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Resumo: O foco principal deste artigo é falar sobre o trabalho infantil e a rede intersetorial que existe para 
proteção das crianças vítimas. Para alcançar tal objetivo foi feita uma pesquisa bibliográfica mostrando o 
contexto histórico no qual o trabalho infantil se insere e os principais órgãos que tem como obrigação 
exercer a proteção integral da criança e do adolescente. Ao decorrer deste trabalho pode-se perceber o 
quanto é importante as ações intersetoriais desenvolvidas pelos órgãos públicos e como ainda há 
negligência com infantes, mesmo com seus direitos fundamentais garantido na Constituição Federal. 
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1 Introdução 

 
           O objetivo desse estudo é compreender as Políticas Públicas e Sociais no Brasil e 

especialmente como a intersetorialidade atua nessas áreas. Para que seja possível a 

compreensão da Intersetorialidade será apresentada as políticas sociais voltadas para 

a infância, fundamentado através do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Cartilha 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Após apresentar brevemente 

os conceitos de Políticas Públicas e Políticas Sociais, será exibido as políticas sociais 

direciona das para o enfrentamento do trabalho infantil. No mais procura- se evidenciar a 

intersetorialidade que é proposta nas políticas para a proteção da criança vítima de 

trabalho infantil. 

            Para nós estudantes de Serviço Social é importante, pois nos aproxima de uma 

área de estagio e, futuramente, de trabalho. Buscar entender de forma teórica e prática, 

encontrando um diálogo da relação entre as três dimensões: teórico-metodológica, 

ético-política e técnico-operativa parece, em princípio, ser a chave interpretativa da 

relação entre as mesmas. 

           Desta forma, este estudo recorreu a metodologia de pesquisa bibliográfica, 

utilizando autores como:Maria Carmelita Yazbek, Murilo José Digiácomo, entre outros. O 

que nos conduziu como base para o mesmo, trazendo o conceito e contexto histórico de 
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polítcas públicas e sociais, das politicas sociais voltadas ao enfrentamento do trabalho 

infantil e a intersetorialidade entre elas e contexto histórico do trabalho infantil. Políticas 

Públicas e Sociais 

           As Políticas Sociais surgem no Brasil por uma inspiração do sistema de Estado 

de Bem-Estar Social após a 2ª Guerra Mundial na Europa, que foi desenvolvido para o 

Estado dar um conjunto de serviços mínimos para a sociedade. 

No Brasil se origina pelas lutas dos trabalhadores e o desenvolvimento do capitalismo, 

a partir do Estado Novo com Getúlio Vargas no poder, porém depois do Golpe Militar 

houve a cassação dos direitos civis e o fim da democracia. As Políticas Sociais voltam 

forte somente na Constituição Federal de 1988, com o intuito de garantir a Seguridade 

Social como consta no artigo 194: 

                (. . . ) artigo 194, define a Seguridade Social como um “conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada assegurar os direitos 
relativos a saúde, a previdência e a assistência social. (YAZBEK, p.14). 

 

           Com isso surge a política de assistência social no Brasil como direito do cidadão 

regulamentada pela LOAS em dezembro de 1993 legitimando o âmbito de garantia de 

direitos e deveres do Estado, colocando fim àquele papel de voluntário na sociedade e 

se constituindo como uma profissão voltada para manter a ordem entre o Estado e a 

sociedade, sempre visando o direito dos cidadãos. 

Com isso pode-se dizer que não há um conceito exato para Políticas Sociais. 

Para Trotta Política Social pode ser entendida: 

             Como aquele conjunto de ações determinantes de Estado na formulação, exe- 
cução e avaliação de programas que visem estabelecer medidas de proteção 
social aos indivíduos marcados pela exclusão econômica resultante do modelo de 
produção capitalista (. . . ). (Trotta). 

 

 

           Portanto, compreendemos que toda Política Social é uma Política Pública que 

está voltada a garantir os direitos fundamentais à sociedade com projetos, programas 

governamentais e serviços,com foco na diminuição das desigualdades sociais. Contudo, é 

obrigação do Estado cumprir, conforme a Constituição Federal de 1988. 

Políticas sociais voltadas ao enfrentamento do trabalho infantil 

As Políticas Sociais surgem para de certa forma minimizar as desigualdades sociais e 

aqui faremos o recorte para a criança/adolescente, mais precisamente o trabalho 

infantil. Pois, se faz necessário o entendimento de que mesmo tendo a CF/88 
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não foi o suficiente para a garantia de direitos, onde temos políticas públicas voltadas 

para essa demanda com o intuito de proteção à infância, mas não podemos esquecer 

que nessa trajetória temos políticas focalizadas o que acaba por ainda ser seletiva no 

atendimento a criança/adolescente. 

Não podemos esquecer que as políticas são de alguma forma respostas mesmo que 

fragmentadas à sociedade, uma vez que essa mesma sociedade concebe termos 

crianças em trabalho infantil, onde veem como um desajuste dos seus genitores em 

não prover a esse infante o sustento, deixando de verificar que esses pais em sua 

maioria são vítimas da sociedade burguesa, capitalista, neoliberal na qual vivemos. 

 

2 Intersetorialidade 

 

           Intersetorialidade é a ligação das políticas públicas em prol da sociedade para a 

garantia dos direitos fundamentais de todo cidadão e a implementação da política 

pública, trabalhando assim em ações coletivas entre os setores, como por exemplo, a 

articulação entre a saúde, a educação e a assistência social. 

           A intersetorialidade é a articulação entre as políticas públicas por meio do desen- 

volvimento de ações conjuntas destinadas à proteção social, inclusão e enfrentamento 

das expressões da questão social. Supõe a implementação de ações integradas que 

visam à superação da fragmentação da atenção às necessidades sociais da popu- 

lação. Para tanto, envolve a articulação de diferentes setores sociais em torno de 

objetivos comuns, e deve ser o princípio norteador da construção das redes municipais. 

(CAVALCANTI; BATISTA; SILVA, 2013, p. 1-2). 

A imagem abaixo ajuda-nos a compreender melhor a intersetorialidade: 

Figura 1 – M U RILLOJOSDIGICOM O,promotordeJustiatitularda21V aradaCveldaComarcadeCuritiba/P R. 

 

http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-235.html 

http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-235.html
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           A imagem de Digiácomo é um conjunto de órgãos que trabalham juntos para 

defender e garantir os direitos das Crianças e do adolescente. 

O óleo é o que lubrifica a máquina, ou seja, tem a responsabilidade de estar funcionando 

e alcançando a integração das crianças e adolescentes. O Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) é o que delibera as políticas públicas 

para outros  sistemas, e  quem passa a  verba é  o Estado como  se fosse a tomada 

para ligar os setores, com isso há o monitoramento constante observando se estão 

sendo aplicadas as garantias, se caso não estiver há o alarme, como demonstrado na 

imagem que é a participação da população em mobilizações, porém se o objetivo for 

alcançado o resultado será a proteção integral das crianças e dos adolescentes, 

representado como uma torneira. 

Para o enfrentamento do trabalho infantil há sistemas de garantias de direito, em 

seguida definiremos alguns desses sistemas. Começaremos com o CMDCA. 

 

• O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

 

           É o órgão que decide sobre as políticas públicas destinadas às crianças e 

adolescentes em cada município. Além de formulador das Políticas Públicas, é também 

atribuição do CMDCA manter o registro das entidades que atuam com crianças e 

adolescentes, bem como de seus programas e projetos, zelando para que esta ação 

seja realizada de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).O CMDCA é 

um órgão paritário, formado por membros da Sociedade Civil (50%) e por membros do 

Poder Executivo Municipal (50%). Todos os membros prestam seus serviços ao 

Conselho gratuitamente. (disponível no link: http://www.cmdca.org/). 

 

• Conselho Tutelar 

•  

           Com os avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi criado o 

Conselho Tutelar, instituído pelaLei 8.069 no dia 13 de julho de 1990. Órgão municipal 

responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. De acordo com o 

artigo 136 do ECA, uma das atribuições do Conselho Tutelar é “atender as crianças  e 

adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas 

previstas no art. 101, I a VII. ” 

Sendo assim, entendemos que o Conselho Tutelar deve proteger crianças e 

http://www.cmdca.org/)
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adolescentes com direitos violados, encaminhando-os para as políticas públicas que os 

mesmos necessitarem. 

 

Juizado da Infância e juventude 

O Juizado da Infância e juventude tem por objetivo garantir os direitos da criança e do 

adolescente, por meio da prestação jurisdicional, assegurando-lhes condições para seu 

pleno desenvolvimento individual e social, velando pelo cumprimento das disposições 

previstas no ECA. Assim, são promovidas resoluções de conflitos e a regularização de 

situações que envolvam os interesses infantojuvenis, bem como atende as questões 

relativas aos atos infracionais. 

 

3 Trabalho infantil 

 

           A exploração do trabalho infantil surgiu na época da escravidão, na qual as 

crianças negras não eram consideradas ser humano, é aí também que ocorre a primeira 

lei que livra essas crianças do trabalho escravo, a Lei do Ventre Livre, assinada pela 

Princesa Isabel em 1871. 

           No século XVIII junto com Revolução Industrial na Inglaterra, a industrialização 

deu continuidade a essa exploração. A mesma trouxe transformações, como o desloca- 

mento da população rural para as cidades à procura de emprego. Desta forma, com a 

industrialização não só os adultos foram atingidos, mas também as crianças. 

 

Sem leis que regulamentassem a jornada de trabalho, assim como o trabalho 
indis   criminado de mulheres e crianças, tornou-se comum encontrar crianças 
de 7 anos trabalhando em pé, em jornada que variavam de 12 a 15 horas 
diárias. Nesse contexto, os acidentes de trabalho eram frequentes, como 
também os locais de moradia, que além de serem escuros eram superlotados. As 
cidades não tinham saneamento básico ou água tratada e estavam sujeitas a todo 
tipo de doenças, epidemias, pestes, cóleras. (MALLMANN, BALESTRIN, SILVA, 
p.99)(SANTOS, ) 

 

           No Brasil, a exploração do trabalho infantil ainda é um problema social, pois 

milhares de crianças deixam de ir à escola para trabalhar em lavouras, campos, fabricas 

ou casas de família, em modo de exploração e até mesmo de escravidão, já que muitos 

não ganham nada por isso. 

 

Segundo um estudo realizado pela Fundação Abrinq, cerca de 2,6 milhões de 
crianças e adolescentes são expostos a situações de trabalho infantil no Brasil. A 
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pesquisa tem como base os números do IBGE, e traz as regiões Nordeste e 
Sudeste como locais onde este tipo de trabalho é mais comum, mas, abre 
discussão para a Região Sul, que, proporcionalmente, lidera a concentração 
desses jovens nessa condição, tendo 100% das crianças entre cinco e nove 
anos trabalhando na área rural. (Disponível no link https://br.guiainfantil.com/d 
ireitos-das-criancas/450-trabalho-infantil-no-brasil.html) 

 

De acordo com a Fundação Telefônica o conceito de trabalho infantil no Brasil está no 

Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente Trabalhador, citadoa seguir: 

Trabalho infantil refere-se às atividades econômicas e/ou atividades de sobre- 

vivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por 

crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada a 

condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, independentemente da 

sua condição ocupacional. (FUNDAÇÃO TELEFONICA). 

 

A exploração de crianças e adolescentes no trabalho é uma violação dos direitos 

fundamentais e se acrescenta no quadro da violação dos direitos humanos. Conforme 

os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, está estabelecida a proibição 

ética do trabalho infantil, como se dá nos termos do art. 227 da Constituição Federal e 

dos arts. 3º, 4º e 5º do ECA 

 

Cabe aos pais ou responsável (quando necessário com apoio externo, por 
intermédio dos programas mencionados), o papel de provedores da família, de 
modo que as crianças e adolescentes possam exercer, em sua plenitude, os 
direitos relacionados nos arts. 4º, do ECA e 227, da CF, sem precisarem 
ingressar precocemente no mercado de trabalho, máxime em atividades que 
não exigem qualquer qualificação profissional e nem lhes permitirão a desejada 
ascensão social.(Estatuto da Criança e do Adolescente Anotado e Interpretado, p. 
104) 

 

Sendo assim, o Estado brasileiro, a sociedade e a família têm a responsabilidade de 

preservar a criança e o adolescente de qualquer forma de trabalho e violação de 

direitos. Para isso há programas como o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil), criado pelo Governo Federal para garantir a proteção dessas crianças e 

adolescentes contra a exploração do trabalho dos mesmos. 

 

É um Programa do Governo Federal que tem como objetivo retirar crianças e adolescentes de 7 a 15 

anos de idade do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, ou seja, daquele 

trabalho que coloca em risco sua saúde e sua segurança.(CARTILHA DO PETI, p.03) 
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Com isso, o PETI tem como objetivo: 

 

 

• Retirar crianças e adolescentes do trabalho perigoso, penoso, insalubre e 

degradante; 

• Possibilitar o acesso, a permanência e o bom desempenho de crianças e 

adolescentes na escola; 

• Fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimentos da criança 

e do adolescente, por meio de atividades culturais, esportivas, artísticas e de 

lazer no período complementar ao da escola, ou seja, na jornada ampliada; 

• Proporcionar apoio e orientação às famílias por meio da oferta de ações 

socioeducativas; 

• Promover e implementar programas e projetos de geração de trabalho e 

renda para as famílias. (CARTILHA DO PETI, p.03) 



 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil auxilia famílias que tenham filhos 

entre 7 a 15 anos que estão em situação de trabalho perigosa e insalubre. 

Famílias que vivem em situação de extrema pobreza têm que ser priorizadas. 

4 Conclusão 

 

           O objetivo desse relatório era compreender as ações intersetoriais de 

enfren- tamento ao trabalho infantil e como objetivos específicos compreender 

as políticas públicas e sociais. Acreditamos que conseguimos alcançar com êxito 

nossos objetivos, todos do grupo conseguiram compreender as políticas públicas 

e sociais, e as ações intersetoriais de enfrentamento ao trabalho infantil. 

Tentamos fazer este relatório da forma mais clara e objetiva possível, para que 

assim como nós, outras pessoas também possam compreender de uma maneira 

simples. 

           Além disso, percebemos que a própria sociedade não entende ou nem 

percebe o que é o trabalho infantil ou como ele é influenciado, então 

compreendemos também que para que haja esse enfretamento a exploração 

do trabalho infantil é essencial que ações intersetoriais ocorram e que as 

políticas públicas se articulem. Ademais,  é preciso da atenção da popuação 

para que caso haja alguma situação de trabalho infantil ou qualquer negliência 

com crinças ou adolescentes comunique os orgãos responsáveis, já que 

segundo a própria CF/88 é dever não só do Estado, mas da sociedade também 

protejer os mesmos. 

           Para finalizar, concluímos que é de suma importância este estudo, pois 

hoje conseguimos analisar da melhor forma as três dimensões do Serviço 

Social:teórico- metodológica, ético-política e técnico-operativa, já que estamos 

tendo aproximação com a realidade em nossos campos de estágios e vemos 

que uma complementa a outra. 
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