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Na nossa cidade de Porto Velho, diversos órgãos têm se empenhados 

para o combate da exploração do Trabalho Infantil, que apesar da luta 

constante, ainda é muito evidente nos dias atuais; mesmo com esforço e 

empenho de instituições que trabalham para cessar esse tipo de violação 

contra as crianças e adolescentes é necessário encontrar alternativas para 

esse problema que vem, visivelmente, crescendo na nossa cidade assim como 

em todo o Brasil.  O problema é ainda mais presente na área rural, onde as 

famílias tem a fonte de renda na agricultura, nas plantações, nas hortas, é a 

chamada “Agricultura familiar” onde toda a família independente da idade, 

trabalha para que a arrecadação não fique tão abaixo do necessário para a 

família suprir suas necessidades. 

Apesar de implantações de projetos e programas de combate ao 

trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, isso é uma prática que só tem 

crescido nos trabalhos doméstico e rural que são os mais perversos e de maior 

incidência no estado. Por uma necessidade extrema, a família é a maior 

responsável pela exploração do trabalho infantil, incentivando seus filhos ao 

trabalho, sendo que muitas vezes essas crianças não tenham condições de 

estudar, violando seus direitos ao estudo, descanso, lazer, brincadeira e até 

mesmo atingindo a sua saúde. Os índices a cada dia é alarmante e mesmo 

com campanhas e prevenção o problema persiste e só aumenta. Uma 

incidência de crianças meninas trabalhando como empregada doméstica, 

babá, faxineira, passadeiras de roupas é assustador e desta forma, que futuro 

terá essas crianças quando são exploradas e não tem o direito de ao menos 

estudar? No Conselho Tutelar, recebemos diariamente relatórios de evasão 

escolar e quando convocamos os responsáveis para saber o porquê de tantas 

faltas e até mesmo desistências; somos surpreendidos com a justificativa de 



que não estudam ou faltam muito pela falta de tempo, pelo cansaço e outros 

mais. A família precisa de renda, a fome não espera, a política de assistência é 

muito deficiente aqui também em nossa cidade. São realizados muitos 

encontros, reuniões, seminários, palestras com os órgãos competentes, afim 

de achar uma solução para a problemática , más é preciso que as autoridades 

políticas incluam leis nos orçamentos dos municípios de cada cidade e no 

estado para o combate ao trabalho infantil, porém, tudo não passa de 

planejamento , sugestão, porque na realidade,na prática nada acontece; tudo 

falta e o problema continua com uma gravidade maior a cada dia. Os recursos 

para esse fim não basta, pois a porta de entrada para a solução é investir em 

educação, orientação e apoio assistencial a essas famílias, dessa forma 

estaremos estimulando a desistência dessa prática. O estado tem que oferecer 

cidadania pra essas famílias e assim acabar com a exploração do trabalho 

infantil na lavoura, nos semáforos, nas feiras livres, enfim, em qualquer 

situação que envolva a exploração e risco para a criança e o adolescente. Para 

que aconteça a realização desses projetos, é necessário que o fluxo da rede 

funcione e que o fortalecimento não fique só no nome e sim, na prática.


