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RESUMO 

Este trabalho propõe apresentar o resultado de uma ação realizada em um município do interior 

da Bahia junto aos professores, estudantes da Educação de Jovens, Adultos e Idosos e demais 

segmentos sociais. Partiu da seguinte problematização: Quais os impactos das ações realizadas 

no município pesquisado no que se refere ao combate da exploração do trabalho infantil? 

Fundamentou-se nos estudos de: Cunha (1999) e Freire (1983), nas bases legais de Brasil (1989 

e 1990), além de outros que contribuem para as reflexões acerca da Educação de Jovens, 

Adultos e idosos e Exploração do Trabalho infantil. Efetivou-se por meio de uma abordagem 

qualitativa, apoiada nos pressupostos da pesquisa-ação, tendo como base os estudos de Thiollen 

(2011) e Tripp (2005). As análises realizadas apontaram para a grande relevância das ações do 

projeto na vida dos estudantes da EJAI, uma vez que todos os sujeitos inseridos reconhecem a 

referida ação como uma rica oportunidade de repensar o grave problema da exploração do 

trabalho infantil o qual era antes compreendido pela grande maioria como natural, 

desconhecendo os prejuízos e negações dos direitos fundamentais as crianças e adolescentes. 

Palavras-chave: Educação de Jovens, Adultos e Idosos; Trabalho Infantil; Cordel; Pesquisa-

ação;  

INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a grande incidência do trabalho de crianças e adolescentes no município 

em foco, causando, em muitas delas, baixo rendimento ou abandono escolar, fomentou-se a 

realização de um projeto de ação coletiva, envolvendo todos os níveis e modalidades da 

Educação Básica, sobretudo a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, por identificar nos 

discursos e nas ações deste público uma compreensão equivocada acerca da problemática do 

trabalho infantil, a fim de levantar este debate nos cenários das salas de aula. 

Diante desta realidade, entende-se que os educadores são os profissionais privilegiados 

que podem facilmente identificar e intervir de alguma forma, permitindo o rompimento das 

barreiras culturais e sociais que aceitam o trabalho precoce de forma natural e compreender que 

é uma forma nociva e cruel que em muitos casos constitui-se como crime. 

Foi nesta perspectiva que o referido município buscou envolver todos os estudantes na 

ação por meio de debates, discussões e produções artísticas, além de contar com o prêmio 

intitulado “Trabalho infantil, não!” o qual objetivou fomentar o debate sobre os direitos das 

crianças e dos adolescentes e os prejuízos do trabalho infantil, além de incentivar a criatividade 

e a escrita dos estudantes.  
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Algumas ações foram necessárias para a realização desta proposta, dentre elas, 

destacam-se: formação da equipe gestora e pedagógica, formação com a equipe docente, 

realização de atividades sistemáticas sobre o tema em pauta no contexto das salas de aula, 

envolvendo rodas de conversas, leituras, debates, palestras, projeção de vídeos, seminários, 

realização de oficinas de produção de cordéis, dentre outras. 

Professores e estudantes da Educação de Jovens e Adultos, foram engajados nesta 

proposta tendo como desafio um trabalho articulado com os diversos segmentos, a fim de uma 

mobilização conjunta e, como resultado das discussões, estudos e debates, a produção de 

Cordéis com foco no trabalho infantil. Como culminância foram socializadas as produções e 

premiadas as mais significativas no olhar da comissão organizadora. 

 

TRILHA METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

As lentes que orientam esta pesquisa estão ancoradas na pesquisa qualitativa, na 

modalidade da pesquisa-ação por conceber a tentativa de solucionar ou minimizar um problema 

cuja identificação se configurou como coletivo, ou seja, “[...] é realizada em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo”. Nesse processo, pesquisadores e 

participantes, inseridos na situação, estão envolvidos colaborativamente (THIOLLENT, 2011, 

p.20).  

A pesquisa-ação é contemplada como a principal técnica nesta pesquisa pois está 

fundamentada no constante feedback das informações e conhecimentos produzidos no 

processo: pesquisa, ação, avaliação, aprendizagem, transformação da prática, por ser uma 

tentativa continuada, sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática (TRIPP, 

2005). Thiollen (2011, p. 22) também contribui revelando que na pesquisa-ação “[…] as 

pessoas implicadas têm algo a “dizer” e a “fazer” e, foi nesta perspectiva, que esta pesquisa foi 

direcionada”. 

 

A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL SOB AS LENTES DOS ESTUDANTES 

DA EJAI: UMA ABRDAGEM A PARTIR DO CORDEL 

 

O trabalho realizado no âmbito do município, envolvendo um conjunto de ações 

voltadas para a promoção de debates dos temas relacionados aos direitos da criança e do 

adolescente, teve uma significativa visibilidade e promoveu um novo olhar sobre o trabalho 

infantil. 

Com todo trabalho realizado nas unidades escolares do município, envolvendo os mais 

diversos segmentos não apenas da Secretaria de Educação, nas da Ação Social, Saúde e 

Administração, o projeto alcançou resultados positivos considerando os objetivos propostos, 

uma vez que houve uma intensificação do processo de sensibilização da sociedade com vistas 

ao rompimento das barreiras culturais que dificultam a efetivação dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Os olhares dos estudantes da Educação de Jovens, Adultos e Idosos sobre o tema podem 

ser observados nas produções a seguir: 

 

 

1º LUGAR TRABALHO INFANTIL “NÃO” 

 
Vou começar meu cordel 

Pra falar de uma realidade 

Falar de trabalho infantil 

Um drama da sociedade 

Infelizmente essas coisas 

Tem no campo e na cidade. 

Esse é um caso sério 

Não é brincadeira não 

Temos que denunciar 
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Todo tipo de exploração 

Essas pessoas têm que ser 

punidas 

Por colocar em risco a nação. 

 

É um grande problema 

Que acontece no Brasil 

Uma coisa absurda 

O trabalho infantil 

Se você é contra ele 

Você vale nota mil 

 

Tou falando muito sério 

Isso mesmo pode crer 

O trabalho infantil 

Nunca pode acontecer 

Não podemos tirar das 

crianças 

O direito de viver 

 

As crianças desse mundo 

Tem direito de brincar 

Mas também ter 

responsabilidade 

Claro; tem que estudar 

Pois a época do trabalho 

No seu tempo vai chegar 

 

Toda criança tem direito 

De brincar e estudar 

Pra que possa aprender 

E as coisas boas praticar 

E que no futuro possa 

Um cidadão se tornar 

 

Muitas pessoas do Brasil 

Colocam as crianças para 

trabalhar 

Por serem famílias humildes 

Dinheiro tem que ganhar 

É muito chato ver crianças 

Sua família sustentar 

 

Não podemos ver uma coisa 

dessa 

E simplesmente ignorar 

Temos o nosso dever 

Claro, de denunciar 

Porque essas coisas 

vergonhosas 

Não podem continuar 

 

Essa é a hora de ajudar 

Vamos todos nos unir 

Porque o trabalho infantil 

Não pode mais existir 

Se ele continuar 

O mundo vai se destruir 

 

Eu já dei a minha alerta 

Para o país melhorar 

Porque as nossas crianças 

Não podem ser forçadas a 

trabalhar 

Temos que nos comprometer 

Pra essa realidade acabar. 

 

Finalizo meu cordel 

Deixando minha opinião 

Temos que estar unidos 

Contra essa exploração 

Unidos vamos ajudar  

O futuro da nação. 

(Estudante da EJAI) 

 

 

2° LUGAR - TRABALHO INFANTIL 
 

Vou lhe falar agora 

Um problema no Brasil 

É a grave situação 

Do trabalho infantil 

 

O direito da criança 

É estudar e brincar 

E junto com seus amigos  

A fase de viver e aproveitar 

 

Milhares de crianças 

Deixam até de estudar 

E passam a sua infância 

Cansado de trabalhar 

 

Trabalham e trabalham 

Casa, fábrica, plantação 

Coitada dessas crianças 

Sofrem muita exploração 

 

As crianças trabalham 

Com muita exploração 

E a maioria delas 

Nem recebem remuneração 

 

Crianças e adolescentes que 

trabalham 

Não tem muita liberdade 

E passam suas vidas 

Marcada por essa barbaridade 

 

O estatuto da criança 

Diz que todos têm direitos 

iguais 

Saúde, educação 

Alimentação é fundamental. 

 

Toda criança 

Tem direito a expressar 

opinião 

Falar o que pensa 

Até escolher sua religião 

 

O estatuto da criança 

É fundamental 

Dá direito a criança 

Boa vida, integridade física e 

moral [...] 

 

Finalizo dizendo 

Que temos que pensar 

Que o trabalho infantil 

No mundo tem que acabar. 

 

(Estudante da EJAI) 

 

 

 

3° LUGAR - O DIREITO DE ESTUDAR 
 

 

Olá papai e mamãe 

Escute o que vou lhe dizer 

O trabalho infantil 

Não pode acontecer. 

 

Porque a criança tem que 

Estudar, brincar e ter lazer 

Na zona rural, que situação 

Muitas crianças trabalham 

com plantação. 
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Então vamos nos 

comprometer 

Pois isso não pode mais 

acontecer 

Porque o estudo 

É para criança sonhar e ser 

capaz de crescer 

 

Assim papai e mamãe 

Vamos lutar todos juntos 

Para o futuro da criança não 

comprometer. 

 
(Estudante da EJAI)

IMPACTOS DA AÇÃO: VOZES DOS SUJEITOS DA EXPERIÊNCIA 

 

Os impactos do projeto, no âmbito do município foram bastante positivos, uma 

vez que é perceptível um olhar mais sensivel quanto às questões relacionadas aos direitos 

das crianças e dos adolescentes. Por meio de um trabalho responsável e sério, envolvendo 

todas as escolas da rede municipal de ensino, o trabalho alcançou visibilidade e promoveu 

uma ampla sensibilização dos estudantes, profesores e toda equipe, conforme pode ser 

observado nas narrativas dos sujeitos envolvimos no processo. 

“Antes do projeto eu não via o trabalho infantil enquanto um problema no 

município. Pensava que era normal, que o trabalho poderia ajudar a criança a 

crescer com responsabilidade e lutar pelos seus objetivos desde cedo. Quando 

via as crianças carregando feira no carrinho pensava “esse vai crescer sabendo 

que para consegui alguma coisa na vida, para vencer tem que trabalhar”, 

quando via adolescentes trabalhando em postos de gasolina, em supermercados 

pensava que os empregadores estavam fazendo o bem para eles e repetia um 

discurso, um mito recorrente que “é melhor trabalhar do que viver na rua, com 

o tempo ocioso e se envolver com o craque”. Hoje chego até a me comover 

quando presencio cenas de trabalho infantil e defendo em todo lugar que 

criança não pode trabalhar, criança tem que estudar e ser feliz, pois sei dos 

prejuízos que a exploração da criança traz para a vida futura” (Coordenadora 

Pedagógica do Município). 

“Este projeto veio nos alertar para um grave problema social que não tínhamos 

dimensão da sua gravidade. Hoje estamos muito mais sensíveis a esta causa e 

estamos realizando um trabalho de sensibilização dos alunos, pais e até da 

comunidade. Na sala de aula realizamos diversas atividades para que as 

crianças percebam os prejuízos que o trabalho infantil provoca no ser humano 

e na escola estamos promovendo palestras com os pais e comunidade para que 

todos também sejam conscientizados que o tempo da criança é para estudar e 

brincar” (Professora da Rede Municipal) 

“Antes eu pensava que criança podia trabalhar, porque eu trabalhei desde 12 

anos de idade e nunca morri, mas depois que participei da reunião na escola e 

vi que isso só prejudica, aí eu pensei “não vou deixar que minha filha vire mais 

uma Rosinha!”. Eu hoje sei que criança não pode trabalhar, só ajudar um 

pouco, mas que não prejudique os estudos” (Pai de aluna da Rede Municipal 

de Ensino). 

Que bom que a educação veio para nos ajudar! Sempre pensava que o conselho 

Tutelar sozinho não iria consegui resultados significativos sem a parceria com 

a educação. Que bom que agora formos convidados pela própria secretaria para 

abraçar a causa junto com todos os segmentos da educação. Agora sim estamos 

percebendo os impactos do trabalho. Nas palestras já percebemos nas palavras, 

reações, emoções, depoimentos, que o objetivo está sendo alcançado e eu fico 

muito feliz com essa parceria (Conselheira Tutelar do Município). 
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Eu gostei muito do projeto [...] antes eu pensava que era bom as crianças 

trabalharem [...] porque poderia ajudar a correr atrás das suas coisas, a não ficar 

‘bestando’, sem fazer nada, a não se envolver com coisa errada [...]. Eu 

comecei trabalhar desde pequeno e não morri [...] era assim que eu pensava. 

Hoje, depois de tudo que nós estudamos, dos filmes que assistimos, sei que o 

trabalho na infância prejudica muito. Se hoje eu tô aqui estudando nessa idade 

é porque comecei trabalhar cedo e pensei que não precisava mais estudar 

porque tava ganhando dinheiro. [...] Hoje, de tanto peso que peguei na roça, 

tem muita coisa que não posso mais fazer e só agora sei que isso é resultado 

de ter trabalhado cedo demais. [...].” (Estudante da EJAI) 

 Estas e outras tantas narrativas ouvidas no transcorrer do processo nos permitem 

inferir que os impactos do projeto no município foram extremamente positivos, mas que 

necessita da continuidade nos próximos anos. 

CONSIDERAÇÕES QUE NÃO SÃO FINAIS 

Diante de todas as considerações apresentadas aqui, não poderíamos ter a 

pretensão de alcançar todos os objetivos esperados em apenas um semestre de atividade 

intensa, nem tampouco imaginar que ações pontuais conseguem solucionar a 

problemática do trabalho infantil no município, mas neste período de atividade em estreita 

parceria com diversos segmentos sociais, ousamos tentar sensibilizar a população para 

um olhar mais sensível à causa da exploração do trabalho infantil e proteção ao 

trabalhador adolescente. Pelas ações e expressões externadas em todas as atividades 

realizadas durante o projeto, culminando com a cerimônia de premiação das produções, 

é possível afirmar que trabalho foi extremamente relevante. 
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