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1 - RESUMO:
Este Projeto de Iniciação Científica tem como público alvo crianças e adolescentes
que se encontram em situação de Trabalho Infantil no município de Valença-RJ que
foram identificadas através do Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação,
Programa Bolsa Família e Ministério Público. O tema proposto é uma questão
importante a ser estudada, analisada e discutida, pois à medida que permite a
construção de novos conhecimentos e melhor compreensão de suas causas,
impactos e efeitos, também é possível contribuir em orientar intervenções mais
seguras e apoiadas em conhecimentos teóricos mais atualizados.
2. INTRODUÇÃO
A inserção da criança e do adolescente no universo do trabalho não é uma
realidade contemporânea, desde os primórdios temos registro desse fato, porém
hoje é comprovado os transtornos que são causados no seu desenvolvimento, que
se traduz por dificuldades na freqüência e a um baixo aproveitamento escolar, nas
condições de saúde de forma geral, nas relações afetivas consigo mesmo, com sua
família e com o mundo.
O aumento do índice de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são
fatos que permeiam o nosso cotidiano e, consequentemente, os noticiários nacionais
e internacionais. Neste contexto, discutir sobre a ausência do Estado e da sociedade
para com esses brasileiros que estão à margem do seio social pode parecer, a
primeira vista, repetitivo. Entretanto, faz-se necessário analisar estes fatores para
que possamos compreender o possível quadro de abandono do poder público, as
situações de desigualdades e exclusão social.
Valença-RJ, por ser um município de médio porte, é fácil observar que muitas
famílias são excluídas do processo de reprodução de riqueza. Cada vez mais
crescem o número de crianças em situação de risco,elas enfrentam o desafio das
precárias condições de vida que se encontram,vivendo no cotidiano, muitas vezes,
situações extremas de exclusão social, em que os direitos assegurados no Estatuto
da Criança e do Adolescente não são respeitados.
3. OBJETIVOS
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Identificar e analisar o perfil da criança e adolescente que se encontra em trabalho
Infantil no Município de Valença –RJ.
4 - METODOLOGIA
Para alcançar o objetivo proposto no Projeto, primeiramente será realizada uma
pesquisa bibliográfica no intuito de apreender as diversas formas que se configuram
o trabalho infantil, as modificações na instituição família, as políticas sociais e o
Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso será realizada pesquisas e análises
em textos, livros, artigos com a finalidade de embasamento teórico, a fim de
ultrapassar o empirismo e senso comum.
Após, realizaremos Visita Institucional à Secretaria Municipal de Educação,
Programa Bolsa Família, CREAS, Ministério Público e Conselho Tutelar de Valença,
com intuito de divulgar o Projeto, solicitar parceria e coletar dados sobre o trabalho
infantil no município. A metodologia utilizada será a pesquisa quantitativa e
qualitativa, uma vez que entendemos que se completam. Será aplicado questionário
semi-estruturado que oportunizará identificar o perfil das crianças e adolescente em
trabalho infantil no município. Após os dados serão copilados, analisados e
divulgados para os principais órgãos que atuam na garantia e proteção de direitos
da criança e do adolescente no município de Valença.
5. DESENVOLVIMENTO
A família, nas suas mais diversas configurações constitui-se como um espaço
altamente complexo. É construída e reconstruída histórica e cotidianamente, através
das relações e negociações que estabelece entre seus membros e outras esferas da
sociedade tais como Estado, trabalho e mercado. Portanto, ela não é apenas uma
construção privada, mas também pública e tem um papel importante na estruturação
da sociedade em seus aspectos sociais, políticos e econômicos. E nesse contexto,
pode-se dizer que é a família que “cobre as insuficiências das políticas públicas, ou
seja, longe de ser um “refúgio num mundo sem coração” é atravessada pela questão
social” (RIZZINI, 2002).
A preocupação com desenvolvimento e o futuro das crianças e adolescentes é
bastante recente na história. Não se tem registro, até o inicio do século XX, do
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desenvolvimento de políticas sociais desenhadas pelo Estado brasileiro para as
crianças e adolescentes. Neste período, as crianças eram tratadas como pequenos
adultos recebendo cuidados só nos primeiros anos de vida e, após este período já
participavam das mesmas atividades dos adultos.
Assim, observamos que este conceito obsoleto a respeito da criança e do adolescente,
ainda se faz presente na sociedade Valenciana, região que atualmente é marcada pela
pobreza, ocupação desordenada, violência, drogas ilícitas, desemprego, baixo nível de
escolaridade, trabalho infantil, além da crescente exploração sexual de menores.
Destarte, é necessário garantir o direito desses pequenos cidadãos, precisando ser
desmistificados antigos ranços culturais, principalmente através de propostas de
conscientização familiar, pois essas ainda “são alvo de uma violência social, expressa
na falta de projetos de vida,nas dificuldades de acesso a serviços públicos de
educação,saúde,cultura,esporte e lazer de qualidade,que se traduzem no que
Veríssimo(1999) qualifica como negligência planejada”.
6. RESULTADOS PRELIMINARES
Revisão bibliográfica quanto a história (trajetória) da criança e do adolescente no
Brasil com ênfase no Trabalho Infantil;
Visita Institucional: Conselho tutelar, Vara da Infância e Juventude, CREAS e
Programa Bolsa Família
Construção do questionário que indicará o perfil da criança e adolescente em
Trabalho Infantil em Valença –RJ.
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