
Curso de formação de multiplicadores para a erradicação do trabalho infantil em 
Limeira – SP. Modulo I e II: desconstruído mitos e re-significando a infância; as 
repercussões do trabalho precoce sobre o desenvolvimento biopsicossocial.    

Introdução: Como parte do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta – TAC Nº 
5537/2009 firmado em Fevereiro de 2009, entre Prefeitura Municipal de Limeira e  
Procuradoria Regional do Trabalho da 15º Região, foi iniciado, processo de capacitação 
direcionada aos servidores públicos da área da saúde, assistência social e educação 
(municipal e estadual). Com o objetivo de formar multiplicadores para erradicação do 
trabalho infantil em Limeira e subsidiar atuação em rede entre esses serviços 
buscando consolidar o Princípio da Proteção Integral. Objetivo: Este estudo apresenta 
metodologia aplicada aos dois primeiros módulos e respectivos resultados. 
Metodologia: O Módulo I Mitos e Verdades sobre o Trabalho Infantil. Objetivou 
promover discussão para desconstruir os mitos acerca do trabalho infantil contrapondo 
os mesmos com evidencias científicas. O Módulo II Implicações do trabalho infantil no 
desenvolvimento biopsicossocial pretende complementar conhecimentos construídos, 
pautado em levantamentos epidemiológicos. A metodologia adotada apóia-se na 
pedagogia Freiriana, pois, parti das representações sociais, dos participantes, sobre o 
trabalho infantil, considera o conhecimento adquirido pelos mesmos e estimula 
participação ativa na desconstrução de mitos. Resultados: Os resultados foram 
sistematizados em relatórios da equipe de facilitadores do CEREST–Piracicaba 
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Piracicaba). Os aspectos 
positivos foram a participação ativa de boa parte dos técnicos, que demonstram ter 
conhecimentos teóricos e sobretudo um saber empírico-territorial, a avaliação do 
programa pelos participantes foi positiva (88,5% satisfeitos). Algumas barreiras 
percebidas; capacitação ser realizada mediante convocação e com duração de dois 
períodos constituíram alvo de críticas; não reconhecimento, por alguns participantes, 
da importância da erradicação do trabalho infantil e do papel que estes podem 
desempenhar em suas ações para contribuir com esse processo. Conclusão: As ações 
de educação em saúde tem se mostrado válidas para construção e consolidação de 
rede de atenção integral à saúde de crianças e adolescentes nesse município.   
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