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APRESENTAÇÃO
Concurso de Desenho com o tema “ AS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL:
NÃO PROTEGER A INFÂNCIA É CONDENAR O FUTURO”.

Reconhecido como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o dia 12 de junho marca
a luta pelos direitos de crianças e adolescentes desde 2002. A iniciativa da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) conta com a parceria do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) e diversos órgãos do Governo Federal, além dos governos
Estaduais, Municipais, do Distrito Federal e instituições privadas.

A campanha do Dia de Combate ao Trabalho Infantil (12 de junho) de 2018 tem como tema as
piores formas de trabalho infantil. O mote é "Não proteger a criança é condenar o futuro."
Milhões de crianças e adolescentes trabalham em atividades definidas como piores formas de
trabalho infantil. Essas atividades são proibidas para pessoas com menos de 18 anos, por
causarem prejuízos graves ao desenvolvimento pleno de meninas e meninos, podendo causar
acidentes e até levar à morte.

As piores formas estão listadas no Decreto 6.481/2008, que implementa no Brasil a
Convenção 182 da OIT. Entre as piores formas estão atividades na agricultura, o trabalho
doméstico, o trabalho informal urbano, o trabalho no tráfico de drogas e a exploração sexual.
Todas comprometem o direito à vida, à saúde, à educação e o pleno desenvolvimento físico,
psicológico, social e moral de crianças e adolescentes.

Diante da temática apresentada e como forma de ampliar a divulgação da Campanha para a
população de Aracruz surgiu a idéia do Concurso Cultural de Desenho. Este concurso foi
direcionado aos alunos dos 6º anos do ensino fundamental das escolas públicas do município,
regulamente matriculados (as) visando estimular os (as) alunas o interesse pelo tema
relacionados ao controle social, ética e cidadania.
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JUSTIFICATIVA

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil teve início em 1996 como uma ação
integrada do Governo Federal e com o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
num esforço do para implantar políticas públicas voltadas ao enfrentamento do trabalho
infantil e atender as demandas da sociedade articuladas pelo Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), criado em 1994.

Em 2005 buscando a intersetorialidade e alavancar o potencial das ações ampliou-se o foco de
atendimento para todas as formas de trabalho infantil com registro no Cadastro Único e a
oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (SCFV). Já em 2011 foi
introduzido na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) passando assim a integrar o SUAS
e ser reconhecido como

uma estratégia nacional que articula um conjunto de ações

Intersetoriais visando o enfrentamento e a erradicação do trabalho infantil agindo como
protagonista das articulações com os demais serviços e ações de proteção social, bem como
com as demais políticas públicas correlatas ao tema.

Com os avanços normativos e na implementação do SUAS, em 2013 iniciou uma discussão
sobre o Redesenho do PETI que tem por objetivo contribuir para a aceleração das ações de
prevenção e de erradicação do trabalho infantil através de ações estratégicas voltadas ao
enfrentamento das novas incidências de atividades identificadas no Censo IBGE 2010 e no
fortalecimento do Programa em compasso com os avanços da cobertura e da qualificação da
rede de proteção social do SUAS. Trabalhando a potencialização dos serviços
socioassistenciais e a articulação das ações com outras políticas públicas favorecendo a
criação de uma agenda intersetorial de erradicação do trabalho infantil.

Tendo em vista a aprovação do Plano de Ação de 2018 pelo Conselho Municipal da
Assistência Social de Aracruz foi realizado o 1º Concurso de Desenho, promovido pelo
PETI/CREAS,

direcionado aos alunos dos 6º anos do ensino fundamental das escolas

públicas de Aracruz regulamente matriculados (as), visando estimular os (as) alunos (as) o
interesse pelo tema relacionados ao controle social, a ética e cidadania.
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OBJETIVOS

Entre os objetivos deste concurso de desenho, destacam-se sensibilizar, mobilizar e articular
esses adolescentes a expressar sua opinião a respeito deste tema. Despertando a sua reflexão
para o seu meio social e cultural sobre Erradicação do Trabalho Infantil, definidas no Plano
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador
Adolescente.

METODOLOGIA
A categoria escolhida foi o desenho acerca da temática '„As Piores Formas de Trabalho
Infantil - Não Proteger a Infância é condenar o futuro", onde o público-alvo foram as turmas
dos 6º anos do Ensino Fundamental regulamente matriculados em estabelecimentos de ensino
da rede pública do município de Aracruz.

Partimos depois para a divulgação do concurso nas redes sociais e escolas. As inscrições
foram realizadas através do site da Prefeitura Municipal de Aracruz, onde se disponibilizou a
ficha de inscrição e no período de 12/06/2018 até o dia 29/08/18 através do site:
www.pma.es.gov.br. Os pontos de entrega dos desenhos foram os equipamentos da SEMDS
(CRAS, CREAS).
As entregas dos desenhos teriam que ser apresentados numa face do papel, em cartolina ou
papel cartão, preferencialmente na cor branca, tamanho 66 x 50 cm, podendo ser utilizado giz
de cera, lápis preto, lápis de cor, canetas hidrográficas e tinta guache. Não foi permitido uso
de colagens, desenhos feitos pelo computador ou que já tenham sido de qualquer forma
publicados ou premiados. No verso do desenho deveria conter o nome dos alunos,
série/turma, carimbo da escola e assinatura do diretor. Junto ao desenho foi anexada a ficha de
inscrição devidamente preenchida, carimbada e assinada pela direção da escola. Ao
encaminhar os desenhos participantes, bem como os responsáveis por estes, estavam
automaticamente submetendo-se às normas estabelecidas neste regulamento. Os desenhos
foram selecionados e classificados de acordo com os critérios adotados no regulamento e
avaliados por uma comissão julgadora imparcial, que classificara os cinco melhores desenhos,
os quais foram divulgados da seguinte forma: Exposição no espaço ORIUNDI dos cinco
desenhos classificados; Votação pelo Site: www.pma.es.gov.br, para escolha do 1º lugar.
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Os desenhos foram avaliados segundo os seguintes critérios: Adequação ao tema ( entendida
como a conformidade obrigatória entre o desenho e o tema proposto), criatividade,
originalidade, organização e aspecto geral do desenho. Eliminando os participantes que não
atenderam aos critérios desse regulamento. O objeto da premiação foi um passeio turístico
com piquenique e brincadeiras educativas.

RESULTADOS ALCANÇADOS E METAS DEFINIDAS E QUANTIFICADAS
ATRAVÉS DE INDICADORES

Os desenhos enviados superou nossa expectativa, foram bastante criativos e coerentes com a
temática. Alcançamos o que foi proposto no nosso objetivo que foi o de mobiliar e articular
adolescentes a expressar sua opinião através do desenho a respeito do Trabalho Infantil. A
exposição dos desenhos em espaço público deu uma visibilidade muito boa na divulgação do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e a urna de votação possibilitou uma maior
participação popular ganhando assim uma maior amplitude da campanha e também de
parceiros. Outras formas da divulgação e votação foi inserções dos desenhos nas redes sociais
da prefeitura ( facebook, instagran) alcançando assim um maior número de pessoas.
O desenho vencedor contabilizou 278 ( duzentos e setenta e oito) votos de uma total de 558
(quinhentos e cinquenta e oito) votos.
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