e falta de amadurecimento, contrastam-se com as compensações econômicas que lhes são ofertadas pelos exploradores sexuais, que vão ganhando espaço na biografia destas                                             82 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 165. 83 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 165. 84 NUNES, Maria do Rosário. Trabalho infantil doméstico: o desafio da superação da invisibilidade. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, p. 128-134, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38641>. Acesso em 17 abr. 2018. 



54  pessoas. Nesse contexto, de se dizer que o trabalho infantil sexual alcança, de fato, a vida de muitas crianças. É um retrato muito bem talhado no filme “Anjos do Sol”, que precisa ser rasgado do álbum destes brasileiros. Anjos do Sol conta a saga da menina Maria, de quase doze anos, que vive no interior do Maranhão. No verão de 2002, ela é vendida pela família a um recrutador de prostitutas, por desconhecimento, como opção dos pais a oferta de melhores condições de vida. Depois de ser comprada em um leilão de meninas virgens, Maria é enviada para um prostíbulo localizado numa pequena cidade, vizinha a um garimpo, na Floresta Amazônica. Após meses sofrendo abusos, Maria consegue fugir e atravessa o Brasil na carona de caminhões. Ao chegar ao seu novo destino, o Rio de Janeiro, a prostituição se coloca novamente no seu caminho e suas atitudes, frente aos novos desafios, mostram a ausência de opções de viver sua infância e de reencontrar sua família. O Cenário é preocupante e é abordado pelo professor Zéu Palmeira ao relacioná-lo ao turismo. O professor salienta que “No espaço laboral, notadamente no setor do turismo, vem se observando um aumento do número de casos em que as crianças são ofertadas como atrativos, para os visitantes”. A carência material, compensada com ganhos mais rápidos conduz crianças e adolescentes a esta escolha, apontando, ainda as consequências da prática: “Os riscos principais a que estão submetidos os precoces trabalhadores do sexo são as DST, incluindo a AIDS, sem falar nas sequelas psíquicas”.85 Luiz Antonio Camargo de Melo, expõe corajosamente os danos que este tipo de exploração pode causar nas crianças: “doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexuais, vaginas rasgadas, úteros perfurados, mortalidade materna”. Chama atenção também para os efeitos psicológicos, quais sejam: “ataques de ansiedade, pesadelos, tendências suicidas, sentimento patológico de culpa”. Por fim, descreve que “um estudo realizado na Costa Rica com mais de cem menores que haviam sido explorados sexualmente mostrou que mais da metade desses desejavam morrer. Isso é uma situação dramática”. 86 É o relato mais profundo sobre                                             85 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 356-357. 86 MELO, Luís Antônio Camargo de. Desafio da erradicação das piores formas de trabalho infantil no Brasil. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, p. 91-



55  a prática. Desse modo é que o trabalho sexual infantil é considerado uma das formas mais perversas da exploração destas pessoas em fase de desenvolvimento, porquanto é ínsita à própria prática os abusos físicos, psicossociais e emocionais, que propiciam sequelas que afetam diretamente o desenvolvimento e a dignidade dos explorados. Com muita propriedade, a Convenção n. 182 da OIT considera a exploração sexual uma das piores formas de trabalho infantil”.87 O professor Zéu aduz que a captação desta mão de obra obtém sucesso em lares que contam com desajustes educacionais, especialmente em relação a crianças que sofrem abandono intelectual, material e afetivo, as vítimas “da permissividade do consumo desumanizante, da violência e da dependência química”.88 Por fim analisa sinteticamente a questão, tecendo uma abordagem nos planos preventivo e recuperativo, nos seguintes moldes:  Os reflexos psicológicos impostos aos explorados sexualmente são tão deletérios que o problema da exploração sexual de menores deve ser objeto de uma política pública preventiva nos ambientes da família, da escola e dos estabelecimentos frequentados pelos menores. No plano recuperativo, o Poder Público deve valer-se da estratégia articulada para retirar o menor da exploração sexual, dando-lhe acompanhamento psicológico e permitindo-lhe formas de qualificação profissional que promovam adequadamente a sua inserção no mercado de trabalho.89  Diga-se que o Nordeste é campeão nesta prática, principalmente nos Estados praieiros, onde o turismo alcança números consideráveis economicamente. A despeito da OIT considerar trabalho, Cassio Faedo, interpela que tal exploração não deve ser considerada trabalho, mas apropriação com fins econômicos do corpo de outrem para obtenção de vantagem econômica. Lembra que é um tema também combatido em nível internacional, a exemplo do Protocolo                                                                                                                                         96, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38665> . Aceso em 17 abr. 2018. 87 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 360. 88 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 360. 89 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 370. 



56  Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, e segue afirmando que “de qualquer sorte, não basta a assinatura de protocolos internacionais e a adoção de normas internas a respeito do assunto, mas de efetivo combate a essas práticas”. Continua destacando “sua absoluta ilegalidade, a qual afirmamos ser trabalho infantil, com todas as reservas, apenas por obrigação de assegurar que se abre uma “chaga” nessas pessoas, que aflige todo ser humano nessa situação.”90  3.1.3 Trabalho infantil nas ruas  Outra modalidade de trabalho infantil que cresce vertiginosamente é o trabalho infantil nas ruas. Ora, o enfraquecimento dos investimentos de caráter social e as próprias políticas atuais relativas aos direitos dos trabalhadores, inclusive a reforma trabalhista que vai e volta em suas constantes alterações legislativas empurram para isso, para o gravame deste quadro. Quando se rebaixam direitos, pejotizam pessoas, terceirizam serviços indiscriminadamente, como tem acontecido, necessariamente há um efeito cascata, cujas crianças, na maioria dos lares mais pobres, são ou serão diretamente atingidas. Retrocede-se no tempo para lembrar que esta modalidade trabalho tem origem na entrega de jornais realizada por meninos e meninas desde outrora.91  A categoria é composta principalmente de “limpadores de vidros de carro, olheiros ou ajudantes do tráfico, lavadores ou guardadores de automóveis, engraxates, guias turísticos, sujeitos da prostituição, vendedores ambulantes.”92 No que respeita a sua configuração jurídica, Oris de Oliveira entende ser de difícil classificação, porquanto ora se vê uma relação autônoma, ora de petição de esmolas mediante espetáculos, ora de exploração dos responsáveis, de entrega de                                             90 FAEDO, Cássio Ricardo de Freitas. Erradicação do trabalho infantil: concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. 2013. 128 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Centro Universitário Fundação Instituto de Ensino para Osasco, Osasco, SP, 2013, p. 95-96. 91 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 190. 92 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 356. 



57  jornais, todos na informalidade.93 Hoje, o leque de atividades só cresce, são crianças e adolescentes nos semáforos pedindo auxílio, vendendo balas, água, frutas, flanelas, carregadores de celular, ou qualquer outra coisa que venha a chamar atenção dos motoristas. Observa-se crianças ofertando também trabalho, limpar o para-brisa, lavar ou guardar carros, dentre outros, tudo na ânsia de conseguir um trocado e voltar para casa à noite com o pão, a fim de angariar forças para, no outro dia, levantar-se e estabelecer a mesma rotina. Escola? Não existe. Sobrevivência. Esta é a palavra que define a vida destes pequenos trabalhadores de rua. Um filme curta metragem que bem retrata esta realidade é o “10 Centavos”, do diretor César Fernando de Oliveira, lançado em 2007. O curta narra a história de uma lavador de carros no Centro Histórico de Salvador, que trabalha lavando e guardando carros para se sustentar e, ao final do dia, voltar para casa com algum alimento e pagar suas contas diárias com dignidade. É, infelizmente, o dia a dia de muitas crianças da periferia do Brasil, do Nordeste, do Rio Grande do Norte, de Natal. Um dia depois do outro, vivendo por viver, um sono sem sonhos. O que se vê é o total descaso. Um desamparo generalizado: familiar, educacional e social. A espécie também figura entre as piores formas de trabalho infantil, apresentando como riscos ocupacionais exposição à violência, drogas, assédio sexual e tráfico de pessoas; exposição à radiação solar, chuva e frio; acidentes de trânsito; atropelamento; e riscos à saúde de ferimentos e comprometimento do desenvolvimento afetivo; dependência química; doenças sexualmente transmissíveis; atividade sexual precoce; gravidez indesejada; queimaduras na pele; envelhecimento precoce; câncer de pele; desidratação; doenças respiratórias; hipertermia; traumatismos; ferimentos, dentre outros.94                                              93 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 190-191. 94 BRASIL. Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008. Regulamenta os artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legislativo no 178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.597, de 12 de setembro de 2000, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6481.htm>. Acesso em: 18 abr. 2018..  



58  3.1.4 Trabalho infantil perigoso  Seguindo esta linha, tem-se o trabalho infantil insalubre, perigoso ou penoso, por demais danoso à saúde de qualquer trabalhador e, se levado em consideração o organismo mais sensível da criança, com mais razão nesta parcela da população. Não se pode olvidar, ainda, que para qualquer pessoa que esteja na faixa inferior a dezoito anos tal labor não encontra legitimação, assim como no que assenta a qualquer outro que ponha em risco o seu desenvolvimento moral ou social.95 Oris de Oliveira afirma que o termo “perigoso” não encontra limitação na CLT ao tratar sobre periculosidade, e segue: “Perigoso para o adolescente é todo trabalho que ponha em risco a segurança, como por exemplo, em situação que seja facilmente sujeito a acidente do trabalho”.96 Zéu Palmeira, por sua vez, o conceitua como “O trabalho perigoso é entendido como o exercício de atividade em que se verifica uma alta probabilidade de dano à saúde e à segurança do trabalhador.”97 O risco, saliente-se, é inerente à própria atividade desenvolvida. Já no que diz com o trabalho penoso, cujo reconhecimento já foi negado em tempos pretéritos ao argumento de que não estaria regulamentado, Oliveira avoca o bom senso para caracterizar como penoso “o trabalho que implica desgaste físico e psíquico acima da média razoável.”98 O tipo de trabalho sob enfoque é elencado, em rol não taxativo, na Convenção n. 182, da OIT, bem assim no Decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2018, repise-se: todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como venda ou tráfico, cativeiro ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou obrigatório; II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas; III - a utilização, recrutamento e oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de drogas; e IV - o recrutamento forçado ou compulsório                                             95 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 178. 96 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 178. 97 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 350. 98 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 179 



59  de adolescente para ser utilizado em conflitos armados.99  O professor Zéu Palmeira adverte sobre a amplitude do adjetivo “perigoso” ao afirmar que ele “transcende os limites da periculosidade (art. 193 da CLT) e engloba toda espécie de trabalho potencialmente prejudicial à sanidade e à integridade física do menor trabalhador, seja ele insalubre, periculoso, moralmente degradante, etc.”100 O impacto do trabalho infantil perigoso deve ser visto com mais acuidade, porquanto o organismo do infante, segundo apontam as pesquisas na área, se mostra mais frágil do que o de um adulto, afinal, encontra-se ainda em desenvolvimento. Palmeira coloca a questão dos efeitos do TIP nos seguintes termos:  A dinâmica fisiológica e psíquica da criança constitui um processo complexo e inacabado, cujo desenvolvimento demanda condições adequadas para se completar a maturação exigida para uma vida adulta saudável. Os mecanismos de defesa da criança revelam que estas são mais vulneráveis às substâncias tóxicas. Ademais, como a tendência da criança em geral é ter peso inferior, se comparado ao peso do adulto, os efeitos da exposição às substâncias químicas e/ou biológicas coincidirá com a maior absorção de contaminantes e, em consequência, maior impacto sobre a saúde do menor. Isso significa que um ambiente de trabalho com uma dada quantidade fixa de contaminantes, para adultos e crianças, resultará em maior impacto sobre a saúde destas. Daí que os limites de tolerância de uma mesma substância têm repercussões diferenciadas e mais deletérias para o menor trabalhador. [...] Os menores trabalhadores deparam-se diante dessa maior suscetibilidade ao dano porque, se comparados aos adultos, tendem a apresentar um processo metabólico mais intenso e um elevado consumo de oxigênio, fatores que intensificam a absorção de substâncias nocivas ao seu pleno desenvolvimento. Os danos podem ser mais intensos se os menores tiverem problemas de desnutrição, de perda auditiva ou mesmo se executarem as suas tarefas submetidos ao assédio moral101                                              99 BRASIL. Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008. Regulamenta os artigos 3º, alínea “d”, e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, aprovada pelo Decreto Legislativo no 178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.597, de 12 de setembro de 2000, e dá outras providências. Brasília, DF, 13 jun. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6481.htm>. Acesso em: 18 abr. 2018. 100 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 352. 101 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 353. 



60  Urge sejam implementadas medidas que sejam efetivas e que atendam todo o núcleo familiar, já que o que leva estas crianças ao labor perigoso é a necessidade de manutenção da família. Por fim, enquanto trabalho perigoso, contemplado dentre as piores formas de trabalho infantil que é, passaremos a estudar mais amiúde o Trabalho Infantil no Campo ou Trabalho Infantil Rural, que pelas peculiaridades na sua execução, somadas às do nosso país, resta ainda mais invisibilizado, em que pese seja onde os números se lançam em maiores percentuais.  3.2 Conceito de Trabalho Infantil no Campo (TIC)   O Trabalho infantil no campo apresenta diversas peculiaridades que conduzem ainda mais a sua invisibilidade e também à sua classificação dentre as piores formas de trabalho infantil, consoante Decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2008. Nessa conjuntura se costuma traçar uma diferenciação entre as atividades realizadas em regime de agricultura familiar. O conceito de trabalhador rural, extensivo ao trabalhador rural infante é o previsto no caput da Convenção n. 141 da OIT, que, ratificada pelo Brasil em 1975, assim dispõe:   Art. 2 — 1. Para efeito da presente Convenção, a expressão ‘trabalhadores rurais’ abrange todas as pessoas dedicadas, nas regiões rurais, a tarefas agrícolas ou artesanais ou a ocupações similares ou conexas, tanto se trata de assalariados como, ressalvadas as disposições do parágrafo 2 deste artigo, de pessoas que trabalhem por conta própria, como arrendatários, parceiros e pequenos proprietários.  Tal Convenção apresenta conceito mais amplo do que o trazido pela Lei n. 5.889/73, porquanto atrelada ao percebimento de salário, requisito desconsiderado pela Convenção supra. Oris de Oliveira lembra que o trabalho no campo também se refere ao rur-urbano, já que este mora na cidade, mas trabalha no setor rural. Ademais, salienta as diversas relações advindas da relação de trabalho do rurícola, quais sejam: de empregado permanente, de safrista (em períodos sazonais), como eventual (sem 



61  continuidade), além das relações de empreiteiros operários rurais.102  Acrescenta, em outra obra, que o adolescente - e aqui entende-se que restam inclusos a criança e o adulto  - trabalham ainda, “como boia-fria, pilão, volante, birolo, clandestino, catingueiro, changueiro.”103 O professor Zéu Palmeira sucintamente coloca em palavras a especificidade deste tipo de labor, e as formas de exposição.  Na agricultura é comum o trabalho do menor, visto que os ritos de iniciação se dão como um desenvolvimento dos membros da família. Desde cedo as crianças manipulam fertilizantes, inalam ou ingerem substâncias nocivas à sua saúde, são expostos ao contato com inseticidas e fungicidas, apresentando precocemente doenças de pele e quadros de dispneia. Além desses aspectos, não raro a criança trabalhadora do campo é submetida a precárias condições de higiene, sem acesso à água potável, submetida a horários de trabalho inadequados, a situações de intenso frio ou calor ou a tarefas que demandam esforço físico que está além da sua capacidade normal.104  Nas tarefas realizadas por estas pessoas em desenvolvimento em nível de agricultura em regime familiar, a título de diferenciação, tende a se verificar uma menor incidência de agrotóxicos, um maior e melhor acompanhamento das atividades pelos pais, horários em que se permite a ida a escola, o fato de trabalharem em um núcleo familiar, todos conjuntamente de certa forma propicia a convivência familiar necessária, e etc. Contudo, não se afirma precocemente com isso que o trabalho, nestas condições, seja benéfico às pessoas em idade laboral inferior à legal. O regime familiar, nas palavras de Oris de Oliveira, “se caracteriza pela execução de serviços onde trabalham habitualmente pessoas da família sob a direção de um de seus membros”, de modo que “a distribuição de tarefas sob o comando do poder familiar não descaracteriza o regime familiar.” 105 Neste sentido, o trabalho de todos é considerado para fins de lucro ou prejuízo, não há regime de                                             102 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 166. 103 OLIVEIRA, Oris de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr,, 1994, p. 105. 104 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 355. 105 OLIVEIRA, Oris de. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTr, 2009, p. 180. 



62  empregado-empregador evidenciado. Nos termos da Lei 11.326/2006, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.106 O texto foi regulamentado pelo Decreto N. 9.064, de 31 de maio de 2017, o qual conceitua Unidade Familiar de Produção Agrária, ao tempo em que institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.107 A regulamentação delibera, de forma mais objetiva, o público beneficiário da política nacional da agricultura familiar e define os empreendimentos familiares rurais, cria o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), que permite identificar os agricultores familiares com acesso às políticas públicas da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD). No Brasil, é sobremaneira importante a agricultura em regime familiar, nos termos do que propõe a Lei, haja vista o tratamento diferenciado dispensado a estes agricultores na forma de incentivos, tais como o crédito e o manejo de culturas em harmonia com a preservação da natureza. Contudo, Oliveira observa a necessária diferença que há entre a agricultura familiar e a contratação de equipe, comum no País. Neste, empregam-se os pais, na condição do envolvimento também de cônjuges e filhos, já que a remuneração, nestes casos, costuma se dar por produção, por tarefa ou por empreitada. Ocorre, portanto, uma burla à legislação, porquanto se trata, na verdade, de vários contratos                                             106 BRASIL. Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, Brasília, DF, jul. 2006.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm>. Acesso em: 23 abr. 2018. 107 BRASIL. Decreto Nº 9.064, de 31 de maio de 2017. Dispõe sobre a Unidade Familiar de Produção Agrária, institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e regulamenta a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais, Brasília, DF, maio 2017. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9064-31-maio-2017-785001-publicacaooriginal-152929-pe.html>. Acesso em: 23 abr. 2018. 



63  individuais, sendo irrelevante o vínculo de parentesco, conforme se transcreve trecho abaixo:  Ocorre, nessa hipótese, concretamente, o que a doutrina denomina de “contrato de equipe”, porque um conjunto de pessoas se organiza para realizar um trabalho comum. É circunstancia irrelevante que esses trabalhadores tenham entre si um vínculo de parentesco ou familiar. O contrato de equipe é, na verdade um “feixe” de contratos individuais: todos e cada um dos componentes do grupo são empregados com todos os direitos e deveres inerentes a essa relação jurídica. 108  Assim, pelo que se expôs até agora, já se vê bem as dificuldades de enfrentamento, que começam pelo aspecto cultural do trabalho no campo, perpassando pelas tentativas de burlas à legislação no sentido de explorar a parte mais frágil desta relação. Numa fronteira tênue, tem-se a atividade voluntária educativa, a qual se passa a abordar.  3.3 Conceito de Atividade Voluntária Educativa (AVE)  Dentre as atividades que permeiam o universo infantil, há que se perquirir até onde sua execução é vista como uma contribuição saudável para o aprendizado e disciplina da criança, bem assim quando as exigências ultrapassam este liame educacional. O professor Zéu Palmeira, estudioso na área, salienta o aspecto positivo destas atividades como Atividade Voluntária Educativa (AVE), cujo conceito é de que é “o trabalho que, pelo seu escopo educativo, cooperativo e socializador, ao invés de prejudicar, serve como meio para se promover o bem-estar e o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente que o realiza.”109 No que diz respeito aos critérios que embasam a linha fronteiriça, coloca, por exemplo a repetição, a natureza daquela atividade, bem assim a probabilidade de                                             108 OLIVEIRA, Oris de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr,, 1994, p. 104-105. 109 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Trabalho infantil: um complexo desafio político intercultural. In: SEMINÁRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, 21., 2016, Natal. Anais.... Natal, 2016. Disponível em: <https://seminario2016.ccsa.ufrn.br/anais>. Acesso em: 15 abr. 2018. 



64  dano, em consonância com os requisitos elencados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), nos seguintes termos:  Dentre esses critérios destacam-se o da recorrência, o do tempo dos serviços prestados, o da natureza das atividades desenvolvidas e o critério do potencial de dano, em sentido amplo, envolvido na atividade. O UNICEF estabelece alguns requisitos por meio de alguns referenciais, tais como dedicação exclusiva, idade demasiada baixa, estresse físico, psíquico e social, comprometimento do acesso à escola, violação da dignidade etc110  Desse modo, a AVE é bem-vinda no cenário infantil, pois faz parte da educação da criança, já que se conduz pelo ensinamento, exemplo, regras e responsabilidade, sem contudo, trazer à criança a sensação de estar trabalhando, sem qualquer sentimento de sofrimento ou imposição, tratando-se mais de uma  colaboração no sentido de organizar seu próprio ambiente familiar, seu ambiente de estudos, seu ambiente doméstico, com responsabilidade e espírito participativo.   3.4 A cultura do trabalho no campo  Falar de trabalho infantil no campo por si só já se constitui em tarefa complicadíssima, pois parece ser natural que as crianças reproduzam o ofício dos pais. Contudo, há que se observar os períodos da vida em que o trabalho deve estar inserido no contexto do desenvolvimento físico e psico-social do ser humano, a fim de que sua inserção antecipada ou tardia, não venha a lhe ser prejudicial. A cultura do trabalho no campo é antiquíssima. Maria João da Silva Nascimento, em tese acerca da caracterização do trabalho infantil em contexto rural, apresentada na Universidade do Minho, em Portugal, traz à baila tal lembrança narrando a miserabilidade das sociedades rurais antigas na seara econômica, onde a comida era regrada entre as famílias rurícolas mais pobres, as quais, geralmente, laboravam para as mais ricas ou remediadas.111                                             110 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Trabalho infantil: um complexo desafio político intercultural. In: SEMINÁRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, 21., 2016, Natal. Anais.... Natal, 2016. Disponível em: <https://seminario2016.ccsa.ufrn.br/anais>. Acesso em: 15 abr. 2018. 111 NASCIMENTO, Maria João da Silva. A caracterização do trabalho infantil em contexto rural. 2008. 321f. p. 11. Tese (Doutorado em Estudos Sociológicos da Criança). Universidade do Minho, Braga, Portugal. 



65  Narra que dentre os camponeses mais ricos a cultura já era no sentido de perpetuação de uma família fortificada pelo patrimônio, pelo filho mais velho. Já entre as famílias camponesas mais pobres, que eram os caseiros no mais das vezes destas ditas fazendas, o que se via era o apoio mútuo, no sentido mesmo de sobreviver.112 Nascimento, em quadro elucidativo sobre o contexto rural, salienta que: “em comunidades pouco letradas ou onde há pouca valorização do saber académico, o processo educativo baseia-se na reprodução de saberes e de conhecimentos que os adultos consideram essenciais no desenvolvimento dos mais novos.” Observa-se que este é o mesmo contexto brasileiro, cabendo aqui trabalhar esta transmissão de conhecimento dos adultos às pessoas em idade inferior à legal para trabalhar.113 Haim Grunspun também lembra que a prática é não só milenar, mas também mundial, ao asseverar que “Através dos séculos e em todas as culturas, as crianças compartilhavam com seus pais no trabalho do campo, no mercado, e ao redor da casa logo que tinham idade suficiente para realizar alguma tarefa.” Lembra ainda que a força de trabalho infantil não era um problema até a introdução do sistema fabril, onde os excessos começaram e persistem até então.114 O problema realmente se fincou a partir da perspectiva de ganho com o labor infantil, oportunidade em que a criança passa da situação de auxiliar nos serviços em casa para a posição de provedora do lar, o que se agravou com a terceirização dos trabalhos que podiam ser feitos em casa e, mais, com a possibilidade de pagamento por peça.115 No Brasil, no que atine à cultura do trabalho no campo e a AVE, Zéu Palmeira demonstra preocupação com a adultização precoce das pessoas em idade inferior à legal, sustentada pela diversidade de espaços rurais, tais quais sítios, vilas, roças, granjas, além do latifúndio do agronegócio, somado à cultura do trabalho enraizada nos campesinos, que passam a idéia para seus filhos como parte da                                             112 NASCIMENTO, Maria João da Silva. A caracterização do trabalho infantil em contexto rural. 2008. 321f. p. 11-12. Tese (Doutorado em Estudos Sociológicos da Criança). Universidade do Minho, Braga, Portugal. 113 NASCIMENTO, Maria João da Silva. A caracterização do trabalho infantil em contexto rural. 2008. 321f. p. 14. Tese (Doutorado em Estudos Sociológicos da Criança). Universidade do Minho, Braga, Portugal. 114 GRUSPUN, Haim. O trabalho das crianças e dos adolescentes. São Paulo: LTr, 2000, p. 14-15. 115 GRUSPUN, Haim. O trabalho das crianças e dos adolescentes. São Paulo: LTr, 2000, p. 14. 



66  educação destes, em que pese não se obliterem a aceitação das interações sociais com as novas tecnologias.116 Desse modo, vê-se que as crianças são estimuladas desde muito cedo a trabalhar na roça, muitas vezes em detrimento da ida à escola, por fatores diversos. O primeiro deles, como é sabido, se perfaz na pobreza. Depois há a falta de esclarecimento por parte dos pais acerca da necessidade do estudo, já que na maioria das vezes eles também não tiveram oportunidade de ir à escola. Some-se tais fatores à distância, a falta de transporte, as dificuldades enfrentadas pela própria escola na lotação de professores para lecionar na localidade, a qualificação destes, os períodos de safra, dentre outras. O professor Zéu Palmeira117 traz à lume em artigo intitulado “Trabalho infantil: um complexo desafio político intercultural”, no qual aduz que o próprio MST ao enxergar no trabalho um princípio educativo, sanciona, por outro lado, uma educação multidimensional, como segue: É importante ressaltar que além do trabalho desenvolvido pelas as crianças/adolescentes elas devem ter garantido: TEMPO PARA ESTUDAR - tanto ir na escola ou estudar em casa. Os pais e monitores precisam entender que isso é um dever legal e ético. TEMPO PARA BRINCAR - pessoalmente e coletivamente, principalmente com as crianças que estão passando pelas mesmas experiências ou fase. É um espaço de socialização, solidariedade e desenvolvimento. TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA - seja para conversar sobre os acontecimentos, seja para a memória histórica, seja para acompanhar os pais na reza, visita aos doentes. TEMPO PARA O TRABALHO - com a finalidade de aprender, valorizar o trabalho e ter responsabilidade. Aprender o valor do trabalho voluntário. TEMPO PARA A LEITURA E CULTURA - desde pequenos nós precisamos ir abrindo nossos horizontes e absorvendo os valores culturais de nosso povo. TEMPO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Equilíbrio saudável, resistência, saúde. TEMPO PARA DESCANSAR - Refazer as energias que atendam todas as demais                                             116 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Trabalho infantil: um complexo desafio político intercultural. Revista FIDES, Natal, v. 9, n. 1, jan./jun. 2018. Disponível em: <http://www.revistafides.ufrn.br/index.php/br/issue/view/18/17%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 01 jun 2018. 117 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Trabalho infantil: um complexo desafio político intercultural. Revista FIDES, Natal, V. 9, n. 1, jan./jun. 2018 Disponível em: http://www.revistafides.ufrn.br/index.php/br/issue/view/18/17%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 01 jun 2018.p. 132-133.  



67  atividades. TEMPO PARA A SENSIBILIDADE (sentido do corpo)- Tempo de mística, que deve ser garantido em todos os espaços.118 Enfim, são muitos os fatores que se somam ao cultural e empurram as crianças para segurar a enxada, em direção oposta ao comparecimento à escola. Contudo, note-se que ao se defender o combate ao trabalho infantil também na seara rural, vê-se que não se trata de um entendimento isolado, as crianças precisam vivenciar seu tempo e sua época, há que se perquirir políticas que garantam a elas a efetividade deste direito, ainda que em convivência com a educação responsável para o aprendizado da atividade rural.  3.5 O Trabalho Infantil no Campo (TIC) como Trabalho Infantil Perigoso (TIP) e os riscos ao pleno desenvolvimento da criança e do adolescente  Sabe-se que a criança não escolhe ser trabalhadora, ela é conduzida a tal situação, na maioria das vezes por seus responsáveis, sejam seus pais, tutores, ou guardiães. Gruspun lembra este fato, com propriedade, ao certificar que “as crianças sempre foram levadas a trabalhar por seus pais.”119 O Trabalho infantil perigoso (TIP) é conceituado em breves palavras pelo professor Zéu Palmeira como “o exercício de atividade em que se verifica uma alta probabilidade de dano à saúde e à segurança do trabalhador.”  O TIP, tido com uma das piores formas de trabalho infantil, é definido no artigo 1º, d, da Convenção n. 182 da OIT, como sendo os trabalhos que por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. O trabalho infantil no campo, por sua vez, traz em sua própria essência riscos ao pleno desenvolvimento do infante, pelo manejo de ferramentas inapropriadas para sua faixa etária, bem assim pela radiação solar, diária e inevitável, e não por menos é considerada uma das piores formas de trabalho infantil, conforme Lista TIP, a qual contempla 93 atividades que apresentam riscos para a saúde física e mental, e para o desenvolvimento de crianças e adolescentes e onze situações de trabalho infantil no campo, os prováveis riscos ocupacionais e as                                             118 ORIENTAÇÕES para um trabalho infantil educativo. Rio de Janeiro: MST, 1998, p. 9-10. 119 GRUSPUN, Haim. O trabalho das crianças e dos adolescentes. São Paulo: LTr, 2000, p. 14. 



68  prováveis repercussões a saúde em cada situação. A Lista TIP brasileira foi produzida pela Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), juntamente com o Governo Federal e a sociedade civil.  De se notar que uma ressalva que merece relevo é a respeito de sua invisibilidade, mascarada pela cultura rurícola e patriarcal. O professor Zéu Palmeira assim se pronuncia sobre o tema: “A invisibilidade do trabalho infantil torna-se mais evidente na agricultura, setor que apresenta o maior número de incidência do fenômeno, isto é, pouco mais de 2/3 de todos os trabalhadores infantis.”120 Os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada no fim do ano de 2017 ratificam a preocupação: entre a faixa etária de 5 a 17 anos de idade, 47,6% de pessoas entre 5 e 13 anos de idade e 21,4% na faixa de 14 a 17 anos encontram-se nas atividades de agricultura, percentual que por si só supera o total do conjunto dos demais grupos de atividades de comércio e reparação, serviços domésticos, e outros. Luciana Paula Vaz de Carvalho ressalta em dissertação de mestrado pela PUC-SP os trabalhos nas carvoarias, pedreiras e olarias, como o que mais se utiliza da mão-de-obra de pessoas em idade inferior à mínima legal para o labor. Salienta que elas “auxiliam no abastecimento dos fornos, no corte das madeiras e carregamento dos caminhões,” ao passo em que propaga que “tais atividades expõem a lesões por carregamento de peso excessivo, possibilidade de queimaduras nos fornos, mutilações e, ainda, causam problemas respiratórios”,121 danos previstos inclusive na própria Lista TIP, como risco ocupacional ou repercussão negativa à saúde. Assim prossegue em relação às pedreiras e olarias, local onde se “limpam os locais de extração da pedra e ficam expostos a poeiras minerais, excesso de ruídos e de peso, jornadas extenuantes e a ferimentos por uso de objeto cortante.” Em relação as olarias, lembra que “trabalham no corte de telhas e tijolos, no transporte de material e no manuseio de fornos e tornam-se suscetíveis às lesões por esforços repetitivos, quedas de alturas, choque elétrico e ao contato com poeira                                             120 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 355. 121 CARVALHO, Luciana Paula Vaz. O trabalho da criança e do adolescente no ordenamento jurídico brasileiro: normas e ações de proteção. 2010. 214 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. 



69  e sílica.122 Zéu Palmeira lembra que, no campo, desde cedo as crianças já lidam com esta manipulação de fertilizantes, inseticidas e fungicidas, inalam ou ingerem substâncias que trazem danos à saúde, o que leva a quadros de doenças de pele e de dispneia. Protesta sobre as precárias condições de higiene, as excessivas jornadas, a exposição a frio ou calor intenso, aos esforços exagerados para a sua condição física, além do manuseio de equipamentos inadequados, tais quais ferramentas cortantes. Cita as culturas do café, algodão, cacau e açúcar, como as que mais absorvem o labor de pessoas em idade inferior à mínima para o trabalho.123 O trabalho é excessivo, de sol a sol, a escola é precária e as consequências danosas e ainda se conta com a subnotificação dos acidentes e mortes envolvendo crianças, bem como com a não inserção de pessoas menores de 5 anos, que, infelizmente, também se constata existir. Maria da Graça Hoefel se pergunta, como está a situação no Brasil. Hoje, como há vários anos atrás, as crianças encontram-se laborando na agricultura, nas plantações de cana-de-açúcar e de laranja, em trabalhos penosos, com exposição a riscos, a substâncias químicas como agrotóxicos, com um processo importante de intoxicações agudas e crônicas ou acidentadas. 124  Em nível mundial, a OIT apresenta dados de que o trabalho infantil perigoso e no campo. No último dado divulgado (Estimación mundial sobre el trabajo infantil: Resultados y tendencias, 2012-2016 , Ginebra, septiembre de 2017) está em primeiro lugar na divisão dos tipos de trabalho infantil, representando 71% em números.  Em todo o mundo, 218 milhões de crianças com idades entre 5 e 17 anos estão engajadas na produção econômica. Entre eles, 152 milhões são vítimas de trabalho infantil; quase metade, 73 milhões,                                             122 CARVALHO, Luciana Paula Vaz. O trabalho da criança e do adolescente no ordenamento jurídico brasileiro: normas e ações de proteção. 2010. 214 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. 123 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 355. 124 HOEFEL, Maria da Graça Luderitz. Danos à saúde física e mental: prejuízo irrecuperável. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 81, n. 1, p. 71-77, jan./mar. 2015. Dispon´vel em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/84143>. Acesso em: 09 maio 2018, p. 73. 



70  estão em situação de trabalho infantil perigoso. [...] O trabalho infantil concentra-se primeiro na agricultura (71%), que inclui a pesca, silvicultura, pecuária e aqüicultura, e inclui agricultura de subsistência e comercial; 17% das crianças em trabalho infantil trabalham no setor de serviços; e 12% no setor industrial, particularmente mineração125  Nesse particular, pesquisa divulgada pela Rede Peteca, noticia números vergonhosos de acidentes e mortes envolvendo infantes em situação de trabalho: “entre 2007 e 2016, 22.349 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos sofreram acidentes graves enquanto trabalhavam.” Continua relatando que “somente em 2016 houve 1.374 notificações desse tipo de acidente no Sistema Nacional por Agravo de Notificações (SINAN) do Ministério da Saúde”. Em relação às mortes, apregoa que “No mesmo período, 200 crianças e adolescentes morreram em acidentes de trabalho”.126 A pesquisa ainda salienta que “entre as notificações consideradas graves estão amputações, traumatismos, fraturas e ferimentos nos membros, principalmente nos superiores.” Propala, ainda, que no período supra mencionado, “552 crianças e adolescentes tiveram a mão amputada enquanto trabalhavam; 4.264 crianças e adolescentes sofreram algum tipo de ferimento; 994 sofreram fraturas do punho e da mão e 631 tiveram traumatismos no tornozelo e nos pés.” Conclui asseverando que “Ao todo, 31.999 adolescentes de 14 a 17 anos sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam.”127                                             125.ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabajo infantil, 2017. Disponível em: < http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm>. Acesso em: 25 abr. 2018. En todo el mundo, 218 millones de niños de entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica. Entre ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil; casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso. [...] El trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura (71%), que incluye la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial; el 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabaja en el sector de servicios; y el 12% en el sector industrial, en particular la minería. Estimación mundial sobre el trabajo infantil: Resultados y tendencias, 2012-2016 , Ginebra, septiembre de 2017. 126 REDE PETECA. A gravidade do trabalho infantil: mais de 22 mil crianças e adolescentes sofreram acidentes nos últimos dez anos. 2017. Disponível em: http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/gravidade-trabalho-infantil-mais-de-22-mil-criancas-e-adolescentes-sofreram-acidentes-nos-ultimos-dez-anos/>. Acesso em: 24 abr. 2018. 127 REDE PETECA. A gravidade do trabalho infantil: mais de 22 mil crianças e adolescentes sofreram acidentes nos últimos dez anos. 2017. Disponível em: http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/gravidade-trabalho-infantil-mais-de-22-mil-criancas-e-adolescentes-sofreram-acidentes-nos-ultimos-dez-anos/>. Acesso 



71  Ronaldo José de Lira, em artigo intitulado “O trabalho infantil sob a perspectiva das doenças e acidentes do trabalho”, salienta que os registros são claros ao exibir imagens de crianças e jovens trabalhando em atividades insalubres e perigosas, ao lado de homens e mulheres. Desempenhavam longas jornadas e eram tratados como adultos, já que não havia qualquer limitação de trabalho, tampouco privação de exposição à agentes nocivos. Os alojamentos também eram desumanos, o que propiciou a proliferação de uma série de doenças contagiosas, além de outras transmitidas por vetores. Outro recurso importante de consulta são os acervos fotográficos que denunciam as marcas físicas do trabalho: além da sujidade, sinais de escoliose, de cifose e de outras deformações ósseas.128 Nesse espeque, certifica que além dos prejuízos sociais e econômicos do trabalho precoce, há também à saúde física e mental destes jovens, que se engajam em trabalhos tidos como perigosos porque realmente o são, a exemplo de um adolescente de 16 anos que perdeu um braço laborando em uma olaria, no Pará,129 ou de uma criança que aos 12 anos teve antecipada sua morte por ter sido soterrada quando pegava areia para vender e um barreiro deslizou, em Sousa, na Paraíba.130 As autoridades não estão alheias, o Ministério Público do Trabalho editou, dentre outras, cartilha ilustrada por Ziraldo nominada “Saiba tudo sobre o trabalho infantil”, onde expõe de forma clara as consequências maléficas do labor infantil:  Crianças ainda não têm seus ossos e músculos completamente desenvolvidos. Correm maior risco de sofrer deformações dos ossos, cansaço muscular e prejuízos ao crescimento e ao desenvolvimento, dependendo do ambiente e condições de trabalho a que forem submetidas; Crianças têm maior frequência cardíaca que os adultos para o mesmo esforço (o coração bate mais rápido para bombear o sangue para o corpo) e, por isso, ficam mais cansadas do que eles, ainda que exercendo a mesma atividade; A ventilação pulmonar                                                                                                                                         em: 24 abr. 2018. 128 LIRA, Ronaldo José. O trabalho infantil sob a perspectiva das doenças e acidentes do trabalho. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas : estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo : LTr, 2016, p. 163. 129 FÓRUM NACIONAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. Adolescente perde braço em acidente de trabalho em olaria. 2016. Disponível em: <http://www.fnpeti.org.br/noticia/1605-adolescente-perde-braco-em-acidente-de-trabalho-em-olaria.html>. Acesso em: 24 abr. 2018. 130 FÓRUM NACIONAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. Criança em situação de trabalho infantil morre soterrada. 2017. Disponível em: <http://www.fnpeti.org.br/noticia/1630-crianca-em-situacao-de-trabalho-infantil-morre-soterrada.html>. Aceso em: 24 abr. 2018. 



72  (entrada e saída de ar dos pulmões) é reduzida; por isso, crianças têm maior freqüência respiratória, o que provoca maior absorção de substâncias tóxicas e maior desgaste do que nos adultos, podendo, inclusive, levar à morte; A exposição das crianças às pressões do mundo do trabalho pode provocar diversos sintomas, como por exemplo, dores de cabeça, insônias, tonteiras, irritabilidade, dificuldade de concentração e memorização, taquicardia e, conseqüentemente, baixo rendimento escolar. Isso ocorre mais facilmente nas crianças porque o seu sistema nervoso não está totalmente desenvolvido.  Além disso, essas pressões podem causar diversos problemas psicológicos, tais como medo, tristeza e insegurança; Crianças têm fígado, baço, rins, estômago e intestinos em desenvolvimento, o que provoca maior contaminação pela absorção de substâncias tóxicas; O corpo das crianças produz mais calor que o dos adultos quando submetidos a trabalhos pesados, o que pode causar, dentre outras coisas, desidratação e maior cansaço; Crianças têm a pele menos desenvolvida, sendo mais vulneráveis que os adultos aos efeitos dos agentes físicos, mecânicos, químicos e biológicos; Crianças possuem visão periférica menor que a do adulto, tendo menos percepção do que acontece ao seu redor. Além disso, os instrumentos de trabalho e os equipamentos de proteção não foram feitos para o tamanho de uma criança. Por tudo isso, ficam mais sujeitas a sofrer acidentes de trabalho; Crianças têm maior sensibilidade aos ruídos que os adultos, o que pode provocar perdas auditivas mais intensas e rápidas; O trabalho infantil provoca uma tríplice exclusão: na infância, quando perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender; na idade adulta, quando perde oportunidades de trabalho por falta de qualificação profissional; na velhice, pela conseqüente falta de condições dignas de sobrevivência.131  A Instrução Normativa n. 66/2006, da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego dispõe sobre a atuação da inspeção do trabalho no combate ao trabalho infantil e na proteção do trabalhador adolescente. A Inspeção do Trabalho tem por função fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, dentre outras atribuições e teve louváveis atuações no que diz com a retirada de crianças e adolescentes da situação de trabalhador infantil, sobremaneira na pessoa de Marinalva Dantas, auditora do trabalho com ação reconhecida especialmente no Rio Grande do Norte, hoje chefe da Divisão de Combate ao Trabalho Infantil da Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT. 132                                             131 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Saiba tudo sobre o trabalho infantil. 2008. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/ziraldo/cartilha_trabalho_infantil.pdf> Acesso em 25 abr. 2018. 132 WARTCHOW, Martina. Marinalva Cardoso Dantas: Incansável, auditora fiscal dedica-se há mais de três décadas ao combate dos trabalhos infantil e escravo. 2018. Disponível em: <http://www.protecao.com.br/materias/entrevistas/marinalva_cardoso_dantas___incansavel



73  Segundo dados do MPT, no Brasil, no ano de 2016, foram resgatadas mais de 2 mil crianças que exerciam atividades consideradas como piores formas de trabalho. No ano de 2017, só no primeiro semestre restaram contabilizadas mais de 700 denúncias ao Ministério Público do Trabalho. “Feiras públicas, semáforos, carvoarias e aterros sanitários são alguns exemplos de locais comuns onde se encontram crianças em situação de risco.”133 Além da Lista TIP (a qual trata das piores formas de trabalho infantil), Ronaldo José de Lira, chama atenção para que se observe a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), que, ampliando o limite de atividades proibidas para os trabalhadores em idade inferior à mínima legal, prevê inúmeros agentes encontrados em locais e atividades que envolvem o labor no campo, a exemplo dos inseticidas e da radiação solar, que aparece na lista em quarto lugar.134 Melo salienta que os ambientes laborais envolvem riscos por si sós - já que a própria estrutura destas pessoas se encontra em formação, e, portanto, mais sensível às agressões físicas e psicológicas - os quais, ignorados, podem trazer danos com consequências nefastas e até irreparáveis. Adverte que os acidentes de trabalho registrados com crianças e adolescentes ocorrem de todas as formas, exemplificando, aduz as lesões, mutilações, esmagamento de membros e até a morte, como já colocado outrora.135 Quanto mais jovem a pessoa em desenvolvimento, maior será a sequela; e assim segue a proporção, pois quanto maior o número de horas em que estiver exposta ao trabalho, maior será a repercussão sobre a sua saúde; se for um trabalho em que não há pausas e que, principalmente, seja noturno, maior será a gravidade                                                                                                                                         ,_auditora_fiscal_dedica_se_ha_mais_de_tres_decadas_ao_combate_dos_trabalhos_infantil_e_escravo/AQjyAn>. Acesso em: 25 abr. 2018. 133 SERGIPE. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 20 REGIÃO. MPT em Quadrinhos aborda as piores formas de trabalho infantil. 2018. Disponível em: <https://www.trt20.jus.br/10-noticias/9371-mpt-em-quadrinhos-aborda-as-piores-formas-de-trabalho-infantil>. Acesso em: 25 abr. 2018. 134LIRA, Ronaldo José. O trabalho infantil sob a perspectiva das doenças e acidentes do trabalho. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo : LTr, 2016, p. 167. 135 LIRA, Ronaldo José. O trabalho infantil sob a perspectiva das doenças e acidentes do trabalho. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo : LTr, 2016, p. 168. 



74  dos efeitos sobre a saúde; quanto maior for o risco resultante da natureza, maior será o dano.136 Ivan Roberto Capelatto, doutor em psicologia, especialista em neuropediatria e professor, em “O trabalho infantil e suas consequências sociais, psíquicas e sociais”, sucintamente aborda a dinâmica psíquica nominada “transparência”, colocando que as pessoas em idade abaixo da mínima legal para trabalhar, quando não tem uma boa estrutura familiar, um primeiro ano de vida com os cuidados e afeto e posteriormente também limites necessários, “crescerão com uma falha fundamental na formação da sua personalidade, a ruthless children (crianças sem sentimento de empatia, compaixão, senso crítico e afeto).”137 Explica como se dá: “Essas crianças e adolescentes passarão seus dias e sua vida à procura daquilo que faltou nessa dura infância, que é olhar do adulto “cuidador” (aquele que dá limites, ordens e castigos).” Aponta como consequência a busca inconsciente e incessante por esta fase que lhe foi roubada, no sentido de que “Essa busca os torna suscetíveis de serem seduzidos por adultos com uma personalidade perversa, como “patrões de drogas”, pedófilos, cafetões e cafetinas, empresários de organismos mais escusos, profissionais do crime, etc.”138 Com o olhar votado a tudo isso, o professor Zéu Palmeira aduz, como orientação para evitar os efeitos funestos dessa vulnerabilidade, que este trabalhador:   a) seja permanentemente monitorado no ambiente de trabalho; b) não se exponha a ambientes insalubres e perigosos e, especificamente, não manipule substâncias, máquinas ou equipamentos que demandem riscos para a sua saúde e integridade física; e c) labore em jornada inferior à jornada normal dos adultos.139                                             136 HOEFEL, Maria da Graça Luderitz. Danos à saúde física e mental: prejuízo irrecuperável. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 81, n. 1, p. 71-77, jan./mar. 2015. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/84143>. Acesso em: 09 maio 2018, p. 75. 137 CAPELATTO, Ivan Roberto. O trabalho infantil e suas consequências sociais, psíquicas e sociais. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil : realidade e perspectivas : estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo : LTr, 2016, p. 191-192. 138 CAPELATTO, Ivan Roberto. O trabalho infantil e suas consequências sociais, psíquicas e sociais. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil : realidade e perspectivas : estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo : LTr, 2016, p. -192 139 SOBRINHO, Zéu Palmeira. Acidente do trabalho : críticas e tendências. São Paulo : LTr, 2012, p. 351. 



75   Ratificando esta preocupação com a prevenção, João Batista Amâncio, auditor fiscal de trabalho, em artigo intitulado “Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente”, traz explicações detalhadas sobre as diferenças de desenvolvimento entre os organismos das crianças e adolescentes e do adulto que por si sós comprovam a necessidade de uma idade mínima razoável para o início do labor, asseverando que as idades projetadas para infância e adolescência, salientando a infância do nascimento até os 11 anos, e a adolescência dos 12 aos 18 anos, contudo, notabiliza que a Organização Mundial de Saúde estipula a adolescência entre os 10 e 19 anos de idade.140 Assegura que a plena capacidade e maturidade humana somente se dão após os 20 ou 25 anos,141 até aí se cumprem, portanto, somente etapas deste desenvolvimento. Neste mesmo artigo, esmiúça os aspectos da fisiologia da criança e do adolescente, tais quais: sistema osteo-músculo-articular (músculo esquelético). Aqui, “a ossificação se processa durante toda a infância e adolescência, e só está completa depois do 24º ano de idade. [...] As vértebras da coluna vertebral e as costelas, completam sua ossificação por volta de 25 anos de idade.” Alude que o trabalho precoce, principalmente em atividades com levantamento de cargas e posturas forçadas, pode vir a inferir de forma negativa neste processo de ossificação, produzindo deformações ósseas.  Finaliza, neste particular, pontuando que a Cifose juvenil de Shceuermann e a Coxa Vara do Adolescente são doenças que afetam pessoas que laboram na juventude. A primeira, nominada ainda como osteocondrose espinhal, é observada singularmente em jovens agricultores que agem em atividades com requisição de forças. “O quadro é provocado pela permanência na posição em pé por longas horas, ou ficar assentado de forma inadequada e carregando pesos acima da                                             140 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 183. 141AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil : realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 183 



76  capacidade, o que leva a uma deformação na face anterior de 3 a 5 vértebras dorsais.” A segunda, caracterizada por uma deformação na extremidade superior do fêmur, é decorrente também de “carregamento de peso acima da capacidade de crianças e adolescentes.” 142 Continua assinalando, agora em relação ao sistema muscular, que o corpo humano é controlado pelo sistema nervoso, e “nesse aspecto, sabe-se que crianças e adolescentes têm uma capacidade enzimática reduzida, que pode chegar a1/3 daquela observada em adultos.” No que respeita ao sistema respiratório, alega que “a ventilação pulmonar é reduzida em crianças e adolescentes, o que as leva a aumentar a frequência respiratória para compensar essa redução.” E que por este motivo “para um mesmo esforço, crianças e adolescentes tem um desgaste maior e mais precoce que os adultos.” 143 Ao falar sobre o sangue, destaca que estas pessoas apresentam maior demanda em gasto de oxigênio e maior frequência respiratória, em relação aos adultos, o que significa que substancia tóxicas “penetram com maior intensidade no organismo de crianças e adolescentes, quando comparados com adultos, respirando a mesma concentração daqueles agentes tóxicos.”144 No estudo do sistema cardiovascular, expõe que “para o mesmo esforço, crianças e adolescentes desgastam-se muito mais precocemente que adultos, em virtude de maior esforço cardíaco exercido.” Ademais, “nas crianças, as reservas de glicogênio são menores que nos adultos”, o que acaba por conduzir a constatação de que “crianças e adolescentes possuem uma menor capacidade de suportar esforços.”145                                             142 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 184. 143 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 184 -185. 144 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 184 -185. 145 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 186. 



77  No que diz com a aclimatação, mostra que o fato de as crianças e adolescentes contarem com “um organismo menos capaz quanto aos mecanismos fisiológicos, a aclimatação ao calor é mais difícil, menos eficiente e mais lenta.” Já a pele, quando lesionada, traz a consequência do favorecimento da penetração de substâncias toxicas e agentes biológicos.146 Sobreleva a fim de afirmar mais uma distinção orgânica, quanto ao sistema gastrointestinal no sentido de que se estima que “em crianças, 50% do chumbo ingerido é absorvido, enquanto nos adultos, apenas 5% é absorvido”, lembrando que a falta de higiene também favorece o risco de ingestão de produtos tóxicos.147 Afeto ao metabolismo de substancias químicas, releva que  Em crianças e adolescentes estes sistemas enzimáticos ainda não estão completamente desenvolvidos, o que dificulta o metabolismo das substancias, que assim, permanecem no organismo em maior quantidade e por um tempo mais longo, aumentando sua toxicidade, neste grupo de indivíduos.  O chumbo, por exemplo, traz consigo alta probabilidade de acarretar um quadro de encefalopatia satúrnica, rara em adultos, com reflexos na memória, psique e edema cerebral.148 Quanto ao sistema nervoso, sobressai que é até a adolescência que uma série de aptidões motoras se desenvolvem, período este bastante favorável a “aquisição de habilidades, sendo o aprendizado muito mais rápido nesta fase, produzindo melhores resultados do realizado na fase adulta. A inteligência se desenvolve assim como a afetividade, a criatividade e a imaginação.”149                                             146 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 186. 147 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 187. 148 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 187-188. 149 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 187. 



78  No que atine à exposição a solventes, afirma que pode causar a polineuropatia, um distúrbio que afeta de forma simultânea vários nervos periféricos do organismo, com sintomas de formigamento, além de dormência que pode vir a evoluir para a paralisia de membros inferiores e/ou superiores.150 Ao falar especificamente sobre a visão e audição, frisa que até os 15 anos de idade, a visão periférica mostra-se reduzida, dificultando, desta maneira, a avaliação em situações de riscos, evidenciadas no entorno, ou distante do seu foco visual, o que predispõe a ocorrência de acidentes. Em termos auditivos, foca na maior sensibilidade destas pessoas, quando submetidas a elevados níveis de pressão sonora, o que, por si só, conduz à conclusão de que “os limites de exposição não podem ser os mesmos para crianças e adolescentes.151 Por último, aborda o sistema psíquico destacando a importância da vivencia das experiências e transformações psicológicos peculiares a cada fase do tempo de vida da pessoa. Nessa fase em especial expressa que “é importante a realização de brincadeiras e jogos, possibilitando a construção de um adulto psiquicamente equilibrado e saudável.” Ressalta que experiências desagradáveis e de medo, insegurança e exploração, com redução de chances de sucesso pessoal, tendem a ocasionar a depressão.152 Notabiliza a necessidade de se obedecer a sequencia para se chegar a fase adulta, porquanto o aprendizado de cada fase faz diferença na fase seguinte: “O aprendizado completo e perfeito faz com que a criança o assimile definitivamente tornando-a capaz para aquisição de novas habilidades”. Reforça que “Como os sistemas neurológico e psicológico são imaturos, o aprendizado feito de maneira grosseira e violenta torna a criança impotente diante de novas exigências.” O que pode vir a causar no futuro doenças digestivas e cardiovasculares, sob                                             150 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 188. 151 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 188. 152 AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 188. 



79  argumento de reflexos de cargas mentais excessivas que conduzem quadros de fadiga psíquica, dificuldade de adaptação, medo e perda da autoestima, além da dificuldade de enfrentamento de situações corriqueiras que aumentam as chances de desestruturação da personalidade e de desequilíbrios, que inviabilizam a adequada inserção na sociedade.153 Nesse contexto de responsabilidade pelos danos causados pelo trabalho infanto-juvenil, Josiane Veronese lembra que “Uma das características mais visíveis da infância são as atividades lúdicas”. E segue, asseverando que, “a espontaneidade, a liberdade e a ausência de controle rígido estimulam o processo de desenvolvimento harmônico”. A criança trabalhadora é compelida a bloquear esses impulsos naturais que, ao longo do tempo, atenuam-se até praticamente desaparecer.154 Leonardo Boff, em seus estudos que priorizam o cuidado do ser humano com o outro e com os elementos do universo, lembra que a Organização Mundial de Saúde estipula que “Saúde é um estado de bem-estar total, corporal, espiritual e social e não apenas inexistência de doença e fraqueza”.155 Assim, como pensar em uma infância saudável tendo o trabalho infantil como carrasco, que chama a responsabilidades crianças, como se vê em nível de Síria, a partir de 3 anos de idade?                                                 153AMÂNCIO, João Batista. Aspectos do Crescimento, Desenvolvimento e Fisiologia da Criança e do Adolescente. In: MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil: realidade e perspectivas: estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo: LTr, 2016, p. 186 154 VERONESE, Josiane Rose Petry. Trabalho infantil doméstico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 116. 155 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano- compaixão pela terra. Rio de Janeiro: Vozes, 1999, p. 144. 



80  4 O DIREITO À EDUCAÇÃO E A RELAÇÃO DE APRENDIZAGEM COMO UMA DAS ALTERNATIVAS DE INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE AO TI  A educação é estampada enquanto direito social na Carta Maior de 1988, que explicitamente e especialmente em seus artigos 6º, 7º e 205 a tem como direito e como dever do Estado a promoção da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta graciosa para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, com atribuição de responsabilidade à autoridade competente no caso de descumprimento (não oferecimento ou oferta irregular). Atribui ao acesso ao ensino obrigatório e grátis, nesse espeque, o status de direito público subjetivo. O artigo 227, por sua vez, ao versar sobre o princípio da prioridade absoluta e da proteção integral alberga dentre as necessidades da criança, do adolescente e do jovem, a educação, relacionando-a enquanto dever da família, da sociedade e do Estado. A Convenção Internacional sobre os direitos da criança, no artigo 29, dispõe que os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no sentido de:  a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança em todo seu potencial;  b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, bem como aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas;  c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país que reside, aos do eventual país de origem, e aos das civilizações diferentes da sua;  d) preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, com espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos, e pessoas de origem indígena;  e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente.  A Convenção n. 138, por sua vez, institui enquanto primeiro critério para a admissão ao trabalho o término da conclusão da escolaridade obrigatória, alternativamente, aos quinze anos de idade. O Estatuto Especial Protetor, reproduz o direito já constitucionalizado e, especialmente em seus artigos 53 e 54 assegura as condições para a implementação do direito à educação. 



81  A CLT, no artigo 424, também traz responsabilidade expressa de pais e responsáveis no sentido de zelar pelo horário escolar dos seus, rechaçando “empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e constituição física, ou prejudiquem a sua educação moral.” Oris de Oliveira expressa preocupação ao travar relação entre trabalho, ainda que nominado educativo e educação: quando se fala trabalho educativo é impossível deixar de fazer a indagação: “falar em educação pelo trabalho passa necessariamente por perguntar se estamos colocando o trabalho como meio educativo, porque o trabalho é educar para que?” Questiona novamente; “Educar para que? Ou que tipo de homem se quer educar em qual sociedade? A questão crucial aqui é que espécie de consciência pretendemos educar, que ideia queremos educar em “nossas crianças e adolescentes.” Assevera que a educação não é neutra, mas voltada para valores.156 Nesse cenário, ousa-se falar em uma educação que possa incluir a criança e o adolescente com olhar centrado em seu pleno desenvolvimento, a sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, uma educação que possa trabalhar no sentido de emancipar, ensinar a cuidar, que seja integrada, politécnica e holística.  4.1 O direito a educação como mediação para a inclusão social   O Século XVII marca a introdução do conceito de educação no mundo, antes disso, a educação somente se voltava para olhar a criança de forma severa, no sentido de agravar sua condição, só depois vindo a lhe ser marco enquanto atuante no desenvolvimento infanto-juvenil. Este primeiro conceito se equipara a um adestramento. Segundo Veronese, as primeiras escolas apresentam-se como ceifadoras da já pouca liberdade da criança, sob as duras ordens do professor.157 O Século XVIII em que pese traga consigo a alteração de conceito de infância pra melhor, não traz uma melhoria imediata, sendo ela lembrada, mas não                                             156  OLIVEIRA, Oris de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr,, 1994, p. 224. 157  VERONESE, Josiane Rose Petry.  A proteção integral da criança e do adolescente no direito brasileiro. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, p. 38-54, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38379>. Acesso em: 08 maio 2018, p. 42-43. 



82  no contexto de suas necessidades de ser em fase de desenvolvimento. No Século XIX e início do Século XX já se pode vislumbrar uma mudança na concepção de “como educar, começando a compreender e respeitar melhor a criança, identificando a sua importância para a formação de uma futura sociedade harmônica e civilizada”, em que pese ainda perdurem “resquícios da dura educação imposta nos internatos do Século XVIII”, como é o caso da Inglaterra.158 Veronese traz o questionamento quanto a questão socioeconômica, no sentido de que, até que ponto as classes sociais menos favorecidas foram impactadas por tais transformações sociais na educação da criança, para lembrar quadro que nos remete aos dias atuais, seja ele: enquanto os filhos de burgueses iam à escola, à universidade, as crianças filhas de pais pobres lutavam em filas para conseguir uma vaga já como trabalhadores nas fábricas têxteis, fazendo visível a existência de dois tipos de criança, “a depender do estamento social da época.”159 Enfim, no século XX a criança alcança finalmente o seu lugar enquanto sujeito de direitos, inaugurando uma fase em que seja tratada como cidadã, no sentido de que “o sujeito de direitos seria o indivíduo apreendido do ordenamento jurídico com possibilidades de, efetivamente, ser um sujeito-cidadão”.160 Mas como falar em sujeito de direitos e educação se, em nível de mundo, tem-se a triste notícia que crianças de até 3 anos de idade já se encontram trabalhando161, como na Síria. Onde encaixar o direito à educação neste contexto? Oris de Oliveira traça interessante relação entre o trabalho e a educação com o segundo necessariamente fazendo parte da formação do primeiro, nos seguintes termos: “Se o trabalho é valor, se o homem tem o direito subjetivo público                                             158 VERONESE, Josiane Rose Petry.  A proteção integral da criança e do adolescente no direito brasileiro. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, p. 38-54, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38379>. Acesso em: 08 maio 2018, p. 42-44. 159 VERONESE, Josiane Rose Petry.  A proteção integral da criança e do adolescente no direito brasileiro. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, p. 38-54, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38379>. Acesso em: 08 maio 2018, p. 44. 160 VERONESE, Josiane Rose Petry.  A proteção integral da criança e do adolescente no direito brasileiro. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, p. 38-54, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38379>. Acesso em: 08 maio 2018, p. 49-50. 161 JARDIM, Carolina. Trabalho infantil atinge refugiado sírio de apenas 3 anos, alerta porta-voz do Unicef. 2016. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/trabalho-infantil-atinge-refugiado-sirio-de-apenas-3-anos-alerta-porta-voz-do-unicef-18872983>. Acesso em 24 abr. 2018. 



83  ao trabalho, se o homem tem a obrigação social de trabalhar, há todo um processo educacional que o prepara para o exercício desse direito e desse dever.”162 Nesse espeque, falar em educação é falar em inclusão social pra o trabalho. Luís Antônio Camargo de Melo em artigo intitulado “Desafio da erradicação das piores formas de trabalho infantil no Brasil” expõe a experiência com pesquisas do Grupo Móvel de Erradicação do Trabalho Escravo Contemporâneo, do Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com a OIT, em que constata a necessidade da educação para livrar da pobreza e da miserabilidade grande parcela da população:   os dados dessas operações levavam a uma verdade: aqueles trabalhadores resgatados haviam começado precocemente no mercado de trabalho em funções ou atividades de pouquíssima ou nenhuma qualificação profissional. São analfabetos ou analfabetos funcionais que passam a vida inteira sendo explorados por conta de uma situação que deveria ser enfrentada lá atrás, na escola.163  Assim, Miskalo coloca como fundamental o esforço para qualificar o ensino público, para que se encurte a distância entre o que é ensinado na escola e as qualidades ordenadas pelo avanço do mundo atual, “que exige indivíduos aptos a pensar analítica e criticamente, a resolver problemas complexos, a inovar, a ter visão estratégica e a construir novos conhecimentos de forma colaborativa.”164 A autora clama por soluções que cheguem não necessariamente às crianças, mas a seus responsáveis, seus cuidadores. Quanto aos alunos, apura como imperativo “desenvolver continuamente competências cognitivas e socioafetivas”. Continua anunciando que “não basta aprender a ler e a escrever; a criança e o jovem precisam saber o que fazer com essa leitura e essa escrita em prol do seu desenvolvimento pessoal e para a inclusão social.”165                                             162 OLIVEIRA, Oris de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr,, 1994, p. 175. 163 MELO, Luís Antônio Camargo de. Desafio da erradicação das piores formas de trabalho infantil no Brasil. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, p. 91-96, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38665>. Acesso em: 03 maio 2018. 164 MISKALO, Inês Kisil.  Experiências de inclusão social de crianças e adolescentes pela educação. p. 248-250. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38379>. Acesso em: 08 maio 2018, p. 249. 165 MISKALO, Inês Kisil.  Experiências de inclusão social de crianças e adolescentes pela educação. p. 248-250. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38379>. Acesso em: 



84  Nessa lógica, há a necessidade de uma educação inclusiva e cidadã, a partir da qual se possam formar cidadãos e futuros trabalhadores capazes de transformar sua realidade, de entender os processos de sua formação moral e intelectual, de se formarem trabalhadores que de fato possam participar do mercado enquanto sujeitos, e sujeitos qualificados, e não como simples objetos de utilização para se chegar a o fim perseguido pela parte mais forte da relação laboral.  Felipe Pitaro dá exemplo de promoção de uma educação emancipadora e reflexiva ao defender que “Educar, sobretudo os vulneráveis socialmente, é dar condições de pensar sobre a dialética social, é dar-lhes meios de se defenderem dos abusos, de se fortalecerem para resistir à exploração e à indignidade.”166 Nessa perspectiva, Adorno é um defensor incansável da educação emancipadora, pressuposto de uma democracia efetiva, em contrapartida à barbárie. Em suas palavras, “emancipação significa o mesmo que conscientização, racionalidade” e não se constitui em um problema nacional, mas internacional, mundial mesmo. Entende a emancipação como uma necessidade, mas também como um desafio:167  Quero atentar expressamente para este risco. E isto simplesmente porque não só a sociedade, tal como ela existe, mantém o homem não-emancipado, mas porque qualquer tentativa séria de conduzir a sociedade à emancipação — evito de propósito a palavra "educar" — é submetida a resistências enormes, e porque tudo o que há de ruim no mundo imediatamente encontra seus advogados loquazes, que procurarão demonstrar que, justamente o que pretendemos encontra-se de há muito superado ou então está desatualizado ou é utópico. Prefiro encerrar a conversa sugerindo à atenção dos nossos ouvintes o fenômeno de que, justamente quando é grande a ânsia de transformar, a repressão se torna muito fácil; que as tentativas de transformar efetivamente o nosso mundo em um aspecto específico qualquer imediatamente são submetidas à potência avassaladora do existente e parecem condenadas à impotência. Aquele que quer transformar provavelmente só poderá fazê-lo na medida em que converter esta impotência, ela mesma, juntamente com a sua própria impotência, em um momento daquilo que ele pensa e talvez também                                                                                                                                         08 maio 2018, p. 250. 166 PITARO, Felipe. Educação contra o trabalho infantojuvenil: considerações sobre método e vulnerabilidades. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, p. 251-255, jan./mar. 2013. Disponível em: < https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/38880/022_pitaro.pdf?sequence=1>. Acesso em: 03 maio 2018 167 ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Tradução Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1995, p. 141-175. 



85  daquilo que ele faz.168  O autor percebe a necessidade de atuar com uma educação para conscientização da barbárie, a ser trabalhada na infância, a fim de que não venha ela a se repetir: “A educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica”. Sobre a fase da primeira infância, salienta que “na medida em que, conforme os ensinamentos da psicologia profunda, todo caráter, inclusive daqueles que mais tarde praticam crimes, forma-se na primeira infância, a educação que tem por objetivo evitar a repetição precisa se concentrar na primeira.”169 Nesse contexto, para se perquirir uma educação voltada à autonomia, e, portanto emancipadora, há que se buscar também uma educação integrada, que propicie o enlace homem-do-campo-família, que, segundo Nildo Viana, em análise a Adorno:   A superação desta limitação pressupõe compreender a necessidade de uma nova educação, mas ao lado disso é preciso pensar uma nova escola, novos educadores, como também transformação em diversas outras esferas sociais, tais como nas relações familiares, etc., tudo isso visando abolir as condições de possibilidade do retorno da barbárie, ou seja, abolir o conjunto das relações sociais que tornam possível o nazismo e fenômenos semelhantes. O próprio Adorno parece ter percepção disto quando afirma que não se trata de “pregar o amor”, pois é necessário mudar a ordem social.170  Nesse contexto, Acacia Zeneida Kuenzer, em artigo intitulado de “Exclusão includente e inclusão excludente” demonstra preocupação com a educação nestes moldes, que exclui, incluindo e inclui, excluindo, ao utilizar-se de meios e técnicas que não correspondem aos anseios do atual sistema de mercado implantado:  A inclusão excludente, ou seja, as estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação escolar aos quais não correspondam os necessários padrões de qualidade que permitam a formação de identidades autônomas intelectual e eticamente,                                             168 ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Tradução Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1995, p. 185. 169 ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Tradução Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1995, p. 121-122. 170 VIANA, Nildo. Adorno: educação e emancipação. Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação (RESAFE), n. 4, maio /out. 2005 Disponível em: < http://periodicos.unb.br/index.php/resafe/article/viewFile/5478/4585>. Acesso em: 04 maio 2018. 



86  capazes de responder e superar as demandas do capitalismo; ou na linguagem toyotista, homens e mulheres flexíveis, capazes de resolver problemas novos com rapidez e eficiência, acompanhando as mudanças e educando-se permanentemente.171  A autora traz a lume o conceito de politecnia, como sendo   tomar a escola em sua totalidade; compreender a gestão como prática social de intervenção na realidade considerando a sua transformação; uma nova qualidade na formação dos profissionais em educação (pedagogos e professores), com uma sólida base comum que leve em consideração as relações entre sociedade e educação, entre as formas de organização e gestão do trabalho pedagógico, as politicas, os fundamentos e as práticas educacionais, conduzindo-os ao “domínio intelectual da técnica.”172  Acacia ao final clama por uma educação politécnica, emancipatória, na qual se veja o trabalhador empoderado pelo conhecimento. Pistrak destaca os seguintes aspectos concernente a uma escola politécnica: a participação direta das crianças no trabalho produtivo; o conhecimento na teoria e na prática dos princípios científicos gerais de todos os processos trabalho produtivo;  a união do trabalho produtivo com a educação física e o desenvolvimento intelectual, adequadamente organizado.173 Para somar com a educação emancipatória faz-se mister estabelecer um liame entre esta e um educação para o cuidado, uma educação holística, como propõe Leonardo Boff, no livro “Saber cuidar”. O autor coloca uma condição para a própria emancipação, seja ela, o cuidado. Boff relata a ausência de cuidado como estigma dos dias atuais, acentuando a necessidade de mudança no sentido de priorizar o cuidado, não só o cuidado com o outro, mas uma espécie de cuidado universal, o que inclui até a valorização da cozinha local e regional, nos seguintes termos:                                             171 KUENZER, Acacia Zeneida. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In: LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D.; SANFELICE, J. L. (Org.). Capitalismo, trabalho e educação. 3 ed. Campinas,.SP: Autores Associados/HISTEDBR, 2005, p. 92-93. 172 KUENZER, Acacia Zeneida. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In: LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D.; SANFELICE, J. L. (Org.). Capitalismo, trabalho e educação. 3 ed. Campinas, SP: Autores Associados/HISTEDBR, 2005, p. 89-90. 173 PISTRAK, Moisey M. Ensaio sobre a escola politécnica. 1 ed. São Paulo: Expressão popular, 2015, p. 21. 



87  O que vale para um indivíduo vale também para a comunidade local. Ela deve fazer o mesmo percurso de inserção no ecossistema local e cuidar do meio-ambiente; utilizar seus recursos de forma frugal, minimizar desgastes, reciclar materiais, conservar a biodiversidade. Deve conhecer a sua história, seus personagens principais, seu folclore. Deve cuidar de sua cidade, de suas praças e lugares públicos, de suas casas e escolas, de seus hospitais e igrejas, de seus teatros, cinemas e estádios de esporte, de monumentos e da memória coletiva do povo. Assim, por exemplo, escolher as espécies vegetais do ecossistema local para plantar nos parques e vias públicas, e nos restaurantes, valorizar a cozinha local e regional.174 Traz à tona, ainda, a questão da imprescindível sustentabilidade e do consumo responsável, ao abordar o conceito de uma sociedade ou planeta sustentável como o “que produz o suficiente para si e para os seres dos ecossistemas onde ela se situa; que toma da natureza somente o que ela pode repor; que mostra um sentido de solidariedade geracional.”175Nesse sentido, ao preservar para as futuras sociedades os recursos naturais que lhes sejam necessários, cumpre seu compromisso com as gerações vindouras de modo responsável. Inês Kisil Miskalo, no artigo “Experiências de inclusão social de crianças e adolescentes pela educação” afirma uma estreita relação estabelecida entre a escolaridade deficitária e a pobreza, a exploração infantil pelo trabalho e a pouca participação social. Evoca a necessidade de ampliação das oportunidades de educação igualitária para todos sob pena de se arcar no futuro com a ausência da mão de obra qualificada, que inviabiliza o crescimento do país, inclusive em nível de competição internacional.176 Com base nas teorias supra, que englobam os ensinamentos de Adorno, Boff, Acacia, tem-se que urgem mudanças na educação brasileira, de modo que se permita incluir o outro socialmente.                                             174 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano- compaixão pela terra. Rio de Janeiro: Vozes, 1999, p. 136. 175 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano- compaixão pela terra. Rio de Janeiro: Vozes, 1999, p. 137. 176 MISKALO, Inês Kisil.  Experiências de inclusão social de crianças e adolescentes pela educação. p. 248-250. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38379>. Acesso em: 08 maio 2018, p. 248. 



88  Não se consegue tal desiderato com a educação que hoje se tem, de explorar o trabalho infantil para suprir as carências econômicas das famílias mais pobres. A educação do cuidar se impõe, a educação integrada homem do campo-família também, juntamente com a educação politécnica, assim como com a educação holística, a fim de propiciar a chegada, enfim de uma educação emancipatória, na qual as pessoas se vejam empoderadas pelo seu próprio conhecimento. Daí se almejar esta educação integrada, família e homem do campo, de modo a se articular uma educação emancipadora, uma educação para o cuidado e para preservação da natureza, como inclusão social.  4.2 O trabalho infantil e a evasão escolar  No que assenta ao trabalho infantil e evasão escolar, resta evidente sua correlação. O Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016, elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU), dá conta desta inter-relação, 177  As últimas estimativas globais são no sentido primeiro de abordar a relação entre escolaridade e trabalho infantil, por sua vez, os determinantes mais importantes do impacto do trabalho infantil no trabalho decente e perspectivas de subsistência sustentáveis mais tarde no ciclo de vida. As estimativas, relatadas na Figura 19, indicam que um grande número de crianças em trabalho infantil são completamente privados de educação. Para a faixa etária de 5 a 14 anos, há 36 milhões de crianças em trabalho infantil que estão fora da escola, 32% de todos em trabalho infantil nesta faixa etária. [tradução nossa].178  No mesmo estudo também fica constatado que 68% do total de crianças que trabalham também vão a escola, contudo, a pesquisa salienta que não se pode concluir, por esta via, pela compatibilidade entre trabalho e educação, muito pelo                                             177 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016, Genebra, 2017, p. 47. 178 The estimates, reported in Figure 19, indicate that a very large number of children in child labour are completely deprived of education. For the 5–14 years age group, there are 36 million children in child labour who are out of school, 32 per cent of all those in child labour in this age range. 



89  contrário. Segue elencando os motivos por que rechaça este pensamento:179  Enquanto crianças em trabalho infantil apresentam um risco especial de estar fora da escola, - cerca de 68 por cento do total para a Faixa etária dos 5 aos 14 anos - de fato estão na escola (ver Figura 19b). Isso não deveria no entanto, ser interpretado como evidência de compatibilidade entre trabalho infantil e educação, como um crescente número de pesquisa sugere que essas crianças que trabalham e frequentam a escola também são penalizados educacionalmente por seu envolvimento no trabalho. O tempo e a energia necessários pelo trabalho podem interferir na capacidade das crianças de obter benefícios educacionais em seu tempo na sala de aula, bem como para encontrar tempo fora da sala de aula para estudar de forma independente. Como resultado, as crianças em trabalho infantil tendem a ter um desempenho relativamente ruim em termos de aprendizagem e ficar para trás seus pares não-trabalhadores em termos de progressão de nível.  Frequência escolar sozinho, segue-se, é um indicador inadequado dos custos educacionais da criança trabalho ou da compatibilidade entre educação e trabalho infantil.180  Embora tenha se divulgado em 2017 a queda nos índices de evasão escolar no Brasil: “No ensino médio, percentual de alunos matriculados que abandonavam os estudos antes de se formarem caiu de 14,5%, em 2007, para 11,2% em 2015”, a mesma pesquisa também relata que “a evasão é maior nas escolas rurais, em todas as etapas do ensino.181 O Pará tem a mais alta taxa de evasão em todas as etapas de ensino, chegando a 16% no ensino médio”. Ou seja, mesmo que em 2015 tenha se observado o declínio, a situação ainda é muito preocupante, principalmente no campo. “Por ano, quase 3 milhões de jovens abandonam a escola”, é o que aponta                                             179 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016, Genebra, 2017, p. 47. 180 While children in child labour appear at special risk of being out of school, most – about 68 per cent of the total for the 5–14 years age group – do in fact attend school (see Figure 19b). This should not, however, be interpreted as evidence of compatibility between child labour and education, as a growing body of research suggests that these children who are able to attend school are also penalized educationally for their involvement in child labour. The time and energy required by work interfere with children’s abilityto derive educational benefit from their time in the classroom and to find time outside the classroom for independent study.  As a result, children in child labour tend to perform relatively poorly in terms of learning achievement and to lag behind their non-working peers in terms of grade progression.21 School attendance alone, it follows, is an inadequate indicator of the educational costs of child labour or of the compatibility between education and child labour. 181 BRASIL. Portal Brasil. Evasão escolar cai em todas as etapas de ensino. 2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/06/evasao-escolar-cai-em-todas-as-etapas-de-ensino.>. Aceso em 10 maio 2018. 



90  notícia da Agência Brasil, intitulada “Um em cada quatro jovens vai abandonar o ensino médio até o final do ano”. 182Segundo dados divulgados na última PNAD, o que se observa é uma evasão escolar maior entre as crianças ocupadas em relação às não ocupadas. No Brasil, 94,8% das crianças que frequentavam a escola estavam matriculadas na rede pública. Saliente-se que tem-se, nos moldes deste estudo, quase 1 milhão de crianças trabalhando. Mais precisamente 998 mil: São 190 mil Crianças ocupadas de 5 a 13 anos, acrescente-se 196 mil de jovens aprendizes sem registro e por fim 612 mil crianças de 16 ou 17 anos sem registro.  Pesquisas do IBGE salientam que um dos efeitos perversos do trabalho infantil sobre o desenvolvimento das crianças são a entrada tardia na escola e a evasão escolar, além de doenças contraídas em função da atividade realizada.183Tal quadro implica um prejuízo significativo para o país, no importe de 35 bilhões por ano.184 Nesse ponto, em relação ao trabalho realizado por adolescentes, Oris de Oliveira lembra que há normas que rezam sobre a obrigatoriedade escolar e em horários tais que esta frequência não reste prejudicada, com dispositivo celetista que atribui aos pais e responsáveis a responsabilidade de afastar adolescentes de emprego que diminua seu tempo de estudo.185 Oliveira assevera com propriedade sobre o impacto da jornada de trabalho no tempo dispendido ao estudo: “Enquanto a jornada de trabalho do adolescente for da mesma duração da do adulto, ela diminuirá praticamente todo o tempo de estudo porque o trabalho, de fato, tudo somado, atinge dez horas”. Especifica: “deslocamento da moradia para emprego, repouso intra-jornada, dois turnos de quatro horas, volta para casa”. 186                                             182 CRUZ, Elaine Patrícia. Um em cada quatro jovens vai abandonar o ensino médio até o final do ano. 2017.  Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-10/um-em-cada-quatro-jovens-vai-abandonar-os-estudos-ate-o-final-do-ano>. Acesso em: 10 maio 2018. 183 AMORIM, Daniela. Brasil tem 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 trabalhando. 2017. Disponível em: < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-1-8-milhao-de-criancas-e-adolescentes-entre-5-e-17-trabalhando,70002101217>. Acesso em: 10 maio 2018. 184 CRUZ, Elaine Patrícia. Um em cada quatro jovens vai abandonar o ensino médio até o final do ano. 2017.  Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-10/um-em-cada-quatro-jovens-vai-abandonar-os-estudos-ate-o-final-do-ano>. Acesso em: 10 maio 2018. 185 OLIVEIRA, Oris. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTR, 2009, p. 147. 186 OLIVEIRA, Oris. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTR, 2009, p. 147. 



91  Segue advertindo o tempo que resta para o estudo de pronto impactado: “Fica margem para frequência noturna à escola que propicia um aproveitamento muito limitado. As últimas estatísticas sobre aproveitamento escolar refletem a fragilidade da aprendizagem no ensino básico.”187 Inês Miskalo chama atenção no sentido de que “a educação é a melhor forma de inclusão social”, contudo, ressalta que garantir o acesso à educação básica não se mostra suficiente na efetivação de uma educação de qualidade. Anuncia que segundo dados do movimento “Todos pela Educação”, a maioria dos estudantes brasileiros encontra-se abaixo do padrão mínimo desejável no que assenta aos conhecimentos de leitura e matemática, sem olvidar que “milhares de alunos são reprovados anualmente, ou autorreprovados pelo abandono escolar”. 188 Segundo Guilherme Teixeira, no contexto dos quatro pilares da educação, tem-se que a educação ao longo da vida tem como arcabouço: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Entende-se por educação ao longo da vida a utilização de todas as oportunidades que a sociedade vier a oferecer.189 Aduz a necessidade de enfrentamento de outros três pilares nefastos que se contrapõem aos da educação, e que o autor nomina de paradigma triangular: “imaginem um triângulo. Em uma ponta temos a pobreza; na outra, o trabalho infantil; e na terceira, o analfabetismo”.  Explica: “Essas três coisas são interdependentes e geram consequências umas para as outras.” Continua: Se a pobreza e o trabalho infantil persistirem, o analfabetismo também vai persistir, mas se não houver educação gratuita e de boa qualidade, o trabalho e a pobreza persistirão.”190 O Brasil sofre com a evasão escolar e com a escolaridade deficitária. Os                                             187 OLIVEIRA, Oris. Trabalho e profissionalização de adolescente. São Paulo: LTR, 2009, p. 147. 188 MISKALO, Inês Kisil.  Experiências de inclusão social de crianças e adolescentes pela educação. p. 248-250. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38379>. Acesso em: 08 maio 2018, p. 248-249. 189 TEIXEIRA, Guilherme João de Freitas. Educação: um tesouro a descobrir: relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Brasília; UNESCO, 2010. 190 SATYARTHI, Kailash.  Erradicação do trabalho infantil: desafios e perspectivas. p. 22-37. In: Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38379>. Acesso em: 08 maio 2018, p. 29. 



92  prejuízos são não só individuais, mas também coletivos, porquanto o mesmo documento do Banco Mundial avulta que os cidadãos de baixa escolaridade enfrentam não só a falta de oportunidades, mas também os baixos salários. Os números apontam que quanto maior o índice de conclusão dos ciclos de ensino, maior é o rendimento auferido pelo trabalhador.191 A situação é por demais grave, e tem se revelado em índices, pois, segundo o artigo reduções da renda estão por trás de aumentos nas taxas de evasão escolar do Brasil. É o que revela um novo relatório do Banco Mundial, que indica que jovens de 15 a 25 anos vivendo em lares afetados por quedas nos rendimentos têm 2,3% mais chances de abandonar os estudos. Entre os que têm 18 anos, o índice sobe para 4,5%. O problema preocupa porque, em anos recentes, mais brasileiros viram sua renda encolher.192 Em outro momento, o UNICEF coloca em termos claros a urgência em resolver o problema de reversão da exclusão e evasão escolar, porquanto “ A cada ano que passam fora da escola, crianças e adolescentes têm seu direito de aprender negado e ficam ainda mais longe da garantia de outros direitos”. Ressalta quanto ao público afetado no sentido de que “A exclusão afeta justamente meninos e meninas vindos das camadas mais vulneráveis da população”, explica Ítalo Dutra, chefe de Educação do UNICEF no Brasil. Salienta que “Do total de crianças e adolescentes fora da escola, 53% vivem em domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo.” 193 Dutra destaca que para estas crianças, frequentar a escola pode ser uma fronteira entre a vida e a morte, entre ter ou não seus direitos assegurados, “uma oportunidade no futuro, ou perpetuar um quadro de pobreza e vulnerabilidade.” Se posiciona pelo enfrentamento do problema, enquanto previsto no Plano Nacional de                                             191CRUZ, Elaine Patrícia. Um em cada quatro jovens vai abandonar o ensino médio até o final do ano. 2017.  Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-10/um-em-cada-quatro-jovens-vai-abandonar-os-estudos-ate-o-final-do-ano>. Acesso em: 10 maio 2018. 192ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Reduções na renda familiar aumentam evasão escolar no Brasil, aponta Banco Mundial. 2018. Disponível em:  <https://nacoesunidas.org/reducoes-na-renda-familiar-aumentam-evasao-escolar-no-brasil-aponta-banco-mundial/>. Acesso em: 09 maio 2018. 193ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. UNICEF alerta para necessidade de reverter evasão escolar no Brasil. 2018. Disponível em:< https://nacoesunidas.org/unicef-alerta-para-necessidade-de-reverter-evasao-escolar-no-brasil/>. Acesso em: 09 maio 2018. 



93  Educação 2014-2024.194  Reconhece como primeiro desafio encontrar cada criança que está fora do sistema educacional e incluí-la, pois constatado que só o oferecimento da vaga não garante que a criança e o adolescente tenha uma vida escolar efetiva. Sugere que sejam dadas respostas específicas a cada uma destas demandas, no intuito de sobrepor-se às barreiras sociais, culturais e econômicas que retiram estes infantes da sala de aula, colocando-os na invisibilidade da gestão educacional, trazendo-os de volta à escola.195 Oliva arremata ao defender que a proteção seja real, com o direito à educação satisfeito, necessário se faz que o trabalho, durante o período da vida de dedicação aos estudos, deixe de ser exigência para a sobrevivência das classes menos favorecidas social e economicamente.196 Com o intuito de contribuir com a notícia de uma boa prática no combate à evasão e a exclusão escolar, exemplifica uma política implementada em junho de 2017, a Busca Ativa: “Lançada em junho de 2017, a Busca Ativa Escolar já conta com a adesão de mais de 590 municípios em todas as regiões do país.” Nesta política cada um tem uma função específica para identificar a criança, encontrar, matricular e acompanhar sua permanência na escola.197 A iniciativa Busca Ativa Escolar, é liderada pelo UNICEF em parceria com o Instituto TIM, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), oferece uma tecnologia social e uma plataforma gratuita para ajudar estados e municípios no enfrentamento da exclusão escolar (http://buscaativaescolar.org.br).  198                                             194ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. UNICEF alerta para necessidade de reverter evasão escolar no Brasil. 2018. Disponível em:< https://nacoesunidas.org/unicef-alerta-para-necessidade-de-reverter-evasao-escolar-no-brasil/>. Acesso em: 09 maio 2018 195 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. UNICEF alerta para necessidade de reverter evasão escolar no Brasil. 2018. Disponível em:< https://nacoesunidas.org/unicef-alerta-para-necessidade-de-reverter-evasao-escolar-no-brasil/>. Acesso em: 09 maio 2018 196 OLIVA, José Roberto Dantas. Trabalho infantil: realidade e perspectivas. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 81, n. 1, p. 118-141, jan./mar. 2015. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/84692>. Acesso em: 09 maio 2018, p. 119. 197 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. UNICEF alerta para necessidade de reverter evasão escolar no Brasil. 2018. Disponível em:< https://nacoesunidas.org/unicef-alerta-para-necessidade-de-reverter-evasao-escolar-no-brasil/>. Acesso em: 09 maio 2018 198ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. UNICEF alerta para necessidade de reverter 



94  Outra prática noticiada por Manuel Duran aplicada em Chiapas, México, que pode auxiliar no combate é o selo de Empresa Agrícola Livre de Trabalho Infantil, ofertada à empresa que não contemple em seus quadros pessoas em idade inferior a permitida para o início do trabalho, valorizando os seus produtos na comercialização, bem assim a criação do Observatório de Trabalho Infantil, o qual terá como objeto a coleta e acompanhamento relativos ao TI.199 Ademais, também é visto como boa prática a checagem por parte do próprio colega da escola, acerca dos motivos que levaram o aluno a evadir-se ou afastar-se das aulas. Aqui, entra a já citada educação para o cuidado, que Boff apregoa, o preocupar-se com o outro, com o futuro do outro, com a educação e inclusão do outro. Assim, a solução encontrada por algumas escolas no intuito de envolver os próprios alunos na busca dos colegas evadidos se mostra eficaz, ora como visitantes, ora como monitores, auxiliando no aprendizado um do outro e no retorno à escola.200 No Brasil, como se tem avançado no combate ao TI, por meio não só de suas legislações específicas como também de implementação de políticas voltadas para a erradicação do TI, tais quais o projeto de Lei do Selo social, de autoria da senadora Sandra Rosado, em 2013, o Selo Empresa amiga da Criança, de 1995, lançado pela Fundação Abrinq por meio do Programa Empresa Amiga da Criança, dentre os outros tantos programas por ela geridos, o Bolsa-Escola, o Bolsa Família de 1993, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em 1996, o Mais Educação. Em relação especialmente ao Selo Empresa Amiga da Criança, os números são positivos, porquanto de 1995 até 2017 são: 842 Empresas Amigas da Criança, 75 destas empresas credenciadas em 2017, 17.130.361 crianças e adolescentes beneficiados indiretamente pelas ações sociais realizadas pelas Empresas Amigas da Crianças, R$ 411.133.705,60 investidos pelas Empresas em ações voltadas para                                                                                                                                         evasão escolar no Brasil. 2018. Disponível em:< https://nacoesunidas.org/unicef-alerta-para-necessidade-de-reverter-evasao-escolar-no-brasil/>. Acesso em: 09 maio 2018 199DURÁN, Manuel Sobrinho. Boas práticas de combate ao trabalho infantil : a experiência mexicana. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 81, n. 1, p. 53-70, jan./mar. 2015. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/83543>. Acesso em: 10 maio 2018. p. 69-70. 200 INSTITUTO UNIBANCO. Caminhos para Combater a Evasão Escolar. 2017. Disponível em:< http://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/28/>. Acesso em: 10 maio 2018. 



95  crianças e adolescentes, R$ 27.437.962,13 destinados pelas Empresas aos Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente. 201 Dentro desta proposta de estudos, trataremos do PETI e do Mais Educação.  4.3 Políticas públicas de combate ao trabalho infantil (PETI e Mais Educação)  As políticas públicas são oriundas do Sistema de Garantia de Direitos e podem ser definidas como “conjuntos de programas e atividades que norteiam ações do poder público, desenvolvidas pelo Estado.” Tem propósitos virtuosos, pois suas “diretrizes buscam garantir e assegurar determinados direitos previstos na Constituição e em leis, de forma difusa ou para certo seguimento social, cultural, étnico ou econômico, em âmbito federal, estadual e municipal.” Não são de alçada somente governamental, podendo ser propostas também por outros segmentos da sociedade. 202 As necessárias políticas públicas de combate ao TI são não só imprescindíveis, mas também urgentes, pois, como lembra Boff, o “corpo é um ecossistema vivo que se articula com outros sistemas mais abrangentes”. Daí a demonstrada necessidade de proteção física a estes seres em formação, já que um sistema tem relação simbiótica, porquanto, “através do corpo se mostra a fragilidade humana. A vida corporal é mortal. Ela vai perdendo seu capital energético, seus equilíbrios, adoece e finalmente morre”.  O autor, numa visão decerto romântica, mas verdadeira, articula que “A morte não vem no fim da vida. Ela começa já no seu primeiro momento. Vamos morrendo, lentamente, até acabar de morrer. A aceitação da mortalidade da vida nos faz entender de forma diferente a saúde e a doença”, 203de modo que a obrigação da sociedade como um todo de fazer funcionar as políticas públicas de sustento de uma vida digna a crianças e adolescentes se faz incontestável. Marinalva Dantas relata, em artigo intitulado “O desafio da erradicação das                                             201 FUNDAÇÃO ABRINQ. Empresa Amiga da Criança: resultados 2017. 2018. Disponível em: < https://www.fadc.org.br/programas-institucionais/protecao-empresa-amiga-da-crianca>. Acesso em: 10 maio 2018. 202 FUNDAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL. Políticas Públicas. Disponível em: < http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/politicas-publicas/>. Acesso em: 15 maio 2018. 203 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano- compaixão pela terra. Rio de Janeiro: Vozes, 1999, p. 142-143. 



96  piores formas de trabalho infantil no Brasil” como se perpetua o trabalho infantil, com mudança de uma modalidade para outra:   No Rio Grande do Norte, após anos de combate numa cidade que tinha crianças tecelãs, foi previsto pelos médicos do trabalho que determinadas crianças ficariam com lesões irreversíveis na coluna vertebral se não fossem retiradas do trabalho. A previsão se concretizou: aos 16 anos, já havia adolescentes inválidas, com a coluna totalmente deformada. Por outro lado, adolescentes afastadas de casas de farinha (item 40 da Lista) revelaram que seriam domésticas, dada a falta de empregos não perigosos nas suas cidades, passando para outra atividade proibida, mas inacessível à fiscalização. Por falta de medidas posteriores à ação fiscal, de outros órgãos da rede de proteção à infância, houve a morte de um adolescente por choque elétrico com mais de 300v. Mesmo após a morte, ainda encontramos crianças trabalhando no mesmo local.204  Nesse contexto, entram as políticas públicas que optou-se por abordar neste trabalho, sejam elas, o PETI e o Mais Educação. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) iniciado em 1996, enquanto ação do Governo Federal, com o apoio da OIT, nasceu com objetivo certo: combater o trabalho de crianças em carvoarias da região de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Tendo em vista o sucesso da empreitada, teve sua ampliação a fim de 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). O PETI constitui-se em um conjunto de ações que têm o objetivo de retirar crianças e adolescentes que se encontrem em situação de labor em idade inferior à mínima legal, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos, como prevê a Constituição. O programa, além de assegurar transferência direta de renda às famílias, oferece a inclusão das crianças e dos jovens em serviços de orientação e acompanhamento. Para a participação efetiva no programa, a frequência escolar é exigida. A identificação dos usuários do programa se dará principalmente por meio                                             204 DANTAS, Marinalva Cardoso. O desafio da erradicação das piores formas de trabalho infantil no Brasil. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 1, jan./mar. 2013. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/38379>. Acesso em: 07 maio 2018. 



97  da busca ativa, que contará com equipes técnicas das unidades públicas da Assistência Social, como o Serviço Especializado em Abordagem Social ofertado nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Equipes Volantes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou equipes adicionais formadas para esta finalidade.205 Contudo, de se salientar que tal busca deve contar ainda com o envolvimento dos demais agentes públicos e da sociedade civil, sejam eles, policiais, conselheiros tutelares, agentes de saúde, professores, sindicatos, membros do Ministério Público, dentre outros.  É importante que a busca ativa do trabalho infantil seja realizada com uma metodologia própria, que deve levar em conta as características do território, bem como o tipo de labor desenvolvido, já que, por exemplo, se for no trabalho infantil doméstico, ou na agricultura, onde os números se mostram mais alarmantes, a abordagem deve ser específica e diferenciada.  Nesse espeque, os municípios e representantes tem atuação singular, já que a localização dos lugares onde há trabalho infantil se perfaz em primeiro passo para atuação sobre o problema, de modo que não só a família pode procurar espontaneamente a gestão do Cadastro Único no município para pedir que seja incluída no Programa, como também a assistência social do município pode, identificando trabalho infantil na família, encaminhá-la para o programa:  Uma vez identificada a ocorrência do trabalho infantil, o gestor local deve realizar os encaminhamentos necessários para o registro da família e da criança e/ou adolescente no Cadastro Único, marcando os campos específicos de trabalho infantil, conforme estabelece a Instrução Operacional Conjunta Nº2 SENARC/SNAS/MDS de 05 de agosto de 2014.206  Em 2005, o PETI foi integrado ao Programa Bolsa Família, o que trouxe mudanças significativas para o aprimoramento da gestão da transferência de renda.                                             205 RODRIGUES, Gabriela. Conheça o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2017. Disponível em:< http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-o-peti-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil/>. Acesso em: 15 maio 2018. 206 RODRIGUES, Gabriela. Conheça o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2017. Disponível em:< http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-o-peti-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil/>. Acesso em: 15 maio 2018. 



98  No ano de 2011, o PETI foi instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), como um programa de caráter Inter setorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que compreende a transferência de renda; o trabalho social com famílias e a oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho.207  A partir de 2013, foi iniciada a discussão sobre o Redesenho do PETI, “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.”208 Com o redesenho, o PETI fortalece o papel de gestão e de articulação da rede de proteção, por meio das Ações Estratégicas para enfrentamento do trabalho infantil. Também prevê co-financiamento específico para municípios e estados desenvolverem essas ações. As Ações Estratégicas se estruturam em eixos, sejam eles: Informação e Mobilização; Identificação; Proteção; Defesa e Responsabilização. Nesse sentido, a Rede Peteca salienta que “a atualização do PETI aprimora as ações de transferência de renda e o trabalho social com crianças, adolescentes e suas famílias.”209 Para atingir este desiderato, reordenou-se a oferta de serviços socioeducativos a fim de potencializar o atendimento às crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil com a ampliação do número de municípios que passarão a disponibilizar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o qual, a partir do último governo, resta enfraquecido, em razão inclusive dos cortes de verbas, encontrando-se, portanto, não consolidado. O serviço se mostra inovador, já que realiza uma intervenção social articulada ao Serviço de Atenção Integral a Famílias (PAIF) e ao Serviço de Proteção                                             207 RODRIGUES, Gabriela. Conheça o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2017. Disponível em:< http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-o-peti-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil/>. Acesso em: 15 maio 2018. 208  RODRIGUES, Gabriela. Conheça o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2017. Disponível em:< http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-o-peti-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil/>. Acesso em: 15 maio 2018. 209 RODRIGUES, Gabriela. Conheça o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2017. Disponível em:< http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-o-peti-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil/>. Acesso em: 15 maio 2018. 



99  e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), com o fito de complementar o trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários por meio da convivência.210 Desse modo, a reordenação do SCFV, propiciou ao público do PETI a ser atendido de forma prioritária juntamente aos outros públicos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ampliando a oferta do serviço, “inserindo-se outros públicos além daqueles retirados do trabalho infantil, diversificando as trocas culturais e minimizando estigmas e preconceitos.”211 Nessa conjuntura, a Rede alerta para a necessidade de se potencializar ações e recursos, contando com os serviços oferecidos pelo SUAS e pelo Sistema de Garantia de Direitos  (SGD), de modo que se faz prioridade a construção de uma agenda intersetorial do PETI, na qual se possa articular conjuntamente políticas como saúde, educação, esporte, cultura, lazer entre outras, somando esforços na identificação e atendimento das crianças e adolescentes retirados da situação de trabalho212, bem assim na prevenção do retorno ao estado anterior. A fim de dar seguimento a esta nova roupagem mister que conselheiros tutelares, agentes de saúde, professores e outros profissionais estejam envolvidos e qualificados para atuar nas estratégias integradas de enfrentamento às situações de trabalho infantil que permanecem invisíveis.213 Quanto à forma de atuação, as ações estratégicas serão executadas de forma descentralizada, respeitadas as atribuições de cada ente federado, por meio da conjugação de esforços entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com                                             210RODRIGUES, Gabriela. Conheça o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2017. Disponível em:< http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-o-peti-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil/>. Acesso em: 15 maio 2018.  211 RODRIGUES, Gabriela. Conheça o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2017. Disponível em:< http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-o-peti-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil/>. Acesso em: 15 maio 2018. 212 RODRIGUES, Gabriela. Conheça o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2017. Disponível em:< http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-o-peti-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil/>. Acesso em: 15 maio 2018. 213 RODRIGUES, Gabriela. Conheça o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2017. Disponível em:< http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-o-peti-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil/>. Acesso em: 15 maio 2018. 



100  a participação da sociedade civil e o acompanhamento dos órgãos de controle e de fiscalização.214 Nesse novo contexto, a política de assistência social ganha força no papel, mas também novos desafios:  a política de assistência social atua como um ponto focal da rede intersetorial de prevenção e de erradicação do trabalho infantil. Nessa direção, a execução direta do serviço socioeducativo passou a ser de responsabilidade do SCFV, no âmbito da Proteção Social Básica, atendendo com prioridade crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou dele retirados, de modo a garantir a sua integração familiar e comunitária, por meio do convívio com usuários da mesma faixa etária e que vivenciam vulnerabilidades sociais diversas  Atualmente, os valores do benefício são de R$ 25,00 por criança (para municípios com menos de 250 mil habitantes), que resida em área rural ou urbana; e R$ 40,00 por criança (para municípios, capitais e regiões metropolitanas com mais de 250 mil habitantes), em área urbana; os compromissos assumidos pela família, são relativos a retirar todas as crianças de atividades laborais e/ou de exploração; e garantir que a criança tenha frequência mínima de 85% nas atividades de ensino regular e nas ações socioeducativas e de convivência promovidas pelo programa.215 O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) veiculou a suspensão de recursos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) de estados e municípios que não apresentassem, até 30 de junho do ano de 2017, projeto para erradicar o trabalho infantil. O plano há ser esmiuçado com ações, estratégias e detalhes sobre a aplicação de recursos. Esses dados devem ser repassados ao MDS por meio do Sistema de Monitoramento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (SIMPETI). Todos os estados e 958 municípios que têm alta incidência de trabalho infantil já recebem recursos da União. 216                                             214 RODRIGUES, Gabriela. Conheça o PETI, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2017. Disponível em:< http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/conheca-o-peti-programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil/>. Acesso em: 15 maio 2018. 215CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PETI: Programa do Governo Federal para erradicação do trabalho infantil. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/peti/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 15 maio 2018. 216 BRASIL. Plano contra trabalho infantil deve ser entregue até esta sexta-feira (30). 2017. Disponível em:< http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/06/plano-contra-trabalho-infantil-deve-ser-entregue-ate-esta-sexta-feira-30>. Aceso em: 15 maio 2018. 



101  No ano de 2017, no entanto, houve mais um corte de verbas, com a desativação inclusive da fiscalização trabalhista. Em novembro de 2017 teve-se a surpresa quanto à nova metodologia de incorporação dos números e percentuais relativos ao TI no Brasil adotados pelo IBGE, de questionável idoneidade. Mostra-se a correlação. Os números divulgados tiveram assombrosa queda, o que levou ao questionamento sobre a forma de se chegar a tais números. Os pedidos de esclarecimentos vieram de diversas áreas, a exemplo do MPT e do TST, por meio de seus representantes legais. Os questionamentos eram principalmente no sentido de se perquirir: como explicar que, com os cortes nas políticas públicas e demais setores, que afetaram inclusive a atuação fiscalizatória dos órgãos que compõe a rede de proteção, a exemplo dos auditores fiscais, os números divulgados na PNAD no fim de 2017, apresentaram o número de 998 mil crianças trabalhando, com uma redução significativa, já que na PNAD anterior este número foi de 2 milhões e 600 mil crianças e adolescentes em situação de labor.  As preocupações com os números e metodologia ora divulgados são: houve uma mudança de metodologia na PNAD 2016 a qual desconsidera toda a historicidade construída entre 1992 e 2015, não permitindo a comparação dos dados; a metodologia adota como norte a exclusão dos números de TI das atividades realizadas por crianças e adolescentes que impliquem em consumo próprio, inclusive as que ser referem à construção. No mesmo sentido as crianças que exerçam atividades domésticas em seus lares, o que torna invisível um número gigantesco de trabalhadores infantis, mais, nas piores formas de trabalho infantil. Ora, o questionamento se faz pertinente também porque o conceito de trabalho infantil constante do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil é de que constitui trabalho infantil todas as atividades econômicas e/ou de sobrevivência, que tenham ou não finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior à prevista na legislação, independentemente de sua condição ocupacional. A intenção é erradicar o trabalho infantil, mas que os números de fato correspondam à realidade. O Brasil foi respeitado internacionalmente por sua diligencia em erradicar o trabalho infantil, sempre aderindo aos planos internacionais neste sentido, o que reflete em mais um motivo para que se reveja a metodologia 



102  atual, sob pena de sua credibilidade ser afetada em nível mundial, que aliás, de se referir que já não é mais referência mundial, porquanto colocado pela OIT na lista suja de violações pela implementação da reforma trabalhista, desrespeitando as Convenções já ratificadas.217 Quanto a Política Mais Educação, foi ela implementada em 2007 como “Programa Mais Educação”, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, fundamentou-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica.218 O programa sofre mudança de nome, e hoje regido pela Resolução FNDE nº 17/2017, é nominado como  “Programa Novo Mais Educação (PNME) ou Novo Mais Educação ou, doravante, denominado Programa, e foi instituído pela Portaria Ministério da Educação (MEC) nº 1.144, de 10 de outubro de 2016, publicada no DOU de 11 de outubro de 2016, como uma estratégia do governo federal que objetiva melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a complementação da carga horária de cinco ou quinze horas semanais no turno e contraturno escolar. Em 2018, o Programa tem sido executado por meio da realização de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional.219                                             217 CHADE, Jamile. Por reforma trabalhista, OIT coloca Brasil em 'lista suja' de violações. 2018. Disponível em:< https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,por-reforma-trabalhista-oit-coloca-brasil-em-lista-suja-de-violacoes,70002327317.amp>. Acesso em 28 maio 2018. 218 BRASIL. Ministério da Educação. Histórico : Mais Educação . 2016. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=41181>. Acesso em 15 maio 2018. 219 BRASIL. Ministério da Educação .Programa Novo Mais Educação. 2018. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao>. Acesso em: 15 maio 2018. 



103  As finalidades perseguidas pelo Programa são: I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico; II - redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar; III - melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais – 3º e o 9º ano do ensino fundamental regular; IV - ampliação do período de permanência dos alunos na escola. O Programa Novo Mais Educação é implementado nas escolas públicas de ensino fundamental, na forma de articulação institucional e cooperação com as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação (MEC), conta com auxiliares para realização das atividades propostas enquanto planejamento nas funções de Articulador da Escola, Mediador da Aprendizagem e Facilitador, além do Coordenador que fará o acompanhamento do programa.220  De se dizer que os primeiros passos na busca de uma educação emancipadora e de qualidade já estão sendo afetados pelas atuais políticas governamentais de corte. Sabe-se que ainda há muito por fazer, e os programas que aqui foram apresentados tem caminhado no mesmo sentido, o de priorizar a proteção integral a pessoa em desenvolvimento, contudo, precisam do apoio governamental para se sustentarem e se efetivarem. Nessa perspectiva, precisa-se de mais. É necessário que os atores destes programas queiram de fato fazer a diferença, na busca pela criação de oportunidades iguais. As ideias estão aparecendo e sendo implementadas, mas precisam ser efetivas.  Urgem políticas fortalecidas por pessoas capacitadas e capacitantes, não no processamento de uma educação voltada para atender somente os ditames do mercado, mas sobretudo para o empoderamento pelo conhecimento, não no sentido excludente includente, ou includente excludente, mas no sentido da emancipação do ser, fortalecido pela educação cuidadora e holística apregoada por Boff.  Esta duas políticas em especial não foram escolhidas ao azo, mas foram                                             220 BRASIL. Ministério da Educação .Programa Novo Mais Educação. 2018. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao>. Acesso em: 15 maio 2018. 



104  pensadas e estudadas e por que não dizer criadas, para se abraçarem, andarem de mãos juntas, educação e erradicação, uma se segurando na outra, apoiando a outra, e ensinando a outra que a erradicação do trabalho infantil, não se faz e não se alcança sem uma educação de qualidade, emancipadora e valorativa do ser humano.   4.4 Relação de aprendizagem no campo  A relação de aprendizagem é oriunda de um contrato que remonta à Constituição de 1937, quando o “Estado Novo”, pessoalizado em Getúlio Vargas, visava iniciar a industrialização no Brasil. A partir da edição da CLT, em 1943, regulamentou-se o contrato em tela de forma a estabelecer uma relação entre empresas, Serviços Nacionais de Aprendizagem e adolescentes de 12 a 18 anos, inicialmente, o que implica uma relação de forma, portanto, triangular221. “Trata-se de um processo metódico progressivamente orientado com experiências alternadas entre teoria e prática, para propiciar competências básicas para o trabalho.”  Assim, nos termos do que propõe a CLT, em seu artigo 428 e seguintes, o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, cujo prazo máximo é, em regra de 02 (dois) anos, que se perfaz a partir do ajustamento por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico - profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz , a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Vale salientar que há exceção quanto ao limite de prazo e de idade quando se tratar de pessoa com deficiência. A contratação tem validade condicionada à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, a matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e a inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico - profissional metódica. Ademais, desde o ano de 2000, é garantido o salário mínimo                                             221 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. As formas de aprendizagem no Brasil: questões emergentes. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 81, n. 1, p. 78-96, jan./mar. 2015. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/84192>. Acesso em: 16 maio 2018, p. 86-87. 



105  hora, salvo condição que lhe seja mais favorável. O parágrafo 2º do artigo 428 que assegura tal direito teve redação modificada recentemente pela Lei nº 13.420, de 2017 a fim de suprimir do seu texto a expressão “menor”, atrelada que vinha ao termo aprendiz.  A lei também traz em seu artigo 429 a obrigação para os  estabelecimentos de qualquer natureza de empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. Contudo, de se observar a pouca efetividade desta norma, já que não se observa seu cumprimento por parte das empresas. Ademais, a lei também limita a duração da jornada do aprendiz, para que não exceda seis horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação.  O limite previsto, entretanto, poderá ser de até oito horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Os artigos 62 e seguintes do ECA dispõem acerca da aprendizagem, asseverando que esta se constitui na formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor, sob a regência dos seguintes princípios: I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular; II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; III - horário especial para o exercício das atividades. Ademais, prevê a bolsa de aprendizagem, bem como a incidência dos direitos trabalhistas e previdenciários, porquanto trata-se de um contrato, com regras específicas, mas um contrato. O artigo 67 e seguintes dão conta dos limites impostos ao labor realizado nesta fase, na qual o adolescente tem direito à profissionalização protegida, com respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e à capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho, proibindo o trabalho noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte; perigoso, insalubre ou penoso; realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; realizado em horários e locais que não permitam a freqüência à escola. O horário noturno do trabalhador rural é estipulado de forma que é considerado noturno o trabalho executado na lavoura entre 21:00 horas de um dia às 



106  5:00 horas do dia seguinte, e na pecuária, entre 20:00 horas às 4:00 horas do dia seguinte. A partir destas considerações básicas trazidas pela legislação, considerando as alterações trazidas pela Lei da Aprendizagem, e instrumentos específicos que regem a matéria, passa-se a associar tais disposições que já são peculiares às especificidades da aprendizagem a ser realizada no âmbito rural. Necessário salientar, por primeiro, que a atividade no campo se perfaz em grande parte uma atividade em sua essência perigosa e insalubre nos moldes em que hoje vivenciada, de modo que se faz ínsita em si mesma a sua proibição a crianças em processo de desenvolvimento físico e mental.  A OIT, ao tratar o conceito do TIP na Convenção n. 182, considerado uma das piores formas de trabalho infantil, o define em seu artigo 1º, d, como sendo os “trabalhos que por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança”. Nas palavras de Nucci, “perigoso é o trabalho que apresenta riscos diretos de danos à integridade física ou à vida; insalubre é o trabalho com riscos diretos à saúde; penoso é o trabalho exageradamente desgastante, mormente considerando-se a idade do trabalhador.” Nesse contexto, coloca “o perigo como algo inseguro, mas sempre se voltando à sua integridade corporal”, 222 a exemplo do uso de agrotóxicos e produtos venenosos.  O labor penoso tem como consequência o desgaste além do que o seu corpo, ainda em formação e crescimento, suporta, sem abalo à saúde,223 como exemplo carregar produtos ou materiais pesados, trabalhar exposto ao sol forte ou ao frio intenso por horas a fio etc. Nesse particular, o professor Zéu Palmeira afirma que o trabalho perigoso é o exercício de atividade em que se verifica uma alta probabilidade de dano à saúde e à segurança do trabalhador. O risco é inerente ao desenvolvimento do labor, de modo que em relação ao trabalho qualificado de perigoso, as estatísticas revelam a                                             222 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes .Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1294-1295. 223 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes .Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1295-1296. 



107  maior incidência de acidentes e doenças ocupacionais.224 O mesmo autor salienta que no contexto do trabalho infantil, o adjetivo perigoso transcende os limites da periculosidade apregoada pelo artigo 193 da CLT, a fim de abranger toda espécie de trabalho potencialmente prejudicial à sanidade e à integridade física deste trabalhador mirim, seja ele insalubre, periculoso, moralmente degradante, ou de qualquer outra ordem danosa.225 Marinalva Dantas afirma sabiamente que “Ao contrário do trabalho escravo, o trabalho infantil está exposto em uma vitrine para que a sociedade veja, e muitos ficam satisfeitos de verem essas cenas, porque acham que estamos dando um futuro para as crianças, ensinando a trabalhar.” 226 Nesse ínterim, de se mencionar que o Protocolo de Intenções de abril de 2018 firmado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) - Administração Central, versando sobre a implementação da Lei de Aprendizagem no âmbito rural, inicialmente em dois estados da federação, merece ser visto com cautela. O trabalho infantil no campo, até por ser um trabalho por si só caracterizado como perigoso, traz consigo os riscos ao pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, não sendo, portanto, adequado falar em aprendizagem nos moldes hoje tradicionalmente implementados. Palmeira Sobrinho, na obra “Acidente de Trabalho”, ao versar sobre o tema relativo ao trabalho infantil no meio rural traz as situações de risco previstas para as atividades relacionadas à agricultura, sejam elas: uso de ferramentas cortantes; transporte em veículos sem segurança possibilidade de picada de animais peçonhentos; manipulação de agrotóxicos; manuseio de máquinas e equipamentos em más condições; esforços físicos excessivos e inadequados; excesso de jornada de trabalho.227                                             224 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 350 225 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 350 226 WARTCHOW, Martina. Marinalva Cardoso Dantas: Incansável, auditora fiscal dedica-se há mais de três décadas ao combate dos trabalhos infantil e escravo. 2018. Disponível em: <http://www.protecao.com.br/materias/entrevistas/marinalva_cardoso_dantas___incansavel,_auditora_fiscal_dedica_se_ha_mais_de_tres_decadas_ao_combate_dos_trabalhos_infantil_e_escravo/AQjyAn>. Acesso em: 25 abr. 2018. 227 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 350 



108  Os danos causados pelo trabalho precoce são de toda ordem, conhecidos e infelizmente, naturalizados. O professor Zéu chama atenção nesse sentido:  O trabalho precoce, além das sequelas físicas e sociais, pode representar sério abalo no processo de formação moral da criança, afetando a sua subjetividade e comprometendo o seu desenvolvimento psíquico. Disciplina e ambientes de trabalho inadequados tendem a afetar a saúde física e a erodir a autoestima da criança. Mesmo ciente dos riscos existentes, há uma legião de menores que são diariamente incitados a vencer a curiosidade e a enfrentar o desafio da descoberta do trabalho. O mais deletério é que os ritos de iniciação ou aprendizagem começam em ambientes marcados pela presença de agentes químicos, físicos e biológicos danosos à saúde e à integridade física dos trabalhadores[...]228  Desse modo, o doutrinador clama pela vigilância constante, não exposição a ambientes e elementos danosos e jornada especial, a fim de proteger a criança dos riscos inerentes ao trabalho:  Para evitar os efeitos nefastos dessa vulnerabilidade, torna-se imprescindível que o menor trabalhador: a) esteja sendo permanentemente monitorado no ambiente de trabalho; b) não se exponha a ambientes insalubres e perigosos e, especificamente, não manipule substâncias, máquinas ou equipamentos que demandem riscos para a sua saúde e integridade física; e c) labore em jornada inferior à jornada normal dos adultos.229  Em 2016, 152 milhões de crianças entre 5 e 17 anos eram vítimas de trabalho infantil no mundo - 88 milhões de meninos e 64 milhões de meninas. Os dados divulgados pela OIT, apontam que trabalho infantil está concentrado principalmente na agricultura (71%). No Brasil o quadro se repete, pois mais de 1/3 dos trabalhadores infantis entre os 5 e 9 anos concentram-se no campo.  As últimas PNAD´s até 2017 apontaram uma elevação do percentual de crianças de 5 a 9 anos ocupadas em atividades agrícolas, de 62% para 64,7%, mormente nas atividades de criação de aves, pecuária, cultivo de hortaliças, entre outras.230                                             228 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 350 229 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 350 230 BRASIL. Cresce trabalho infantil no campo para crianças de 5 a 9 anos. 2018. Disponível em:< http://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2017/06/cresce-trabalho-infantil-no-



109  “Embora o trabalho infantil no setor agrícola tenha diminuído nos últimos anos, na faixa etária mais baixa ocorre o contrário: 85 de cada 100 meninos e meninas ocupadas com idade entre 5 e 9 anos se dedicam à atividade rural. Boa parte não frequenta a escola.”231 Não se conta, ainda com um modelo de aprendizagem que seja adequado à agricultura familiar. Destarte, qualquer atividade produtiva remunerada é proibida para adolescentes até os 16 anos. Após esta idade, são permitidas as atividades que não comprometam sua saúde, isto é, as que não estejam proibidas pela lista TIP.232 Não se olvide que a lista TIP precisa ser complementada a fim de prever, explicitar e regulamentar as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores infantis, a fim de que sejam vistos os ajustes necessários à pessoa em desenvolvimento. No campo, a invisibilidade do trabalho da criança é ainda maior, visto que os ritos de iniciação se dão como um desenvolvimento dos membros da família e começam geralmente já a partir dos 5 anos de idade. “Desde cedo as crianças manipulam fertilizantes, inalam ou ingerem substâncias nocivas à sua saúde, são expostos ao contato com inseticidas e fungicidas, apresentando precocemente doenças de pele e quadros de dispneia.” Ademais, observa-se ainda que a criança trabalhadora do campo “é submetida a precárias condições de higiene, sem acesso à água potável, submetida a horários de trabalho inadequados, a situações de intenso frio ou calor ou a tarefas que demandam esforço físico que está além da sua capacidade normal.”233 Observa-se que em algumas atividades estes seres em desenvolvimento são conduzidos a trabalhos desfavoráveis, tais quais o manuseio de equipamentos inadequados, seja porque projetados para uso adulto, ou por representam perigo no manuseio, a exemplo das ferramentas cortantes, transporte de materiais com                                                                                                                                         campo-para-criancas-de-5-9-anos>. Acesso em: 22 maio 2018. 231 AZEVEDO, Alessandra. Maior parte do trabalho infantil até 9 anos ocorre no campo. 2017. Disponível em: < https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/14/internas_economia,602381/maior-parte-do-trabalho-infantil-ate-9-anos-ocorre-no-campo.shtml>. Acesso em: 22 maio 2018. 232 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho infantil em lavouras de tabaco: guia para orientadores agrícolas. 2015. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_432863/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 22 maio 2018. 233 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 355. 



110  sobrecarga prejudicial à saúde, intensificação da jornada, dentre outras situações.234 A preocupação com a continuidade da profissão de produtor rural, que é preocupação de toda a sociedade, não justifica submeter crianças e adolescentes a riscos que não podem assumir, já que a falta de informação e a imaturidade e timidez próprias da idade levam a criança a se expor a riscos estes e outros que podem levar a criança a mutilações e até mortes. A vivência da profissão do trabalhador no campo depende de políticas e oportunidades que incentivem a permanência do jovem produtor no campo. Nesse ponto, fundamental que ele tenha uma remuneração adequada pelo trabalho realizado, possibilidade de acesso à cultura e ampliação de outros benefícios como rede de internet e telefonia móvel. 235 As pesquisas na área apontam em sentido contrário ao que se costuma afirmar quanto ao trabalho precoce, porquanto extenuante e não remunerado tende a afastar o jovem do campo ao invés de desenvolver o “gosto” pelo trabalho. A antiga prática de pequenos produtores rurais de “ensinar” os filhos a trabalharem significava o uso de mão de obra sem custo, sem remuneração. 236 Assim, a aprendizagem profissional é realizada cumprindo regras técnicas e limitações legais, conforme a Lei do Jovem Aprendiz. Ao pensar que está ensinando o filho a trabalhar, desejando ou não, o pai usufrui daquele trabalho, de maneira insalubre, insegura e sem a devida retribuição.237 O jovem rural, como qualquer outro, deseja usufruir dos rendimentos do seu trabalho, o que ainda não acontece em muitas propriedades. O mundo rural sofreu e vem sofrendo muitas transformações nas últimas décadas, muitas delas de ordem tecnológica, em detrimento da produção de subsistência, o que gera a adaptação                                             234 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 355. 235 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho infantil em lavouras de tabaco: guia para orientadores agrícolas. 2015. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_432863/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 22 maio 2018. 236 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho infantil em lavouras de tabaco: guia para orientadores agrícolas. 2015. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_432863/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 22 maio 2018. 237 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho infantil em lavouras de tabaco: guia para orientadores agrícolas. 2015. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_432863/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 22 maio 2018. 



111  dos produtores. Nessa nova roupagem, a busca destes novos conhecimentos deixou de ser um privilégio para tornar-se uma necessidade para o desenvolvimento na agricultura. A escolaridade e a qualificação são cada vez mais exigidas e relevantes para que os filhos dos produtores tenham uma visão mais ampla de seu negócio e invistam em novas práticas de gestão e inovação.238 Não se pode olvidar que as famílias envolvem as crianças na produção devido à necessidade de compor a renda, sobretudo nos tempos de crise, e de redução dos investimentos, quando não das próprias políticas sociais; e por não terem onde deixá-las. O desafio é complexo e impõe conferir às famílias condições tais que as necessidades econômicas não venha impor o trabalho a criança como alternativa, já que, como visto, trata-se de ambiente de elevado risco. Necessário se faz, portanto, a compreensão do trabalho infantil como um problema de todos, da família, do Estado e da sociedade civil.  Como bem diz o professor Zéu Palmeira, a amplitude desta concepção é imperiosa pois a criança, antes de ser sequelada pelo trabalho perigoso, torna-se sequelável. “Tal sequelabilidade emerge com a desigualdade social, o desemprego dos pais, os desajustes familiares, a falta de compromisso dos pais e do Estado em relação à educação das crianças, dentre outros fatores.”239 Nesse recorte, possível se pensar numa aprendizagem direcionada ao rurícola, desde que assegurados ao ser em desenvolvimento, por primeiro, a idade mínima, depois o horário reservado a escola e as atividades escolares, o tempo de descanso e o tempo de brincar, além de uma aferição caso a caso do ensinamento a ser realizado, dos quais pensa-se possível a forma de gerenciamento da agricultura familiar, a parte teórica sobre plantio e colheita, as formas de prevenção de acidentes, o conhecimento das sementes, ferramentas e tecnologias utilizadas, além da prática do plantio seguro e natural, as formas de divisão de tarefas, dentre outros, que necessariamente não seja pegar na enxada de sol a sol, implicando em um cansaço que reflete diretamente no ânimo para ir a escola e se dedicar com atenção                                             238 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Trabalho infantil em lavouras de tabaco: guia para orientadores agrícolas. 2015. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_432863/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 22 maio 2018. 239 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Acidente do trabalho: críticas e tendências. São Paulo: LTr, 2012, p. 351. 



112  às aulas ministradas e tarefas de casa.  



113  5  O DIREITO À EDUCAÇÃO E O PRONERA: PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA A REFORMA AGRÁRIA  Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante! (FREIRE, 2016).  5.1 A educação como direito fundamental da criança e do adolescente  Como visto, o ordenamento jurídico tem como infância e adolescência os estágios do desenvolvimento humano que antecedem a vida adulta. Nesses períodos, a pessoa conta com transformações profundas, de ordem biológica, psíquica, cultural e social, motivo pelo qual se faz vulnerável, merecendo guarida e tutela jurídica especial.240 Nesse sentido é que o ordenamento jurídico declara e regulamenta os direitos fundamentais da criança e do adolescente, fornecendo ainda os meios para políticos e jurídicos para sua implementação, não por qualquer motivo, mas sim a fim de cumprir a determinação constitucional de promover o desenvolvimento integral destas pessoas, fomentando as condições para o exercício pleno da cidadania na vida adulta.241 Segundo Dimoulis e Martins “Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual.” 242 O direito à educação vem apregoado pelo artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, bem assim na Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, além do artigo 13 do Pacto Internacional relativo aos Direitos Econômicos, de 1966, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, em praticamente todos os dispositivos de parte I, além de restar contemplado                                             240 GOULART, Marcelo Pedroso. A convenção sobre a idade mínima e o direito brasileiro. In:  VIDOTTI,  Tárcio  José;  CORRÊA,  Lelio Bentes. Trabalho Infantil e Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2005, p. 102. 241 GOULART, Marcelo Pedroso. A convenção sobre a idade mínima e o direito brasileiro. In:  VIDOTTI,  Tárcio  José;  CORRÊA,  Lelio Bentes. Trabalho Infantil e Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2005, p. 102. 242 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl.São Paulo: Atlas, 2014, p. 41. 



114  internamente primeiro na Constituição Federal de 1988, e em sucessivas leis correlatas.  No que respeita à Declaração Universal dos Direitos da Criança, no mesmo sentido, o artigo 7º prevê que o direito à educação gratuita e obrigatória, ao menos nos graus elementares. Uma educação que promova a sua cultura e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver as suas aptidões mentais, o seu sentido de responsabilidade moral e social e tornar-se um membro útil à sociedade.  Salienta que o interesse superior da criança deve ser o princípio diretor adotado pelo responsável por sua educação e orientação, a qual é, em primeiro lugar, dos seus pais. Ademais, a criança deve ter plena oportunidade para brincar e para se dedicar a atividades recreativas, que devem ser orientados para os mesmos objetivos da educação; a sociedade e as autoridades públicas deverão esforçar-se por promover o gozo dos direitos voltados à educação.  No mesmo diploma, o artigo 15 apregoa explicitamente uma educação para  o cuidado, focada na criança e no outro, ao asseverar que criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra natureza, no sentido de ser educada num espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universal, e com plena consciência de que deve devotar as suas energias e aptidões ao serviço dos seus semelhantes. O artigo 13 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos supra referenciado dispõe sobre uma educação humanizada, ao trazer em seu bojo o compromisso dos Estados Partes de reconhecem o direito de toda e qualquer pessoa à educação, de que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido da sua dignidade e reforçar o respeito pelos direitos do homem e das liberdades fundamentais, além de habilitar toda a pessoa a desempenhar um papel útil numa sociedade livre, promover compreensão, tolerância e amizade entre todas as nações e grupos, raciais, étnicos e religiosos, e favorecer as atividades das Nações Unidas para a conservação da paz. A Convenção sobre os Direitos da Criança traz disposições semelhantes além de mais esmiuçadas sobre todo o processo educacional da criança, no sentido de que deve estar plenamente preparada para uma vida independente na sociedade e ser educada de acordo com os ideais proclamados na Carta das Nações Unidas, 



115  especialmente com espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade. Proclama a igualdade e de participação no ensino, bem assim a adoção de medidas para estimular a freqüência regular às escolas e a redução do índice de evasão escolar, e, por consequência, do analfabetismo, além de políticas contra o uso ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas descritas nos tratados internacionais pertinentes e para impedir que as crianças sejam utilizadas na produção e no tráfico ilícito dessas substâncias.  No que respeita à Carta Magna, a presença da educação ultrapassa a seção na qual foi depositada à proporção que espalha-se ao longo de todo o articulado constitucional, em vários dispositivos que tratam direta e indiretamente o assunto. O artigo 6º, enquanto direito social e 205 e seguintes, em capítulo específico sobre educação e cultura, os quais contemplam os preceitos basilares da educação no Brasil.  Contudo, como dito, a matéria se espalha em vários dispositivos, a exemplo do artigo 227, o qual atribui à família, à sociedade e ao Estado o papel de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A partir de tal inserção, tem-se que o direito à educação passa a se constituir em direito fundamental da criança e do adolescente, nos moldes elencados na Constituição. Neste particular da pessoa em desenvolvimento, de forma prioritária e integral. Nesse espeque, o ECA repisa tal assertiva e dispõe a partir do artigo 53 uma série de diretrizes e princípios que versam sobre as especificidades educacionais relativas à criança, sem olvidar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seus muitos dispositivos, rege o processo educativo no país colocando a educação e aprendizagem no Brasil hoje enquanto direito assegurado ao longo da vida. No artigo 208 o diploma apresenta solução para a reivindicação. Assim, o Constituinte Federal elevou o direito à educação básica à condição de direito público subjetivo, ao assegurar a exigibilidade sua ampla e irrestrita 



116  efetividade como garantia de uma existência digna.243 Quando a Constituição assegura a todos este direito fundamental à educação são inseridos como principais destinatários as pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes. Na esteira deste enunciado, cabe o direito imediato às crianças esta educação, como pressuposto para perquirir um direito ao trabalho. A via inversa não funciona bem. A necessidade de educação de qualidade para o desenvolvimento pessoal e profissional se faz condição para qualquer profissional de hoje, e do futuro, a era da globalização assim o exige. Não há como competir se não tiver de posse do conhecimento. O investimento no ensino de qualidade, com acesso a todos, sem qualquer discriminação é imperativo como ideal que deve ser perseguido pela sociedade. “A busca por respostas imediatistas acaba por excluir ainda mais os jovens carentes de nossa sociedade, transformando-os nos trabalhadores desqualificados e manipuláveis de amanhã.”244 À sociedade, por sua vez, cabe o papel de eliminar a visão equivocada de trabalho precoce como solução para a pobreza e a marginalização.245 Oris de Oliveira bem salienta este aspecto, ao colocar que:   É inegavelmente que assim procede a sociedade brasileira em relação aos adolescentes pobres e há toda uma cultura profundamente enraizada neste sentido. Cobra-se do adolescente pobre a obrigação de trabalhar sem lhe oferecer as mesmas possibilidades que se dão aos demais adolescentes.  O trabalho é direito, nunca, porém, antes da idade mínima, fixada pelo próprio direito exatamente para preservação de outros valores: desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, a pré-escolaridade, a escolaridade, o folguedo, o brincar, enfim, o valor “SER CRIANÇA”. Valores estes que não podem ser privilégio de alguns. Faz parte de processo educacional, no momento certo e com os instrumentos adequados, inclusive lúdicos, ensinar a criança que o trabalho é valor, que é um direito e um dever, desde que explícita ou subliminarmente não se ensine que o é para uns e não para todos os cidadãos, a uns mais tarde porque aquinhoados pela fortuna e a outros mais cedo sacrificando educação, escolaridade, saúde, lazer                                             243 CORRÊA, Flávia Soares. Educação e trabalho na dimensão humana: o dilema da juventude. São Paulo: LTr, 2011, p. 53. 244 CORRÊA, Flávia Soares. Educação e trabalho na dimensão humana: o dilema da juventude. São Paulo: LTr, 2011, p. 126. 245 CORRÊA, Flávia Soares. Educação e trabalho na dimensão humana: o dilema da juventude. São Paulo: LTr, 2011, p. 126 



117  infantil, porque pobres. Uma educação, se é que possa receber esta designação, que assim proceder, não passa de um mecanismo de alimentação do apartheid social. O trabalho infanto-juvenil em todos os seus aspectos, inclusive, para não dizer sobretudo, o jurídico, deve ser visto sempre sob a ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual não há lugar para duas infâncias, duas adolescências: uma dos “bem nascidos”, e outra dos “menores”, isto é, dos abandonados, delinquentes, vadios, ou sem eufemismos, dos pobres. Existe uma só com os mesmos direitos, cujo equilíbrio se faz através da justiça distributiva, que da mais a quem necessita; - mais educação, mais escolaridade, maior possibilidade de profissionalização.246  Nesse norte, se constitui em uma falácia o discurso de que o trabalho retira as crianças e adolescentes das ruas. A criança que cresce sem o necessário apoio educacional, sem direcionamento pessoal e espiritual dificilmente irá conseguir progredir, socialmente ou economicamente.247 No Estado de Direito, os direitos fundamentais operam como limite da ação estatal, como garantia dos fundamentos do ordenamento jurídico. Desse modo, surge para o Estado não apenas um dever negativo, de se abster de ingerir indevidamente no âmbito de proteção de tais direitos, mas também um dever positivo, de levar a cabo tudo que sirva à realização dos direitos fundamentais, inclusive quando não existe uma pretensão subjetiva em jogo.248 Os direitos fundamentais devem criar e manter as condições elementares para assegurar uma vida em liberdade e a dignidade humana. Isso só se consegue quando a liberdade da vida em sociedade resulta garantida em igual medida que a liberdade individual.249 Nesse norte, de se observar, por fim, em relação ao trabalho infantil, um direito fundamental de proposição positiva, o do direito à educação, e um de conotação negativa, seja ele, o direito ao não trabalho da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Assim, o direito da criança à educação aporta com prioridade no                                             246 OLIVEIRA, Oris de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr, 1994, p. 20-21. 247 CORRÊA, Flávia Soares. Educação e trabalho na dimensão humana: o dilema da juventude. São Paulo: LTr, 2011, p. 117. 248 HESSE, Konrad. Temas fundamentais de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 79-80 249 HESSE, Konrad. Temas fundamentais de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 73. 



118  ordenamento jurídico brasileiro, sob pressão também de diplomas internacionais, mas não o direito a uma educação qualquer, mas uma educação de qualidade, que priorize o ser, o cuidado, holística, uma educação politécnica e, por conseguinte, emancipadora. Nesse viés, necessário o reconhecimento da interdependência entre os direitos fundamentais, dentre os quais estão os direitos sociais.  5.2 Os direitos fundamentais e a interdependência dos direitos sociais  Os direitos sociais fundamentais são entendidos como a garantia das bases em que se sustenta a existência individual e possuem uma estrutura distinta dos tradicionais direitos de liberdade e igualdade, pois requerem, de antemão, e em qualquer caso, ações do Estado tendentes a realizar o programa nele contido. Assim, exigem não apenas a regulamentação por parte do Legislador, como também uma ação positiva da Administração.250  Para Dimoulis e Martins, “A categoria dos direitos de status positivus, também chamados de direitos “sociais” ou a prestações, engloba os direitos que permitem aos indivíduos exigir determinada atuação do Estado”, os autores explicam seu fim “no intuito de melhorar suas condições de vida, garantindo os pressupostos materiais necessários para o exercício da liberdade, incluindo as liberdades de status negativus. O Estado deve agir no sentido indicado pela Constituição [...]”. Mais. “A expressão direitos sociais se justifica porque seu objetivo é a melhoria de vida de vastas categorias da população, mediante políticas públicas e medidas concretas de política social.”251 A esse respeito, Contreras Peláez entende que a ausência da prestação estatal impõe o entendimento de sua negativa.  Para os direitos sociais, por outro lado, a prestação estatal representa verdadeiramente a substância, o núcleo, o conteúdo essencial do direito; em casos como o direito à saúde ou educação gratuita, a intervenção do Estado tem lugar todas e cada uma das vezes que o direito é exercitado: a inexistência da prestação estatal                                             250 HESSE, Konrad. Temas fundamentais de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 93-95 251 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 5. ed. rev., atual. e ampl.São Paulo: Atlas, 2014. p. 52. 



119  supõe automaticamente a negação do direito.252253  Desse modo, o direito a educação enquanto direito fundamental se eleva e se inter-relaciona também como direito social. “Referidos direitos, contudo, ostentam a natureza de fundamentais e, nesta condição, inserem-se numa estrutura maior traçada pelo artigo 6º, sem a qual não se sustentam e fora da qual deixarão de repercutir a foça normativa da Constituição.254 Peláez reforça a relevância e força dos direitos sociais, atrelando-os às necessidades básicas do indivíduo, ao assim se expressar quanto a sua definição:   Para nós, os direitos sociais são, antes de direitos positivos, direitos humanos (ou direitos naturais, ou << direitos morais >>: a terminologia importa pouco). E por << direitos humanos >> entendemos o que é devido a uma pessoa, pelo simples fato de ser tal, com independência de suas circunstâncias (nacionalidade, raça, sexo, capacidade intelectual, contexto histórico ...). A existência de um ser humano gera automaticamente obrigações éticas em seus semelhantes (tomadas um a um e, também, como coletividade), obrigações de respeito e promoção, obrigações << negativas >> (determinados prejuízos não devem ser-lhe infligidos) e << positivas >> (determinada colaboração deve ser prestada). [...] Se poderiam definir como << sociais>>, portanto, aqueles direitos em que a colaboração das autoridades públicas em satisfazer as necessidades básicas do indivíduos e concretizam mediante diversos tipos de prestações.255256                                             252 CONTRERAS PELÁEZ, Faustino. Derechos sociales: teoría e ideología. Madri: Tecnos, 1994, p. 21.  253 Para los derechos sociales, en cambio, la prestación estatal representa verdaderamente la sustancia, el núcleo, el contendio esencial del derecho; en casos com el derecho a la asistencia sanitaria o a la educacion gratuitas, la intervencion estatal tiene lugar todas y cada una de las vezes que el derecho es ejercitado: la inexistencia de prestación estatal supone automaticamente la denegación del derecho. 254 GEMIGNANI, Tereza Aparecida Asta; GEMIGNANI, Daniel. A educação para a cidadania, a capacitação para o trabalho e os direitos fundamentais: uma leitura constitucional. MELO, Guilherme Aparecido Bassi de; CÉSAR, João Batista Martins. (Coord.) Trabalho infantil : realidade e perspectivas : estudos em homenagem ao professor Oris Oliveira. São Paulo : LTr, 2016, p. 56.  255 CONTRERAS PELÁEZ, Faustino. Derechos sociales: teoría e ideología. Madri: Tecnos, 1994, p. 46-47.  256 Para nosotros, los derechos sociales son, antes que derechos positivos, derechos humanos (o derechos naturales, o <<derechos morales>>: poco importa la terminologia). Y por <<derechos humanos>> entendemos aquello que se debe a uma persona, por el mero hecho de ser tal, con independência de sus circunstancias (nacionalidade, raza, sexo, capacidad intelectual, contexto histórico...) La existência de un ser humano genera automáticaqmente obligaciones éticas em sus semejantes (tomados de uno em uno y, también, como colectividad), obligaciones de respeto u de promoción, obligaciones <<negativas>> (determinados perjuicios no deben serle infligidos) y <<positivas>> (determinada colaboración debe serle prestada). [...] Se podrían definir como <<sociales>>, 



120   Contreras, citando François Ewald, afirma o direito social como vetor de correção das desigualdades, “O direito social procura ser um instrumento de intervenção que sirva para compensar e corrigir desigualdades, para restaurar os equilíbrios ameaçados. É um direito de correções "O direito social é um direito de preferência, um direito de não reciprocidade, um direito de discriminação positiva [...] Direitos sociais são distribuídos como outros contrapesos”.257258 Nessa sequencia, José Afonso da Silva preleciona que “os direitos fundamentais sociais não são direitos contra o Estado, mas sim direitos através do Estado”, ordenando ao poder público determinadas prestações materiais. “São os direitos fundamentais do homem social dentro de um modelo de Estado que tende cada vez mais a ser social, dando prevalência aos interesses coletivos antes que aos individuais”.259  5.3 O PRONERA como espaço de mediação para concretização do princípio da proteção integral   Falar em educar na área campesina, impõe falar do PRONERA, que é uma política pública de Educação do Campo, instituída por meio do Decreto n.º 7.352, de 04 de novembro de 2010. Tem como objetivo maior desenvolver projetos educacionais de caráter formal, a serem executados por instituições de ensino, para beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), do crédito fundiário, e dos projetos feitos pelos órgãos estaduais, desde que reconhecidos pelo Incra. Tem o Incra sede como principal executor, além das Superintendências Regionais –                                                                                                                                        por tanto, aquellos derechos en que se concreta, mediante diversos tipos de prestaciones, la colaboración de los poderes públicos em la satisfacción de las necessidades básicas del individuo. 257 CONTRERAS PELÁEZ, Faustino. Derechos sociales: teoría e ideología. Madri: Tecnos, 1994, p. 26.  258 El derecho social busca ser um instrumento de intervención que sirva para compensar y corrigir las desigualdades, para restaurar los equilíbrios amenazados.” É um direito de correções “El derecho social es um derecho de preferencias, um derecho de no-reciprocidad, um derecho de discriminaciones positivas[...] Los derechos sociales son distribuídos como otros tantos contrapesos. 259 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 115. 



121  SR´s.260 Nesse pórtico, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) como política pública de Educação do Campo, tem como foco fortalecer as áreas de Reforma Agrária nos espaços de vida em todas as suas dimensões: econômica, social, educacional, política e cultural.261 Em 1988 surge o PRONERA a partir da luta dos movimentos sociais e sindicais do campo. Desde então, milhares de jovens e adultos, trabalhadores das áreas de reforma agrária tem a oportunidade de alfabetizar-se e de continuar os estudos em diferentes níveis e modalidades de ensino.262 O Programa abrange os diversos períodos da educação e promove a justiça social no campo por meio da democratização do acesso à educação, seja na perspectiva do agricultor, seja na formação de educadores para as escolas do campo.263 Assim, por meio do PRONERA, afirma-se o compromisso com a educação como instrumento público para viabilizar a implementação de novos padrões de relações sociais no trabalho, na organização do território e nas relações com a natureza nas áreas de reforma agrária e demais territorialidades do campo, floresta e águas,264 o que já se constitui em avanço para uma educação holística, integrada, para o cuidado. As pessoas atendidas pelo programa se elevam a condição de sujeitos de direito com possibilidade de intervenção em suas realidades atual e futura:  Os beneficiários são jovens e adultos que, a partir de sua inserção no programa, reconhecem-se como sujeitos de direitos capazes de                                             260Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária MANUAL DE OPERAÇÕES. Aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. P. 13. 261 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária MANUAL DE OPERAÇÕES. Aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. p. 8. 262 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária MANUAL DE OPERAÇÕES. Aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. p. 8. 263 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária MANUAL DE OPERAÇÕES. Aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. p. 8. 264 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária MANUAL DE OPERAÇÕES. Aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. P. 8. 



122  construir suas identidades de povo camponês e produzir, no cotidiano dos assentamentos e acampamentos da reforma agrária, alternativas de transformação e enfrentamento ao modelo agrícola dominante, que expulsa crescentemente os povos do campo do seu território. O PRONERA é um instrumento de resistência que, através da educação, da escolarização e da formação, constitui sujeitos coletivos conscientes de seu protagonismo histórico e social.265  A atuação do programa vem possibilitando reflexões e práticas da educação do campo. São objetivos e resultados também o fortalecimento da educação nas áreas de reforma agrária, o estímulo, a proposição, o incentivo à criação, ao desenvolvimento de projetos educacionais, com a visão de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável.266 Nesse aporte, adota como princípios que regem a educação no campo:  Respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; Incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as escolas do campo estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho;  Desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o atendimento das escolas do campo, considerando-se as condições concretas da produção e reprodução social da vida no campo; Valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; e Controle social da educação, mediante a efetiva participação social da comunidade e dos movimentos sociais e sindicais do campo.267                                             265 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: manual de operações: aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. p. 8. 266 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: manual de operações: aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. p. 9. 267 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: manual de operações: aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. P.14.  



123    Os princípios-pedagógicos da política pública tem como arcabouço “a relação indissociável da educação e do desenvolvimento territorial sustentável, como condição essencial para qualificação do modo de vida da população envolvida nos projetos.”: Neste sentido:  a) Democratização do acesso à educação: a cidadania dos jovens e adultos que vivem nas áreas de reforma agrária será assegurada, também, por meio da oferta de uma educação pública, democrática e de qualidade, sem discriminação e cuja responsabilidade central seja dos entes federados e suas instituições responsáveis e parceiras nesse processo. b) Inclusão: a indicação das demandas educativas, a forma de participação e gestão, os fundamentos teóricos metodológicos dos projetos devem ampliar as condições do acesso à educação como um direito social fundamental na construção da cidadania dos jovens e adultos que vivem nas áreas de reforma agrária. c) Participação: a indicação das demandas educacionais é feita pelas comunidades das áreas de reforma agrária e suas organizações, que em conjunto com os demais parceiros decidirão sobre a elaboração, execução e acompanhamento dos projetos. d) Interação: as ações desenvolvidas por meio de parcerias entre órgãos governamentais, instituições de ensino públicas e privadas sem fins lucrativos, comunidades assentadas nas áreas de reforma agrária e as suas organizações, no intuito de estabelecer uma interação permanente entre esses sujeitos sociais pela via da educação continuada e da profissionalização no campo. e) Multiplicação: A educação do público beneficiário do Pronera visa a ampliação do número de trabalhadores rurais alfabetizados e formados em diferentes níveis de ensino, bem como, garantir educadores, profissionais, técnicos, agentes mobilizadores e articuladores de políticas públicas para as áreas de reforma agrária. f) Participação social: o PRONERA se desenvolve por meio de uma gestão participativa, cujas responsabilidades são assumidas por todos os envolvidos na construção, acompanhamento e avaliação dos projetos pedagógicos. A parceria é condição essencial para a realização das ações do PRONERA. Os principais parceiros são os movimentos sociais e sindicais do campo, as instituições de ensino públicas e privadas sem fins lucrativos e os governos municipais e estaduais.268  O Programa também conta com princípios e pressupostos presentes nas suas propostas pedagógicas, em todos os níveis de ensino, os quais devem ter por                                             268 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: manual de operações: aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. P. 14-15. 



124  base “a diversidade cultural, os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico voltados para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária”. São princípios orientadores destas práticas: a) Diálogo: uma dinâmica de aprendizagem-ensino que assegure o respeito à cultura do grupo, a valorização dos diferentes saberes e a produção coletiva do conhecimento. b) Práxis: um processo educativo que tenha por base o movimento ação-reflexão-ação e a perspectiva de transformação da realidade; uma dinâmica de aprendizagem-ensino que ao mesmo tempo valorize e provoque o envolvimento dos educandos, educadores e técnicos em ações sociais concretas, e ajude na interpretação crítica e no aprofundamento teórico necessário a uma atuação transformadora. c) Transdisciplinaridade: um processo educativo que contribua para a articulação de todos os conteúdos e saberes locais, regionais e globais garantindo livre trânsito entre o campo de saber formal e dos saberes oriundos da prática social do campesinato. É importante que nas práticas educativas os sujeitos identifiquem as suas necessidades e potencialidades e busquem estabelecer relações que contemplem a diversidade do campo em todos os seus aspectos valorativos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia e religioso. d) Equidade: o PRONERA poderá estabelecer diretrizes próprias para a articulação das suas demandas com as demais políticas públicas federais, estaduais e municipais e de parceiros reconhecidamente responsáveis por políticas sociais, que façam o diálogo entre educação, inclusão social, desenvolvimento e redução regional das desigualdades e a garantia da inserção de uma educação não sexista com a promoção da igualdade de gênero.269  O Manual de práticas chama atenção no sentido do que, para que estes princípios sejam atendidos, “deve-se constituir um Projeto Político-pedagógico, para cada ação (projeto) teoricamente consistente e contextualizado, “de modo que se possa permitir “fazer uso de instrumentos didático-pedagógicos de uma educação historicamente problematizadora, dialógica e participativa”. 270 Nesse norte, assevera que “Isso significa pensar um processo de aprendizagem-ensino como práxis que comporte especialmente três etapas básicas”, as quais passa a elencar como investigatória, contextualizadora e processo                                             269 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: manual de operações: aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. p. 16-17. 270 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: manual de operações: aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. p. 17. 



125  ensino-aprendizagem com ações concretas:  Investigação dos grandes temas sociais geradores que mobilizem a comunidade ou o grupo e que podem ser transformados também em eixos temáticos estruturadores do currículo de cada nível de ensino e/ou curso; Contextualização crítica dos temas geradores identificados privilegiando uma abordagem histórica, relacional e problematizadora, visando a transformação da realidade; Processo de ensino-aprendizagem que se vincule as ações concretas resultantes dos estudos e pesquisas realizados visando a superação das situações-limite do grupo e de sua realidade.271  Direciona, ainda o público prioritário dos projetos, cujos eixos são: grande número de famílias, altos índices de analfabetismo e baixos níveis de escolaridade, bem como os que enfrentem a inclusão e a pobreza:   A população residente em regiões e territórios de diversas características geopolíticas, onde exista grande número de famílias beneficiárias; A população que apresente altos índices de analfabetismo e baixos níveis de escolaridade; Os projetos educacionais que se articulem com ações de inclusão e educação para os direitos humanos, previstas em políticas de inclusão e desenvolvimento social que fazem o enfrentamento à pobreza.272  A operacionalização do Programa se dá por meio de parcerias e convênios, todos engendrados com o objetivo de fazer forte a educação nas áreas de Reforma Agrária “estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo em vista contribuir para a promoção da inclusão social com desenvolvimento sustentável nos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária.”273 274                                             271 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: manual de operações: aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. p.17. 272 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: manual de operações: aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016.17-18. 273 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: manual de operações: aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro 



126  A gestão nacional é exercida pela Coordenação Geral de Educação do Campo e Cidadania (DDE) e Divisão de Educação do Campo (DDE-1), com assessoria e consultoria da Comissão Pedagógica Nacional (CPN) do Pronera.275 Segundo os dados da II Pesquisa Nacional sobre a Educação na Reforma Agrária, “o Pronera tem se consolidado como uma política pública de educação do campo que, mesmo diante das adversidades, se mantem forte, garantindo o objetivo para o qual foi criado”. Nesse particular, elenca o objetivo maior do programa: “assegurar aos sujeitos do campo o direito à educação através de um processo de escolarização que amplie cada vez mais as possibilidades de autonomia e cidadania, com permanência no campo, produzindo e reproduzindo a vida com dignidade.”276 Sem dúvida, trabalho e educação são visto como direitos fundamentais que precisam ser garantidos. Contudo, quando se fala em trabalho de pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, merece análise sobre a possibilidade de caminharem juntas, sem que um (trabalho) exclua a outra (educação).  De se ressaltar que “a Educação de jovens e adultos é reconhecida pela Unesco como direito humano, estando ela implícita no direito à educação, reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos,” a começar pela alfabetização. “De fato, a alfabetização é a base para a aprendizagem ao longo da vida. Nenhuma educação é possível sem a habilidade da leitura e da escrita.”277 No contexto do combate ao trabalho infantil, dentre eles o rural, na visão da                                                                                                                                         de 2016. p. 18. 274 A título de informação, segundo dados coletados de forma verbal com os servidores Augusto Carlos Avelino Teixeira de Carvalho e Gilvanderson Ferreira, o PRONERA no Rio Grande do Norte promoveu entre os anos de 2002 e 2016, 16 (dezesseis) Cursos de ensino técnico, superior e EJA, em cooperação com a FUNPEC, FUNCERN-CEFET, UERN, FUNDAÇÃO GUIMARÃES e UFRN, com público atendido de aproximadamente 3.630 pessoas, formadas em média 2.500, estando em andamento até então mais 3 (três) cursos nível superior que contemplam aproximadamente 180 contemplados, conforme processos SEI N. 54330.001313/2013-03 (Ciências Sociais UFRN); 54330.000455/2015-15 (Tecnólogo UFRN); e 54000.003890/2017-97 (Geografia Licenciatura IFRN). 275 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: manual de operações: aprovado pela Portaria/INCRA/P/Nº 19, de 15.01.2016 Brasília-DF, 15 Janeiro de 2016. p.22. 276 BRASIL. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. II Pesquisa Nacional sobre a Educação na Reforma Agrária Ministério do Desenvolvimento Agrário. Brasília, jun. 2015, p. 15. 277 GADOTTI, Moacir. Educação de adultos como direito humano. Revista EJA em Debate,. ano 6, n.10, 2017. 



127  gerente executiva da Abrinq, Denise Cesario, a situação é preocupante. “Conseguimos enfrentar os trabalhos formais infantis, mas agora é necessário repensar as estratégias para combater as piores formas”, avalia. Elas são as mais difíceis, porque estão escondidas em fazendas, dentro de casas de família e na criminalidade, nas situações de exploração sexual e tráfico de drogas. 278 No caso das atividades agrícolas, segundo Denise, o processo produtivo dificulta esse enfrentamento. “As empresas do agronegócio terceirizam serviços e, assim, acabam chegando nas pequenas produções familiares. Não contratam diretamente crianças, mas elas acabam entrando na rede”, explica Denise.279 Desse modo, vê-se que o agronegócio é totalmente incompatível com a via libertadora do homem do campo. É nesse contexto que entra o educador e educando do PRONERA, com a missão de levantar alternativas de dissociação entre o trabalho da criança como necessário ao aprendizado das atividades campesinas. Não que esta não deva ser realizada. É inegável que a experiência e a troca de conhecimentos dever ser estimulada, bem assim a própria mantença das pessoas nas áreas rurais, contudo, se questiona aqui a idade em que estes conhecimentos devem ser propagados, enquanto trabalho e responsabilidade, na faixa etária que ocupam as pessoas em fase de desenvolvimento e com técnicas que permitam o desenvolvimento do ser em formação. Nessa perspectiva, Manuel Sarmento resume o problema na seara sociológica nos seguintes termos: “De uma forma algo ligeira, podemos dizer que as posições teóricas sobre trabalho na infância oscilam entre dois polos, com varias posições intermédias: a condenação como patologia social e a consideração do trabalho das crianças como algo inerente à sua condição como atores sociais plenos.”280                                             278 AZEVEDO, Alessandra. Maior parte do trabalho infantil até 9 anos ocorre no campo. 2017. Disponível em: < https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/14/internas_economia,602381/maior-parte-do-trabalho-infantil-ate-9-anos-ocorre-no-campo.shtml>. Acesso em: 22 maio 2018. 279 AZEVEDO, Alessandra. Maior parte do trabalho infantil até 9 anos ocorre no campo. 2017. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/14/internas_economia,602381/maior-parte-do-trabalho-infantil-ate-9-anos-ocorre-no-campo.shtml>. Acesso em: 22 maio 2018. 280 SARMENTO, Manuel. O trabalho das crianças é na escola: debates e controvérsias 



128  “A criação da escola pública, na Modernidade, constitui um dos eixos de configuração da infância moderna”, a partir do que se estabeleceu um pilar de socialização das crianças. “Ocorre que, com a escola, a criança assume o estatuto de ser social, objeto de um processo intencional de transmissão de valores e saberes comuns, politicamente definidos, e destinatário objetivo de políticas públicas.” A escola, segundo o autor, “realizou a desprivatização das crianças e desvinculou-as parcialmente do espaço doméstico e da exclusividade da proteção parental”. Com a escola, ascendeu à categoria social dos cidadãos futuros, em estado de preparação para a vida social plena.281 Entretanto, não se pode desvirtuar esta evolução na área campesina. A criança precisa continuar sendo criança, uma criança estudante, sem as atribuições e responsabilidades que fogem à sua idade e a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Assim, vai-se em busca de melhorar a vida das crianças no campo a partir da difícil arte de conscientizar. No caso da pesquisa em foco, busca-se alternativas de se levar o conhecimento necessário para efetivar tal mudança aos responsáveis por estes seres em formação, por meio também da educação, mas de uma educação transformadora. Joel Marin, em “O trabalho infantil na agricultura moderna”, alude que no conjunto das políticas contra o trabalho infantil, “as concepções e práticas tratam de valorizar a infância como uma idade da vida do estudo, do riso, da brincadeira e da inocência.” [...] Contudo, lembra também que a idealização das infâncias nestes moldes “está longe da realidade de milhões de crianças pobres e miseráveis.” Os chefes de família, sem conseguir cumprir a contento o papel de provedor, recorrem à solidariedade dos filhos.282                                                                                                                                         sobre o trabalho infantil e a educação como trabalho. In: ARROYO, Miguel G.; VIELLA, Maria dos Anjos Lopes; SILVA, Maurício Roberto da (Orgs.). Trabalho Infância: exercícios tensos de ser criança. Haverá espaço na agenda pedagógica?:Petrópolis: Editora Vozes, 2015. 281 SARMENTO, Manuel. O trabalho das crianças é na escola: debates e controvérsias sobre o trabalho infantil e a educação como trabalho. In: ARROYO, Miguel G.; VIELLA, Maria dos Anjos Lopes; SILVA, Maurício Roberto da (Orgs.). Trabalho Infância: exercícios tensos de ser criança. Haverá espaço na agenda pedagógica?:Petrópolis: Editora Vozes, 2015. 282 MARIN, Joel Orlando Bevilaqua. O trabalho Infantil na Agricultura Moderna. Revista da UFG, v. 7, n. 1, jun. 2004. Disponível em:<www.proec.ufg.br>. Acesso em 02 maio 2018. p. 33 



129  Para estas crianças, não sobra mais o tempo para a escola, os brinquedos, os risos, pois são encaminhados prematuramente ao trabalho e às responsabilidades, sem direito a recusa ou escolha. Dessa forma, estes trabalhadores infantis não se engajam espontaneamente no mercado de trabalho, mas estrategicamente como meio de sobrevivência.283 O autor lembra que a “ajuda” tem sido um argumento válido para os responsáveis por estas crianças, em contrapartida à “exploração”. A “ajuda” seria aquela prática acompanhada dos responsáveis, e dentro das limitações físicas e intelectuais deste ser, espontâneo, ainda que necessário. Já no trabalho enquanto “exploração”, o labor se daria em patamar superior às suas capacidades, pelo uso da força e sem a orientação dos pais. Contudo, urge mencionar que o fato de ser ou não ajuda ou exploração, não modifica o impacto danoso que o trabalho nesta fase da vida propicia a qualquer criança, tais quais, depressão e também outras doenças físicas.284 Assim, se por um lado os pais entendem como dever dos filhos “aprender uma profissão”, seguindo a cultura rurícola, ainda que em detrimento do período que seria dedicado a escola, por outro lado vivenciam o drama da extrema carência e das mazelas físicas a que submetem seus filhos, a partir de uma alimentação deficiente, do contato com inseticidas, pesticidas e agrotóxicos. Na realidade, os pais são conhecedores dos danos que o trabalho na infância representam para seus filhos, contudo, são coagidos pela necessidade de sobrevivência, de sociabilidade e de identidades, já que sabem que o trabalho em si é desqualificado.  “Sonham com um trabalho mais valorizado, mais limpo, mais leve e melhor remunerado, que pode ser proporcionado pela escolarização.” Mas se veem numa ordem social excludente, ainda que pareça incluir.  Nesse aporte, vê-se que desde cedo as crianças são inseridas em relações sociais de produção que engendram e reproduzem sua própria exclusão social. 285                                             283 MARIN, Joel Orlando Bevilaqua. O trabalho Infantil na Agricultura Moderna. Revista da UFG, v. 7, n. 1, jun. 2004. Disponível em:<www.proec.ufg.br>. Acesso em 02 maio 2018. p 34 284 MARIN, Joel Orlando Bevilaqua. O trabalho Infantil na Agricultura Moderna. Revista da UFG, v. 7, n. 1, jun. 2004. Disponível em:<www.proec.ufg.br>. Acesso em 02 maio 2018. p 34 285 MARIN, Joel Orlando Bevilaqua. O trabalho Infantil na Agricultura Moderna. Revista da UFG, v. 7, n. 1, jun. 2004. Disponível em:<www.proec.ufg.br>. Acesso em 02 maio 2018. p. 34 



130  Mas, Zéu Palmeira recorda que “A cultura de um povo ou comunidade não é nem nunca será uma estrutura rígida irreversível, pois do contrário ela seria inumana.” Continua afirmando que “Ela também, por mais que pareça ser excêntrica aos olhos de quem a enxerga de fora, não pode ser vista como algo que se pode mudar por meio da opressão e da violência.”286  O autor conceitua cultura como: “a comunhão simbólica e material dos valores, das crenças, das aspirações políticas e das práticas toleradas, consentidas e difundidas coletivamente que, além de reproduzirem a identidade e o pertencimento dos indivíduos e grupos sociais, dão significado as relações sociais e a visão de mundo na relação dos homens entre si e dos homens com a natureza.”287 Nesse ponto, o argumento cultural pode ser quebrado, porquanto qualquer cultura não se sustenta quando põe em risco a vida e o bem estar de uma criança que tem proteção integral e prioritária. Ademais, o professor Zéu Palmeira, reflete que “a cultura é reflexo do modo de vida ditado pelas condições materiais.” Segundo o autor “A antropologia relata como cada cultura inventa e reproduz seus rituais, inclusive os de passagem para a fase adulta.” 288Assim sendo, precisa-se pensar em alternativas que venham a melhorar as condições econômico-sociais dos agricultores. De outra banda, Marin convida a refletir sobre as várias tecnologias que vem sendo inseridas na agricultura brasileira, de modo que “aparecem, de um lado, o emprego das tecnologias de alta precisão que combina máquinas, procedimentos técnicos avançados, biotecnologia, micro-informática e gestão econômica sofisticada” e de outro lado, depara-se com  “a exploração prematura da força de trabalho de crianças que as coloca em relações sociais degradantes as quais se lembram tempos remotos.” O autor conclui que “No espaço agrário brasileiro, aparecem tecnologias agropecuárias com toques futuristas junto às crianças que são                                             286 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu.  O trabalho infantil sob a influência da retórica patriarcalista: o indutivismo e o etnocentrismo como argumentos culturalistas autoritários. Revista INTERFACE, v. 13, n. 1, ed. espec. 1, 2016. p. 65. 287 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu.  O trabalho infantil sob a influência da retórica patriarcalista: o indutivismo e o etnocentrismo como argumentos culturalistas autoritários. Revista INTERFACE, v. 13, n. 1, ed. espec. 1, 2016. p. 65.    288 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu.  O trabalho infantil sob a influência da retórica patriarcalis-ta: o indutivismo e o etnocentrismo como argumentos culturalistas autoritários. Revista IN-TERFACE, v. 13, n. 1, ed. espec. 1, 2016. p. 65. 



131  transformadas prematuramente em sucatas do progresso.”289 Nesse contexto, o professor Zéu Palmeira, traz interessante colocação ao relacionar a tecnologia e o Trabalho Infantil: “o baixo nível tecnológico das condições de produção na agricultura tende a interferir na maior utilização da força de trabalho das crianças e adolescentes.” Afirma ele que “Uma agricultura com adequados níveis de mecanização, com menor taxa de exploração da força de trabalho e maior aproveitamento de recursos tecnológicos na gestão da produção tende a tornar prescindível o trabalho infantil.”290 A fim de somar, Edgar Morin defende uma educação voltada para a ciência ecológica na era atual: “o conhecimento ecológico tornou-se vital e urgente: ele permite, requer e estimula a tomada de consciência das degradações da biosfera que, de modo cada vez mais perigoso, repercutem na vida dos indivíduos, nas sociedades, na humanidade e nos incitam a tomar medidas indispensáveis a respeito desse efeito. Desta feita, o autor entende que “a reforma de pensamento conduz a uma reforma de vida que também é necessária para o bem viver.”291 Paulo Freire, no livro Política e Educação, avoca a responsabilidade de todos os profissionais sobre seu papel em relação à consecução do direito de ter reconhecidos e respeitados todos os direitos que são assegurados pela e lei e pela convivência humana e social: “o respeito a estes direitos é dever daqueles que têm o comando em diferentes níveis de poder, sobre a atividade de que fazemos parte. Sua responsabilidade exige deles ou delas que cumpramos os nossos deveres.” Continua asseverando que: “O desrespeito aos direitos e o não cumprimento de deveres entre nós é de tal modo generalizado e afrontoso que o clima que nos caracteriza é o da irresponsabilidade”. Freire adverte para a necessidade de implementação de uma “educação voltada para a responsabilidade”.292 Contudo, Hugo Assmann e Jung Mo sung chamam atenção no que se refere aos patamares de dignidade humana, para os níveis de sensibilidade solidária da                                             289 MARIN, Joel Orlando Bevilaqua. O trabalho Infantil na Agricultura Moderna. Revista da UFG, v. 7, n. 1, jun. 2004. Disponível em:<www.proec.ufg.br>. Acesso em 02 maio 2018. p. 34 290 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Trabalho infantil: um complexo desafio político intercultural. In: SEMINÁRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, 21., 2016, Natal. Anais.... Natal, 2016. Disponível em: <https://seminario2016.ccsa.ufrn.br/anais>. Acesso em: 15 abr. 2018, p. 23. 291 MORIN, Edgar. Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação. Porto Alegre: Sulina, 2015, p. 131-136. 292 FREIRE, Paulo. Política e educação. 8 ed. São Paulo: Villa das Letras, 2007, p. 91-92.  



132  sociedade atual, ao passo em que afirma serem eles “muito baixos no que respeita à inclusão, sem reservas e exceções, de todos os seres humanos num patamar minimamente acima do vilipêndio direto da corporeidade viva das pessoas.”293 Seguem, anunciando que não adianta manifestar indignação ante os terríveis acontecimentos de exclusão social se não se situar a linguagem em contextos concretos que permitam negociar consensos mínimos sobre passos factíveis para reverter a situação posta, de modo a “elaborar linguagens sobre a dignidade humana que possam servir para encaminhar consensos acerca de melhorias concretas, em situações concretas.”294 Nesse ínterim, os autores assim se posicionam no sentido da existência de exigências sociais mínimas que não podem ser refutadas:   Cremos que existe, efetivamente, a possibilidade de utilizar, com propósitos argumentativos, uma série de linguagens que articulam exigências sociais básicas e já contam com aquele elemento consensual mínimo de não poderem ser recusadas de antemão, pelo simples fato de terem adquirido uma ampla circulação nos campos semânticos socialmente construídos em instancias de repercussão relativamente ampla.295  Nesse contexto, de se proclamar a relevância de se abordar a temática do trabalho infantil como mazela inaceitável e de alternativas para superação de algo intolerável, algo que a educação no seu papel primordial, pode contribuir, mormente no sentido do reconhecimento da dignificação humana e dos contextos sociais.  Contudo, se reconhece que ela, sozinha, não dará conta de implementar a solidarização da sociedade, mas representa uma condição fundante para isso.296  O limite do intolerável, a ser definido em normas de convivência democraticamente construídas, não existe apenas em relação àquela exclusão que se concretiza na privação de oportunidades para a afirmação da vida. O limite do intolerável também se aplica á falta de inventividade e aproveitamento de oportunidades existentes ou viáveis. Nenhuma sociedade humana pode funcionar na base de                                             293ASSMANN, Hugo; SUNG, Jung Mo. Competência e sensibilidade solidária: educar pra a esperança. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 130. 294 ASSMANN, Hugo; SUNG, Jung Mo. Competência e sensibilidade solidária: educar pra a esperança. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 131. 295 ASSMANN, Hugo; SUNG, Jung Mo. Competência e sensibilidade solidária: educar pra a esperança. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 131. 296 ASSMANN, Hugo; SUNG, Jung Mo. Competência e sensibilidade solidária: educar pra a esperança. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 132. 



133  paternalismos e assistencialismos. Adam Smith tinha razão ao afirmar que a economia não pode ser pensada a partir da mentalidade de mendigos. No Brasil, não chegaremos nunca a uma sociedade onde caibam todos se muitos continuarem confundindo a dignidade humana com privilégios corporativistas e os mais diversos tipos de interesses criados e institucionalizados.297  Dermeval Saviani, na obra “Valores e objetivos na educação” sustenta que “o homem tem necessidades que precisam ser satisfeitas, e esse fato leva à valorização e aos valores.”298 Nessa seqüência, consolida que o homem não é um ser passivo, pois reage às situações e intervém pessoalmente para aceitar, rejeitar ou transformar. “A cultura não é outra coisa senão, por um lado a transformação que o homem opera sobre o meio e, por outro, os resultados dessa transformação.” Nesse sentido, assevera que “o homem é capaz de superar os condicionamentos da situação; ele não é totalmente determinado; é um ser autônomo, um ser livre”. Diz que “a liberdade abre ao homem um novo campo amplo para a valorização e os valores. Sendo a liberdade pessoal e intransferível, impõe-se aqui o respeito à pessoa humana.” O outro aqui é visto como sujeito de direitos, jamais como objeto. Explica:  Como a liberdade é sempre uma liberdade situada, este segundo campo conjuga-se com o primeiro. Trata-se de sujeitos concretos que não são indiferentes diante de uma situação também concreta. Daí exercer o homem um domínio sobre as coisas, subordinando-as aos seus desígnios. Esta relação vertical de dominação jamais poderá, contudo, ser estendida em sentido horizontal, ou seja, nas relações de homem a homem.299  Desse modo, reconhece-se que o homem é capaz de reconhecer o valor do outro, de se reconhecer no outro, de modo a estabelecer uma relação de cooperação homem-homem, diferentemente da relação homem-coisa, porquanto esta se registra pela dominação.300                                             297 ASSMANN, Hugo; SUNG, Jung Mo. Competência e sensibilidade solidária: educar pra a esperança. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 133. 298 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19 ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 45. 299 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 46. 300 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 46. 



134  O autor questiona do ponto de vista da educação, o que significa promover o homem, ao que responde que significa capacitar o homem para cada vez mais, conhecendo sua situação, ser capaz também de interferir para transformá-la.301 Segue, colocando que trata-se de uma tarefa que deve ser realizada, já que permite “perceber a função da valoração e dos valores na vida humana.” Nesse sentido, “os valores indicam as expectativas, as aspirações que caracterizam o homem em seu esforço de transcender-se a si mesmo e à sua situação histórica; como tal, marcam aquilo que dever ser em contraposição àquilo que é.” Explica que “a valoração é o próprio esforço do homem em transformar o que é naquilo que deve ser.”302 Nessa perspectiva, acrescenta que o espaço entre o que é e o que deve ser concebe o próprio espaço vital da existência do homem. Estabelece que “a coincidência total entre o ser e o dever ser bem como a impossibilidade total dessa coincidência seriam igualmente fatais para o homem.” Explica: valores e valoração estão intimamente relacionados; sem os valores, a valoração seria destituída de sentido; mas em contrapartida, sem a valoração os valores não existiriam.”303 Tendo como norte a valoração, é então possível traçar os objetivos para a educação: “considerando-se que a educação visa à promoção do homem, são as necessidades humanas que irão determinar os objetivos educacionais.” Releva que “as necessidades devem ser consideradas em concreto, pois a ação educativa será sempre desenvolvida num contexto existencial concreto.”304 A definição de objetivos da educação são apontados a partir das prioridades estipuladas pela própria situação, o que pressupõe, portanto, uma análise da situação sob enfoque, de modo a se visualizar a realidade existencial concreta do homem brasileiro305, e por que não dizer, na perspectiva desta abordagem, do homem do campo. Nesse caminho continua o autor: “qual a situação do homem brasileiro?                                             301 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 46. 302 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 46-47. 303 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 47. 304 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 48. 305SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 49. 



135  Como ele valoriza os seus elementos? Como ele se utiliza deles?”. Ante estes questionamentos, responde que a partir de uma análise mais acurada ter-se-á a resposta que o homem brasileiro, em regra, “não sabe tirar proveito das possibilidades da situação e, por não sabê-lo, freqüentemente acaba por destruí-las. Isso revela a necessidade de uma educação para a subsistência.”306 Mais, a partir das precárias condições de liberdade do homem brasileiro na atualidade, inexperiente democraticamente, marginalizado economicamente, política e culturalmente, conclui-se pela necessidade de uma educação libertadora, pois “é preciso saber escolher e ampliar as possibilidades de opção.”307 Mas não é só isso. Como se intervém numa situação se não se tem consciência das suas possibilidades e dos seus limites? Tal consciência somente se adquire pela comunicação, de modo que “é preciso que se adquiram os instrumentos aptos para a comunicação intersubjetiva.”308 Por fim, salienta que tais objetivos somente serão alcançados a partir de uma mudança sensível do panorama nacional atual, quer geral, quer educacional, sendo, portanto, necessária transformação.309 Resume ao final que “a consideração do problema dos valores em face da realidade existencial concreta do homem brasileiro permite-nos definir os seguintes objetivos gerais para a educação brasileira: 1. educação para a subsistência; 2. Educação para a libertação; 3. Educação para a comunicação; 4. Educação para a transformação.”310 “Partindo desta premissa, tem-se o significado da educação no Brasil como sendo a “promoção do homem”.311 Saviani expõe que a partir do consenso que o sentido da educação, sua finalidade, é o homem, isto é, sua promoção, há que se enfrentar o questionamento                                             306 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 49. 307 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 49. 308 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19 ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 49 309 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19 ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 49. 310 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19 ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 49. 311 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19 ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 61. 



136  sobre “que tipo de homem pretendemos nós atingir pela educação?”312 Como se firmou o princípio de que o conhecimento da situação é primordial para a promoção do homem, mister contar com a ciência, como instrumento valioso para alcançar o desiderato, a fim de perquirir as bases científicas para a educação.313 Assim, o autor relaciona três maneiras pelas quais as ciências interessam ao educador, sejam elas: propicia o conhecimento mais preciso da realidade em que atua; o próprio conteúdo das ciências pode ser um instrumento direto da promoção do homem (educação); a formação dos cientistas (universidades).314 Saviani aponta para uma verdade “a partir do conhecimento adequado da realidade, é possível agir sobre ela adequadamente”. E Cita Garcia para sustentar a inclusão da técnica, que define sendo “a maneira julgada correta de se executar uma tarefa.” Estabelece que “quando a técnica é derivada do conhecimento científico, ou seja, quando ela se fundamenta em princípios cientificamente estabelecidos, ela denomina-se tecnologia.” Ao final, defende que a passagem de uma educação assistemática, embasada no senso comum, para uma sistematizada, com arcabouço na consciência filosófica, se mostra imperativa para desenvolver uma ação pedagógica e eficaz.315 Voltando a falar dos objetivos da educação, que em sentido lato “dizem respeito aos traços do ser humano a construir em um projeto que vai além da escola e inclui muitas dimensões”, agora, perquire-se o que alcançar com o processo educativo numa perspectiva de objetivos formativos e objetivos de ensino, onde os primeiros “remetem a aspectos relacionados a valores, atitudes, postura organizativa, hábitos de trabalho, demonstração de militância, indicação de capacidades intelectuais que precisam ser desenvolvidas”. Já os de ensino “são aqueles diretamente relacionados ao que se pretende com os conteúdos escolares selecionados para o trabalho em cada ciclo ou etapa e em um ano letivo.”316                                             312 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19 ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 59. 313 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 61. 314 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 62. 315 SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores associados, 2013, p. 63. 316 CALDART, R. S.; STEDILE, M. E.; DAROS, D. (Orgs.). Caminhos para transformação 



137  Roseli Salete Caldart, em “Caminhos para transformação da escola”, traz interessante sugestão para aperfeiçoamento do ensino na área rural, com a aferição dos objetivos a partir de “inventários da realidade”, também nominados “diagnósticos da realidade”, que são uma espécie de pesquisa sobre aspectos gerais da realidade do contorno do educando, de modo que, a partir dos arquivos e atualizações, se possa pensar nos meios para as necessárias modificações e transformações que permearão o caminho à consecução dos objetivos outrora traçados.  Os sujeitos da escola precisam conhecer a realidade atual, do seu entorno e de seu próprio funcionamento. Para conhecer é preciso pesquisar, estudar essa realidade, tomando os dados levantados como matéria-prima do planejamento pedagógico. E mesmo para quem vive no assentamento ou acampamento, ou para quem já está há mais tempo na escola, esse estudo pode trazer muitos elementos novos. Os inventários, também chamados de “diagnóstico da realidade” em algumas escolas, visam identificar atividades, situações, fontes educativas do meio cujo vinculo permita a relação teoria e pratica e o alcance dos objetivos formativos e de ensino formulados.317  Nesse diapasão, a autora preconiza a importância de conhecer as formas de organização presentes no assentamento ou o acampamento, bem assim “o que fazem os estudantes de cada idade quando não estão na escola: eles têm alguma inserção no trabalho, em que tarefas, a partir de que idade e em que tempo”. 318 A partir desta visão de responsabilidade trazida por Freire, e levando em consideração a necessidade de mudança nas relações do ensino a partir da definição de objetivos, sugere-se a sua implementação a partir de uma educação para o cuidado, holística, integrada, politécnica e emancipatória, sejam estes adjetivos incorporados à educação atual, no contexto da agroecologia. Nesse ínterim, traz-se à lume que “a agricultura sustentável é percebida como um sistema de organização socioeconômica e técnica do espaço rural fundada numa visão eqüitativa e participativa do desenvolvimento,” de modo que “o meio                                                                                                                                         da escola 2: agricultura camponesa, educação politécnica e escolas do campo. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 131-132. 317 CALDART, R. S.; STEDILE, M. E.; DAROS, D. (Orgs.). Caminhos para transformação da escola 2: agricultura camponesa, educação politécnica e escolas do campo. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 133. 318 CALDART, R. S.; STEDILE, M. E.; DAROS, D. (Orgs.). Caminhos para transformação da escola 2: agricultura camponesa, educação politécnica e escolas do campo. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 133. 



138  ambiente e os recursos naturais são base da atividade econômica, porém respeitando a biodiversidade, a fertilidade dos solos e a boa qualidade dos recursos hídricos.”319 É sabido que as propostas teóricas do desenvolvimento sustentável trazidas pelos organismos internacionais são pautadas no objetivo de satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer a subsistência das gerações futuras.320 Assim, observa-se na agroecologia um caminho que levará não só à uma educação libertadora no âmbito do Pronera, mas no sentido de fazer possível também a própria relação de aprendizagem no campo, a partir das características que a compõe tais quais: uma agricultura que tem como base técnica de produção a natureza; a noção de sociedade enquanto organismo vivo; produção científica organizada sob formas diversas, cuja definição é feita a partir da classe trabalhadora; a noção dinâmica do solo, como algo maior do que a soma das partes; e, por fim, um currículo crítico: trabalho como princípio educativo.321 A proposta trazida pela agroecologia é ir além dos desafios tecnológicos e metodológicos colocados à sua frente, deve ela ser capaz de promover, ainda, a “autonomia política dos agricultores livrando-os da dependência do Estado, da “guetificação” sociocultural e do simples enquadramento às regras do mercado”. Nesse norte, busca-se uma agricultura diferente, mais sustentável tanto ambiental, como socialmente.322 Uma agricultura sustentável se refere à busca de rendimentos duráveis, em longo prazo, a partir do uso de tecnologias de manejo ecologicamente corretas, isto é, estilos de agricultura de base ecológica que atendam a requisitos de solidariedade integracional, atendendo a uma “compreensão holística dos agroecossistemas”, que consiga atender  aos seguintes critérios:323 Baixa dependência de insumos externos e manutenção dos níveis de                                             319 ZAMBERLAM, Jurandir; FRONCHETI, Alceu. Agroecologia: caminho de preservação do agricultor e do meio ambiente. Petrópolis: Vozes, 2012, p.72-73. 320 ZAMBERLAM, Jurandir; FRONCHETI, Alceu. Agroecologia: caminho de preservação do agricultor e do meio ambiente. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 72. 321 CALDART, R. S.; STEDILE, M. E.; DAROS, D. (Orgs.). Caminhos para transformação da escola 2: agricultura camponesa, educação politécnica e escolas do campo. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 96. 322 ZAMBERLAM, Jurandir; FRONCHETI, Alceu. Agroecologia: caminho de preservação do agricultor e do meio ambiente. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 74. 323 ZAMBERLAM, Jurandir; FRONCHETI, Alceu. Agroecologia: caminho de preservação do agricultor e do meio ambiente. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 75-76. 



139  produtividade; uso de recursos renováveis acessíveis localmente; utilização eficiente dos recursos locais, com impactos benéficos ao meio ambiente; aceitação da base de recursos naturais a partir da conservação e regeneração da água e do solo, de forma a controlar a erosão, a captação de água e o reflorestamento; manutenção em longo prazo da capacidade produtiva e elevação da diversidade da flora e da fauna; preservação da diversidade biológica e cultural; uso do conhecimento e da cultura da população local; produção de alimentos básicos para as famílias campesinas, com variedade e enriquecimento da dieta alimentar; garantia para que os sistemas alternativos venham a fortalecer as famílias e a comunidade.324 A extensão rural já vem incorporando os preceitos da agroecologia, inclusive em nível de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), oriunda da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater) e do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (Pronater), política também já trabalhada pelo INCRA.325 Assim, a proposta que agora se ousa trazer seria a implementação da disciplina de agroecologia em nível de PRONERA, em todos os cursos por ele promovidos, ao argumento de se criar uma cultura que devolva ao homem do campo sua autoridade, sua independência, sua liberdade. Acredita-se que, a partir dos conhecimentos adquiridos, as demais fases propostas que compõem, segundo Saviani, os quatro pilares que integram a base para uma educação emancipadora, sejam elas: educação para a subsistência; educação para a libertação; educação para a comunicação; educação para a transformação, seriam alcançadas paulatinamente, com o apoio da técnica do inventário da realidade. Boaventura de Sousa Santos já apontava a necessidade de transformação da pequena agricultura rural, ao afirmar em artigo intitulado “A pequena propriedade e as ciências sociais”: ‘a pequena agricultura tem que ser pensada contra o senso comum tecnocrático das políticas agrárias dominantes”. Adita que “Não se trata de um problema meramente técnico. É antes um problema social e político em que implicam as estratégias globais de desenvolvimento do país.” E fianaliza: “A                                             324 ZAMBERLAM, Jurandir; FRONCHETI, Alceu. Agroecologia: caminho de preservação do agricultor e do meio ambiente. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 76. 325 ZAMBERLAM, Jurandir; FRONCHETI, Alceu. Agroecologia: caminho de preservação do agricultor e do meio ambiente. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 78. 



140  especificidade conceitual e prática da pequena agricultura não é captável sem que se considere o que nela não é nem pequeno nem agrícola.”326 Assim, pensa-se que o PRONERA pode vir a assumir a postura de instrumento de promoção da dignidade da pessoa humana, respeitando a interculturalidade do homem do campo. No que respeita ao trabalho infantil, observa-se que o homem rural reconhece o comprometimento da infância dos filhos, contudo, as necessidades vem a obrigar a participação deste na vida econômica familiar, com a atribuição de responsabilidades a alguém que ainda não tem poder de escolha consciente.  Assim, tem-se que a implementação da cultura da agroecologia no ambiente familiar rural traz consigo melhorias que podem ser sentidas desde a infância até o fim da vida, já que trabalha não só os benefícios ofertados na alimentação como também no contato com substancias impensáveis para o porte do infante. A propagação da cultura da agroecologia no âmbito do PRONERA tem o potencial de atingir, a partir de conhecimentos e esclarecimentos partilhado com os adultos, diretamente a vida dos adolescentes no campo, com uma aprendizagem possível e segura, a qual não trará, por seus próprios fundamentos, prejuízos maiores ao infante. Contudo, Gadotti lembra que “A Educação de Adultos deve ser também uma educação em direitos humanos.”Nesse desiderato, “é fundamental que os conteúdos, os materiais e as metodologias utilizadas levem em conta esses direitos, e os programas propiciem um ambiente capaz de vivenciá-los,de fazer conhecê-los”. O autor ressalta que “A Educação de Adultos é o espaço da diversidade e de múltiplas vivências, de relações intergeracionais, de diálogo entre saberes e culturas.” Deflui-se, de todo o conteúdo abordado, que o PRONERA tem muito a ganhar se inserir no seu programa pedagógico como obrigatórias as disciplinas de direitos humanos e de agroecologia, como fundamentos para que se possa melhorar a vida do homem do campo, a partir da difusão de seus direitos, deveres, de conhecimentos básicos sobre os direitos fundamentais, inclusive os relativos à criança e a necessidade de proteção integral, bem como a agroecologia como                                             326 SANTOS, Boaventura de Sousa. A pequena agricultura e as Ciências Sociais. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 7-8, p. 559-563, 1981, p. 499. 



141  alternativa ao rechaçado agronegócio, como opção para o crescimento de forma sustentável dessas comunidades.   



142  6 CONCLUSÃO   Debruçando-se sobre a pergunta de partida, conclui-se que as iniciativas pedagógicas no âmbito do PRONERA podem servir de instrumento facilitador do diálogo intercultural para o auto esclarecimento das comunidades rurais a respeito do trabalho infantil e do comprometimento ou não do pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes, nos moldes do que prevê o princípio da proteção integral. No ponto, tem-se que o trabalho infantil tornou-se um problema a partir da conjuntura trazida pela Revolução Industrial, onde se passou a explorar a meia-mão-de-obra, formada por mulheres e crianças de modo vergonhoso, a ponto de levar estes trabalhadores à exaustão.  A história dá conta de referenciar as mais revoltantes situações, indo de crianças com jornadas excessivas a exploração sexual nos locais de trabalho, bem assim à ausência de qualquer tipo de ensino escolar ou lazer. Nessa perspectiva nasceram as legislações protetivas da criança e do adolescente, a fim de limitar a exploração desvairada desta mão-de-obra barata e dócil. Nesse contexto, surgiram algumas leis trabalhistas, a exemplo da relativa aos limpadores de chaminé, que permearam de forma incipiente o século da revolução da inovação e do crescimento e os que lhe sucederam, já de modo mais avançado, indo, neste particular, da doutrina da situação irregular e código de menores ao princípio da proteção integral, de âmbito internacional. Os desdobramentos principais da proteção integral são vistos de forma sobeja na Constituição Federal, onde pela primeira vez se escreve a absolutização de um direito constitucional, seja ele, a prioridade irrestrita à proteção da criança e do adolescente e os direitos a eles vinculados. Tal proteção se estende pela legislação interna, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Primeira Infância. Na busca por assegurar proteção efetiva ao valor social do trabalho e ao trabalho decente, o direito internacional dá sua particular contribuição a partir das Convenções 138 e 182, e as respectivas recomendações, as quais versam sobre a idade mínima para o trabalho e as piores formas de trabalho infantil. Assim, no âmbito da legislação, tem-se que, a par dos vários diplomas internacionais ratificados pelo Brasil, observa-se que a constitucionalização dos 



143  direitos das crianças e adolescentes, enquanto princípios constitucionais, veio a fortalecer sobremaneira a proteção a estes seres em peculiar formação e desenvolvimento. No entanto, apesar de toda a rede de proteção, a sombra que assola as infâncias ainda é nefasta nas diversas modalidades de trabalho infantil, seja ele doméstico, sexual, nas ruas ou perigoso.  No campo, olhar especial deste trabalho, a situação de exploração não se mostra diferente, as crianças desde tenra idade já começam a desenvolver atividades laborais, contando com explorações de toda sorte, seja na modalidade de “ajuda”, seja pela contratação direta pelos empresários da agricultura com salários baixíssimos e exploração sem igual. Dessa forma, na agricultura, este labor, em parte, constitui-se em trabalho infantil perigoso, por seus próprios fundamentos, nos termos elencados pela OIT, e pela legislação brasileira especial, a exemplo da lista TIP. Constatou-se nesta pesquisa que as crianças em situação de trabalho infantil no campo correm diversos riscos se levado em conta a imensa variedade de maquinaria por elas utilizada sem qualquer tipo de proteção, além dos pós, agentes biológicos, físicos, químicos, ergonômicos, que vem afetar seu bem-estar, sua higiene e seu desenvolvimento e relações psicossociais. Nessa ambientação, entre as idas e vindas para o local de trabalho, na maioria das vezes, não sobra tempo para as atividades da infância, para a educação, para o lazer, para as brincadeiras, coisas que parecem simples, mas que a partir da ausência se vê toda a diferença na personalidade da pessoa, indo de transtornos de depressão ao de transferência. Tudo isso, associado às longas horas de trabalho e más condições de vida as quais incluem a alimentação e o descanso, interferem no desenvolvimento do organismo e personalidade deste ser em formação, resultando em deficiências que vão implicar em vários danos à sua vida adulta. Os dados da OIT apontam a agricultura, seja para as crianças, seja para os adultos, como um dos três setores mais perigosos em que se pode trabalhar, juntamente com o setor da construção e da indústria mineira. Ademais, neste tipo peculiar de trabalho, principalmente as meninas, ainda tem que desenvolver o trabalho doméstico, a “ajuda nas atividades do lar”.  As várias políticas públicas, órgãos públicos e organizações da sociedade 



144  civil tem buscado constantemente alternativas de implementar os direitos da criança, a exemplo do PETI e Mais Educação, do MPT, Justiça do Trabalho e Auditores Fiscais do Trabalho, além de instituições como a Abrinq e outras, cada qual tenta contribuir no sentido da erradicação do Trabalho Infantil e da inserção da igualdade educacional na vida destas crianças para que futuramente possam estar qualificadas para abraçar o universo do trabalho em condições dignas, contudo, contam com os entraves relativos à ausência de obediência à prioridade inclusive quanto às verbas orçamentárias que lhes seriam destinadas, já que tem sido a diminuídas a cada exercício financeiro. O Brasil outrora se mostrou sensível ao problema em âmbito internacional, contudo, reconhecidas as ação no sentido da eliminação do TI, principalmente das suas piores formas, em anos pretéritos, nota-se uma discrepância entre a situação numérica apresenta pelos números contabilizados pelo órgão responsável e a real situação das crianças brasileiras em condições de trabalhadores infantis, conforme se observou da divulgação da última PNAD pelo IBGE, que, em mudança de metodologia inexplicável exclui nada menos que um milhão de crianças dos números divulgados, o que atinge diretamente esta pesquisa, já que os excluídos são os trabalhos realizados por crianças e adolescentes para o consumo próprio ou para a construção própria, vindo a afetar principalmente as atividades onde se contabilizam mais mortes e acidentes com estes seres, sejam elas, a agricultura e a construção civil. Assim, neste particular, o Brasil, antes tão respeitado por suas políticas de proteção à criança e eliminação do TI, há que reparar a contagem e divulgação destes dados, a fim de não restar desacreditado em suas pesquisas e pesquisadores por tentar mascarar situações tão visíveis que não se pode esconder, já que estão não só no campo, mas em muitos lares, televisões, ruas e avenidas do país, das cidades. Desse modo, a legislação avançada e a ratificação e incorporação de direitos, além de políticas públicas são válidos, mas não têm mostrado sua força normativa, o que se depreende pelo grande número de crianças e adolescentes que adentram de forma prematura ao mercado de trabalho. Demonstra-se, pelo contrário, que não tem sido suficientes e eficientes no que assenta a efetividade do princípio da proteção integral a estes seres em peculiar condição de desenvolvimento, ainda que seus diplomas prevejam a forma prioritária, eles não 



145  tem sido prioridade. Especialmente em relação ao foco deste trabalho, se constata que a falta de acesso à educação nos meios rurais e o baixo nível de escolarização das crianças que trabalham na agricultura, assim como a pobreza em que vivem suas famílias, que levam os responsáveis diretos pela subsistência destes lares a não conseguir supri-los do necessário, conduzem as crianças e adolescentes a contribuir com o sustento da família, solidariamente.  Ocorre que esta atitude vai se traduzir em consequências que irão interferir em toda a sua vida sócio-profissional. Os mitos do trabalho infantil como educativo e a perspectiva cultural empurram a criança para a prática laboral precoce. Por isso a urgência de se averiguar os direitos fundamentais e sociais destes seres em formação e de se pensar alternativas que possam contribuir para o reconhecimento social dos riscos e prejuízos que o trabalho infantil, como prematuro, oferece.   A necessidade de se educar para o cuidado, apresenta-se tanto para o homem do campo, quanto para o da cidade. Ambos tem possibilidades de estabelecer um diálogo intercultural que permita a sociedade se auto esclarecer sobre quais práticas e valores comprometem ou não o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Tal auto esclarecimento pode ser associado a uma educação holística e emancipatória. O homem ante uma educação baseada na ecologia dos saberes tende a se empoderar e se qualificar para deliberar sobre as relações sociais, inclusive as de natureza ambiental. É possível, a partir de ações de intervenção no campo político-pedagógico, tornar o PRONERA um ator importante na facilitação do envolvimento da comunidade campesina com a problemática do trabalho infantil, inclusive ao estabelecer tematizações sobre a educação em direitos humanos e a agroecologia como pontos de referências para se avançar na proteção integral à criança e ao adolescente.  O PRONERA, como política pública de Educação no Campo, tem possibilidades de assumir um relevante papel neste caminhar e servir de facilitador e incentivador de práticas educativas que permitam aos jovens e adultos estimular o debate sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, sem tolher o protagonismo destes. Ainda no contexto do enfrentamento da pergunta de partida, fugir da 



146  exploração do agronegócio se perfaz em primeira medida. Após, há que se buscar a efetivação de seus inventários de realidade, traçando objetivos de forma responsável, de modo a conduzir os meios para atingi-los. Crê-se que, a partir da conscientização dos responsáveis pelos lares de milhões de crianças que trabalham no campo, e do auxílio da agroecologia, é imaginável se pensar num campo sem trabalho infantil. Nesse contexto, os princípios que norteiam a agroecologia podem dirigir inclusive uma aprendizagem rural segura. A agricultura familiar pode sobreviver sem os rendimentos predatórios. O homem tem que explorar a natureza de modo responsável, levando em consideração as novas tecnologias voltadas para o respeito à natureza, a partir de uma mescla de saberes.  Tal aproximação entre uma ecologia dos saberes e a realização dos direitos fundamentais da pessoa humana, principalmente das crianças e adolescentes, abre espaço para uma educação emancipatória, com base na responsabilidade e numa pedagogia voltada para o cuidado, para uma percepção holística, integradora, e volvida para a agroecologia. Por fim, cumpre propor outras pesquisas mais aprofundadas sobre a temática, que busquem uma investigação que colete informações diretamente da realidade investigada a fim de verificar a perspectiva da população campesina acerca do fenômeno no qual estão envolvidos.  
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