
“A Poética Infantil no Século XXI – Uma discussão 
sobre o desenvolvimento e o trabalho infantil: Como 
ações intersetoriais podem ajudar neste universo.”  

 

Cascavel – 12 de Junho de 2017 

 

Evento: “V Seminário Municipal de 

Sensibilização ao Enfrentamento e 

Erradicação do Trabalho nfantil.” 







Algumas Reflexões: 



 

“A política de atendimento dos 

direitos da criança e do 

adolescente far-se-á através 

de um conjunto articulado de 

ações governamentais  e não-

governamentais, da União, 

dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios”.        

   Artigo 86 do ECA  



NOSSO JEITO HUMANO DE 

SER... Século XXI 

Como sociedade coletiva somos 

fracassados. 



Nós cometemos assassinatos 

cruéis 



Nós matamos em 

nome de Deus 



Nós corrompemos... 

 



Nós nos suicidamos... 



Nós adoramos falsos líderes 



Nós fazemos guerras insanas! 



Nós discriminamos 



Nós somos a fome do mundo 



Nós criamos a desigualdade social 



Não falo... 
Não vejo... 

Não escuto... 



Qual é nossa 
responsabilidade? 



Situação da Infância e Adolescência no Brasil 

- Erradicação da pobreza e combate à fome e a 
desnutrição; 

 

- Saúde materna, mortalidade infantil, meio 
ambiente e saneamento básico; 

 

- Educação, freqüência escolar, profissionalização; 

 

- Violência doméstica e institucional, sexual, 
situação de rua; 

 

- Mecanismos de notificação das violações de 
direitos. 

 



Situação da Infância e Adolescência no Brasil 

- Trabalho infantil; 

 

- Dependência química; 

 

- Participação (o direito de expressar) de 

crianças e adolescentes; 

 

- Controle social e efetivação dos direitos; 

 

- Gestão da política. 
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“A criança aprende brincando, e brincando ela é feliz!”                 

(A.Desconhecido) 



-O Censo Demográfico 2010 mostrou declínio do trabalho infantil para o Brasil, mas  

trouxe dois alertas: 

 

-a redução foi mais lenta para crianças e adolescentes  de 10 a 15 anos (10,8%)  

-a expressiva redução verificada no Nordeste não ocorreu nas demais regiões, tendo 

sido registrada ampliação do trabalho infantil no Norte e no Centro Oeste e elevada 

concentração nas regiões Sul e Sudeste. 

 
 

10 a 15 

anos

16 e 17 

anos

10 a 15 

anos

16 e 17 

anos

10 a 15 

anos

16 e 17 

anos

Brasil 1.791.478 2.144.054 1.598.569 1.807.945 -10,8 -15,7

Norte 197.257 168.975 216.210 162.784 9,6 -3,7

Nordeste 716.475 613.015 561.175 458.680 -21,7 -25,2

Sudeste 476.123 823.946 432.596 674.875 -9,1 -18,1

Sul 282.684 374.224 264.225 353.498 -6,5 -5,5

Centro-Oeste 118.939 163.894 124.362 158.108 4,6 -3,5

Fonte: IBGE - Censo Demográfico

2000 2010 Variação 2000-2010



05/04/2016 11h53 - Atualizado em 

05/04/2016 12h30 

 

 

Brasil tem 3,3 milhões de crianças 

em situação de trabalho infantil, diz 

estudo Fundação Abrinq divulga 

panorama da infância e 

adolescência nesta terça.  

Pesquisa aponta que 188 mil 

crianças estão em situação de 

desnutrição. 



RETRATO DO BRASIL 

- O Brasil tem 61,4 milhões de crianças e adolescentes (de 0 a 19 anos); 

- Cerca de um quarto das crianças de 0 a 3 anos tem acesso a creches; 

- Embora a taxa de escolaridade líquida no ensino fundamental seja alta 

(96%), só 56% dos adolescentes no ensino médio estão matriculados na 

série correspondente à sua idade; 

- 1 em cada 5 mães tem menos de 19 anos no Brasil; 

- 44% das crianças entre 0 e 14 anos encontram-se em situação de 

pobreza; e 17%, em situação de extrema pobreza; 

- Mais de 3,3 milhões de crianças e adolescentes (entre 5 e 17 anos) estão 

em situação de trabalho infantil; 

- 19% dos homicídios no País são praticados contra crianças e 

adolescentes, 80% deles com armas de fogo; 

- Quase 188 mil crianças apresentam peso baixo, e 69 mil apresentam peso 

muito baixo para sua idade, segundo dados do Ministério da Saúde; 

- Mais de 500 mil crianças estão obesas. 



Nossa maior barreira... 

• São os aspectos socioculturais. 

• Para transpormos esta barreira, necessitamos  

de educação, formação cidadã e subjetiva dos 

indivíduos e conseqüentemente da coletividade. 

• A única maneira de vencer esta discrepância, é 

através da intersetorialidade promovendo o 

acesso e usufruto de TODOS os Direitos 

Humanos. 



O discurso que não deve ser reproduzido: 

• “é melhor trabalhar do que ser arruaceiro e 

roubar”; 

• “o trabalho educa e disciplina”; 

• “eu trabalhei e não morri por isso”. 

 

• Não podemos mais repetir estes discursos 

que naturalizam e perpetuam a pobreza. 



Marcas... 
"A pobreza é consequência 

de alguém que criou um 

sistema que oprime. Lidar 

com isso, a gente se adapta, 

aprende, busca melhoria. O 

que dói é saber que isso foi 

criado um de sua mesma 

espécie e é alimentado todo 

dia, entende? Isso te fere" 

Criolo, Rolling Stone Brasil - 

pag.49 
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BRINCAR 

UMA OCUPAÇÃO 

SÉRIA 

“Não se pode matar o 
tempo sem ferir a 

eternidade.” 



Brincar é fundamental 
  Um dos sinais de doença das crianças é o 

desinteresse em brincar. 

 

 50% do desenvolvimento intelectual ocorre 
entre a concepção e os quatro anos; 

 

 Brincadeiras favorecem: 
 O crescimento corporal; 

 O desenvolvimento da força e da resistência física; 

 A coordenação dos movimentos; 

 A percepção da criança; 



Brincar: 
 Contribui para sua vida 

afetiva pela: 

 Satisfação encontrada na 

atividade voluntária; 

 Alívio de tensões; 

 

 Desenvolve 

intelectualmente pelo 

exercício da atenção e da 

imaginação; 

 

 

 

 Favorece o domínio das 

habilidades de 

comunicação: 

 Oral; 

 Postural; 

 Gestual; 

 Gráfica; 

 Artística; 

 

 

 Facilita a auto-expressão; 

 

 



Brincando a criança se 

socializa. 

• Brincar ajuda na descoberta do “eu” e do 

“outro” (social e cultural), contribuindo para a 

difícil construção da identidade pessoal. 

 

• Brincar dá sentido à fase mais importante da 

infância (de zero a seis anos), quando se 

assentam os alicerces da personalidade. 

 



Brincar é natural 
• As crianças brincam  

 espontaneamente, 

 mesmo nas condições 

   mais adversas de carência 

   maternal, de penúria e de proibições; 

 

• Mesmo nos campos de concentração nazistas 

elas brincavam. 

 



Dieta Lúdica Inapropriada: 
• É o que acontece com crianças internadas em 

hospitais, asilos, instituições de acolhimento ou 

espremidas em apartamentos; 

 

• Onde há falta de  

   oportunidade ou de  

   espaço para brincar. 

 

• Apresentam deficiência de desenvolvimento. 

 



“Não gosto desse brinquedo, ele brinca sozinho!” 

 Brincar deve dar à criança a oportunidade de exercitar 
suas habilidades básicas. 

 

 O lazer, a recreação e a brincadeira infantil caracterizam-
se pela participação ativa e absorvente. 

 

 Diversão é distração.  

 Passatempo é fazer o tempo passar. 

 

 “Recriar” é criar de novo, uma atitude participante; 

 “Divertir” é ser desviado da rota, ser levado por outro 
caminho; 



“A esfera mais extensa e intensa no mundo da 

criança é a do brinquedo.” 

 Se a criança faz seu brinquedo: 
◦ Ela se torna autora e dona dele;  

◦ Ela imprime a esse brinquedo sua intenção e seu desejo, criando o 
que necessita; 

◦ É mais criativo; 

◦ Permite uma atividade mais inventiva; 

◦ Exercita mais a mente; 
 

 Pode ser utilizado material de sucata, pois educa a criança 
contra o consumismo. 

 

 Se utiliza brinquedo fabricado, ela se torna dominada pelo 
objeto, que tem sua forma, finalidade e leis predeterminadas 
antes do interesse da criança. 

 



O importante não é o brinquedo em si, mas o que ele 

provoca e o que a criança é capaz de criar ao 

manipulá-lo 
 Os sentimentos de: 
◦ Participação; 

◦ Cooperação; 

◦ Companheirismo; 

◦ Autoestima; 

◦ Violência; 

◦ Agressividade; 

◦ Discriminação; 

 

 São provocados ou reforçados pelos jogos e brinquedos. 

 

 Ficam encravados na personalidade da criança. 
 



Na história... 
 Platão, 400 anos a.C., já defendia o uso de jogos e 

brincadeiras na educação dos pequenos. 

 

 No século XVI, os jesuítas reconheceram o potencial 
educativo dos jogos e das dramatizações. 

 

 Pestalozzi, Froebel e Dewey (reformadores educacionais 
do século XIX) provaram a importância das brincadeiras 
para o desenvolvimento infantil. 

 

 No século XX, as experiências de Maria Montessori e Jean 
Piaget confirmaram o mérito das chamadas “atividades 
lúdicas”. 



Pensadores... 
 Herbert Spencer, filósofo inglês, acreditava que brincar era 

uma necessidade básica para que as crianças 
descarregassem o excesso de energia que possuíam. 

 

 Stanley Hall, psicólogo americano, dizia que brincando a 
criança se expressa e repete a história da evolução das 
espécies. 

 

 Karl Gross, psicólogo alemão, observou a relação entre 
brincadeira e imaginação e disse que brincar é um 
fenômeno de crescimento do pensamento e da atividade. 

 

 Freud concluiu que brincar é um artifício que a criança usa 
para aprender a enfrentar a realidade. 



BRINQUE! 



Mas quem é a criança? 



CONHECER OS PRINCÍPIOS DO 

COMPORTAMENTO 



CONHECER O 
DESENVOLVIMENTO         
DE   UMA   CRIANÇA  



Conhecer o Desenvolvimento de uma Criança 

• Resgate a Infância: Um pouco de bagunça é normal na infância 

 

• Comportamentos e necessidades: 

 - Bebês: Precisam de segurança, confiança e amor 

  O bebê deseja uma coisa na vida, mais do que qualquer outra: sentir-se amado e  
 seguro 

 - 1 e 2 anos: Bebês que andam e falam – precisam explorar o mundo. 

  A questão mais importante para esta criancinha é sentir que é competente e ter 
autoconfiança. Ela quer sempre ter a certeza absoluta de que os pais a amam não importa o 
que ela faça e que nunca , jamais, vão abandoná-la. 

 - 3 e 4 anos: precisam aprender as regras sobre o mundo. 

  Nesta idade da criança começa a desenvolver a consciência do certo e do errado. 

 - 5 a 10 anos: Escolares – outras pessoas são importantes. 

  Está pronta para aprender o jogo social.  

 - 11-12 anos: fase de transição para a independência, aprendendo como partir. 

   É a fase inicial da construção de uma nova identidade estando ainda  
 recheados pela velha identidade infantil. 

   



          Os profissioais que 
trabalham com crianças e 
adolescentes, bem como os 
pais  e também familiares 
precisam saber que suas 
expectativas frente a vida 
e as realizações não são as 
mesmas dos filhos...dos 
educandos...dos atendidos. 



AUTOCONHECIMENTO 

Conhecer a si mesmo é 
fundamental: 
- Conhecer a si mesmo 
permite que a pessoa  
tome consciência de  
suas características 
individuais e sobre suas 
expectativas sobre as 
crianças e 
adolescentes. 

 

 



  Século XXI....   
Estilo Permissivo: 
Pouco limite e muito afeto (ou coisas 
materiais). 





Estilo Negligente 

Pouco limite e pouco afeto 
 

 

- Apresentam baixo nível de exigência 

  e responsividade; 

 

- Não se comprometem com o papel de 

  educador; 

 

- Deixam o filho “solto”; 

 

- São pais muito ocupados que não têm tempo algum 
para sua tarefa; 

 

-  São confusos e não sabem como agir. 



Estilo Negligente 

Filhos 
 

 

- Este estilo traz os piores resultados para as crianças; 

 

- Os filhos apresentam o menor desempenho em todos os domínios; 

 

- Tendência a comportamentos anti-sociais; 

 

- Fraco desempenho acadêmico; 

 

- Correlação com depressão, baixa auto-estima, pessimismo e estresse; 

 

- Podem ter desenvolvimento atrasado e apresentar problemas afetivos e 
comportamentais; 

 

- Podem desenvolver alternativas anti-sociais para se sentirem parte de  
  algo e para terem atenção. 



Mas existe um ideal...um lugar... 



Estilo Participativo: 

Muito limite e muito afeto 

 

- Melhor estilo parental: alto nível de exigência  

 e de responsividade; 

 
- Exigem obediência de regras e mantêm a  

 autoridade; 

 

- Mas, são abertos para as trocas com seus  

 filhos fazendo uso de explicações e permitindo 

  o desenvolvimento da autonomia; 

 

- Consideram os sentimentos e as opiniões dos filhos, fazendo-os participar de 
decisões e escolhas; 

 

- Apresentam muitos limites e muito afeto, envolvimento e participação; 

 

- Estão disponíveis para brincar, para ajudar com as tarefas, para elogiar e 
valorizar; 

 

- Mostram que têm orgulho do filho e dispõem de tempo para a família. 

 



Estilo Participativo: 

Filhos 

- Melhores resultados para as crianças; 

 

- Entendem o respeito mútuo e as conseqüências do seu 
comportamento e sua responsabilidade no processo; 

 

- Sentem-se valorizados, amados, e gostam da vida; 

 

- Elevada auto-estima, menor nível de estresse, maior 
otimismo, habilidades sociais e percepção de  

   auto-eficácia. 



  COMUNICAÇÃO POSITIVA 



 COMUNICAÇÃO POSITIVA 

• As palavras marcam nossa vida: 

 
 - A comunicação com crianças e adolescentes deve ser 

clara e adequada à idade do mesmo; 

 

 - Atenção para a comunicação não verbal: a mensagem 
captada está no rosto e não nas palavras; 

 

 - Coerência entre o que falamos e como agimos; 

 

   - A boa comunicação inclui ouvir... 



     ENVOLVIMENTO 



ENVOLVIMENTO 

• Envolva-se e participe integralmente da vida das 

crianças e adolescentes sem ser intrusivo; 

 

• Ser intrusivo é não aceitar nem respeitar as escolhas 

do seu filho / das crianças e adolescentes; 

 

• Não deseje perfeição nas atividades que seu filho 

pratica: Torcer é bom e ganhar também pode fazer bem. Mas é 

bom lembrar que nem todos podem ser campeões... 



Quando estamos com crianças e adolescentes 

devemos sempre enfatizar....movimentos para 

A AUTONOMIA 

Dê raízes e depois asas 



 



CONTEXTUALIZAÇÃO 

- O Brasil declarou, de acordo com 

Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança, como 

PRIORIDADE ABSOLUTA o foco 

às Crianças e Adolescentes. 

- Lei Federal 8069/1990 – Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 



Mas afinal, o que é “mobilizar”? 

- Mecanismo de consolidação da democracia e 
da participação popular; 

 

- Forma de transformação de práticas sociais 
que perduram durante séculos, muitas vezes 
no entendimento de que repressão e castigos 
são formas de educação e transmissão de 
valores; 

 

- É necessário criar novos caminhos e 
fortalecer os existentes: campanhas nas 
mídias, passeatas, conferências, seminários, 
fóruns, audiências e atos públicos, coletas de 
assinaturas e manifestações em geral. 
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E “implementar”? 
- Pôr em prática, em funcionamento; 

 

- Necessita compromisso ético; 

 

- vontade política de transformação; 

 

-  cooperação entre governo, sociedade civil, setor empresarial e 
mídias. 

 

- Considerar um ambiente que contribua para o desenvolvimento 
pessoal e social da criança e do adolescente favorecendo formação 
para sua autonomia, autoconfiança, lembrando que estes se 
encontram construindo sua identidade. 



O que é “monitoramento”? 

- Conhecer as fontes de dados 

existentes para definir indicadores; 

 

- Definir metodologia de avaliação; 

 

- Ter clareza e tornar pública as 

metas de cada programa/política; 

 

- Definir cronograma das etapas de 

monitoramento e avaliação. 
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“A pluralidade é a 
condição da ação humana 
pelo fato de sermos todos 
os mesmos, isto é, 
humanos, sem que 
ninguém seja exatamente 
igual a qualquer pessoa 
que tenha existido, exista 
ou venha a existir.”  



• Efetiva implantação do Planos Municipais 

de Enfrentamento as violências, ao 

trabalho infantil (etc.) monitoramento, 

avaliação e dotação orçamentária); 

 

• Integralidade das politicas públicas( Saúde, 

educação, assistência); 

 

• O entendimento que o enfrentamento a 

violência sexual contra crianças e 

adolescentes só é possível se for em rede! 

 

 

 

DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE 



Precisamos: - Conquistar o reconhecimento de toda a 

sociedade para com essa política; 

 

- Estado e sociedade civil cumprir com os 

compromissos existentes e responder 

às novas demandas que se 

apresentam; 

 

- Superar iniqüidades, todas as formas 

de discriminação, opressão e violência. 

 

E é por isso que estamos aqui!!! 
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Rompendo o 

Silêncio.... 
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“Escolher escrever é rejeitar o silêncio.” 
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UMA  AÇÃO POSSIVEL... 

• Afeto é essencial a todos; 

• Afetos negativos minimizados 
(vergonha, humilhação, angústia, 
medo, raiva) e os positivos 
maximizados (interesse, excitação, 
alegria); 

• Sistema de justiça e disciplinar de 
escolas têm lógica contrária. A 
expressão de afeto é desestimulada 

• Lidar com emoção das pessoas é 
central ; 

• O modelo adversarial e disciplinar - 
encoraja pessoas a infligir dano à 
outra, aparta e estigmatiza... 
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OBJETIVO E EIXOS DE INTERVENÇÃO 

• Estímulo autonomia e 

emancipação - desafio comum de 

justiça e educação: sentido para as 

regras/ justiça como valor de 

convivência;  

• Responsabilização individual, 

familiar e comunitária – superar o 

conflito; 

• Revisão de valores: facilitar 

mudanças educacionais/ novo 

sentido justiça; 

• A articulação da rede secundária - 

atendimento e enfrentamento das 

questões de violência nas escolas. 
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“Racismo nunca 

deveria  

ter acontecido...e você 

Não ganha nada 

Por reduzi-lo. 

 

Chimamanda Ngozi 

Adichie 

 



 O amor fez parte 

De tudo que nos 

guiou 

Na inocência cega 

  

 No risco das 

palavras e até no 

risco da palavra 

Amor 

 

 

 



 

drisatva@hotmail.com 

 


