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O trabalho infantil é, ao lado das violências sexuais, uma das mais graves 
ameaças ao pleno desenvolvimento da criança. O enfrentamento a este tipo de 
violação ao direito da infância tem sido pauta de grupos, movimentos, 
instituições sociais e muitos órgãos públicos. 
  
 
Seja no processo de articulação, seja por meio das parcerias já consolidadas, 
bem como nos espaços de proposição em que se faz presente, o Canal Futura é 
constantemente provocado a visibilizar as nuances dessa questão. 
 



 

O Futura está comprometido com a garantia de direitos de crianças e 
adolescentes e com o combate à exploração do trabalho infantil. 
 
Apostando em um modelo dialógico e de construção coletiva, o projeto 
Pedra, Papel e Tesoura! busca juntar os mais diversos e plurais saberes e 
fazeres dos parceiros e também conectar instituições, órgãos e escolas 
públicas em um debate sobre as infâncias e a violação de seus direitos.  

 



 

O projeto Pedra, Papel e Tesoura! é fruto de uma parceria do Futura com 
instituições que combatem o trabalho infantil no nordeste brasileiro. As 
ações do projeto iniciaram em 2015, nos municípios de Conceição do 
Coité, na Bahia, Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco e Santa Cruz, 
no Rio Grande do Norte.  

 



OBJETIVOS DO PROJETO  
 

• Contribuir para dar visibilidade ao tema trabalho infantil;  

• Fortalecer e subsidiar o debate sobre o desenvolvimento da infância e as 

violações aos seus direitos; 

• Conectar instituições, empresas, órgãos e escolas públicas num processo 

dialógico e de construção coletiva; 

• Elaboração e implementação do Kit pedagógico Pedra, Papel e Tesoura. 



ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO  

 

• Articulação e mapeamento das instituições e parceiros locais; 

• Realização das oficinas de produção audiovisual com crianças e 

adolescentes; 

• Produção e reprodução do kit 

• Oficinas formativas com a rede de proteção e demais parceiros 

locais; 



 

 

KIT PEDRA, PAPEL, TESOURA 
 

Material lúdico, pedagógico e informativo sobre o trabalho infantil, o kit tem como 

objetivo fortalecer e subsidiar o trabalho sobre o tema em escolas, organizações sociais 

e demais públicos em diversas regiões do país.   

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEÚDO DO KIT PEDRA, PAPEL, TESOURA 

 

• 6 animações produzidas por crianças e adolescentes 

envolvidos no projeto; 

• 1 cartilha pedagógica contendo textos de referência 

sobre a temática e sugestões de atividades com o kit; 

• 1 gibi com 6 histórias em quadrinhos ; 

• 12 Spots de rádio com  perguntas e respostas sobre o 

tema;  

 

 



PARCEIROS 
 
PERNAMBUCO 
• FEPETIPE - Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil  
• CENDHEC -  Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social 
• Secretaria de Educação de Santa Cruz do Capibaribe 
 
BAHIA  
• FETIPA - Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador da Bahia 
• MOC - Movimento de Organização Comunitária 
• Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Conceição do Coité  

 



PARCEIROS 
 
RIO GRANDE DO NORTE 
 
• FOCA - Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, 

Aprendizagem e Proteção ao Adolescente Trabalhador / MTE, 
• CEREST- Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador  
• Secretaria de Educação de Santa Cruz  
• Secretaria de Ação Social de Santa Cruz 

 
 



 

 

 

ETAPA PILOTO REALIZADA EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO TELEFÔNICA 
 

A partir do diálogo com os fóruns estaduais de erradicação do trabalho infantil, com 
o apoio das secretarias municipais de Educação e em articulação com o Sistema de 
Garantia de Direitos, foram realizadas oficinas de 24 horas em Conceição do Coité, 
na Bahia; Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco; e Santa Cruz, no Rio Grande 
do Norte.  

 

75 adolescentes, de 12 a 16 anos, participaram das oficinas que contaram com 
atividades de sensibilização sobre o tema e produção de histórias em quadrinhos, 
que foram animadas por computação gráfica. Os roteiros e desenhos produzidos 
deram origem ao kit Pedra, papel e tesoura. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Em 2016 
 

• Lançamentos do Kit Pedra Papel e Tesoura nas cidades onde as oficinas 
aconteceram - Santa Cruz/RN, Santa Cruz do Capibaribe/PE e Coité/BA  
 

• Formação de Educadores – Oficinas para sensibilização na temática e 
uso pedagógico dos materias do Kit 

            Coité/ BA 
            Codó/ MA  
            Recife/PE 
            Santa Cruz do Capibaribe/ PE 
            Santa Cruz/ RN  
 
• Monitoramento  

 



 
 
 
ALCANCE DO PROJETO 
 

164 Kits distribuídos 
 
Das cerca de 7.500 pessoas alcançadas envolvidas nas atividades com o 
Kit, 98% foram crianças.  

 

 



 

 

 

PARCEIROS DA AÇÃO PILOTO: 
Fundação Telefônica 
FOCA - Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, Aprendizagem e Proteção ao Adolescente Trabalhador / MTE, 
CEREST- Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador  
Secretaria de Educação de Santa Cruz  
Secretaria de Ação Social de Santa Cruz 
FEPETIPE - Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil  
CENDHEC -  Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social 
Secretaria de Educação de Santa Cruz do Capibaribe 
FETIPA /BA - Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador 
MOC - Movimento de Organização Comunitária 
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Conceição do Coité  
FNPETI -Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil  
Ministério do Trabalho e Previdência Social 
Avante 
Plan Internacional 
Fundação Abrinq 
Cipó Comunicação Interativa 
Gecria UFPE 
Ministério Público do Trabalho de Pernambuco 

 

 

 

 



 
Em 2017 
• Formação de Educadores – Oficinas para sensibilização na temática e uso 

pedagógico dos materias do Kit em diferentes estados. 
 
• As formações envolveram profissionais da educação, assistência social, saúde, 

conselheiros tutelares e conselheiros de direitos. 
 
Em 2018 
• Realização da 2ª etapa do Pedra Papel e Tesoura em parceria com organizações da 

Região Sudeste (RJ, MG e SP) para produção de novos conteúdos e Kit pedagógico.  
 
• Nesta etapa o projeto conta com a parceria da Cidade Escola Aprendiz, os Fóruns 

de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Secretarias de Educação das 
cidades de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, São Paulo capital e 
Setubinha, em Minas Gerais. 

 




