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RESUMO: A segunda edição dos jogos PETI (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil) foi 
realizada em Ponta Grossa na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), nos dias 21, 22 e 23 
de novembro de 2012 , o mesmo foi desenvolvido pelos acadêmicos do curso, que são vinculados ao 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID). O PETI é um Programa do Governo 
Federal, que segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) “articula um conjunto de ações 
visando à retirada de crianças e adolescentes de até 16 anos das práticas de trabalho infantil”, visto 
que aborda o direito a profissionalização e a proteção no trabalho deixa claro que “é proibido qualquer 
trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz (ECA,1990). Assim o estudo 
em questão analisa uma competição, mas com um caráter cooperativo que proporciona o 
desenvolvimento nos meios sociais, culturais e motores. Obtivemos essa resposta a partir de uma 
entrevista realizada com duas coordenadoras do PETI da cidade de Ponta Grossa, na qual relata 
seus pontos de vista e descreve a visão dos participantes.  A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento do estudo foi revisão bibliográfica, em seguida uma análise a partir do discurso,  
desenvolvida por (BARDIN 1977). Assim pode- se afirmar que o PETI cumpriu com os objetivos que a 
legislação prevê oportunizando as crianças vivências múltiplas, sendo organizada uma competição 
em que a vitória era o que menos importava, visto que o caráter cooperativo prevaleceu entre as 
delegações. Podemos concluir que a cooperação pode ser uma ferramenta simples, porém muito 
significativa para crianças que tiveram seus direitos violados, e da importância do esporte como 
cunho social que possui o papel de formação e sócio-educador entre seus participantes diferente do 
esporte rendimento. 
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Introdução 
 
 
A segunda edição dos jogos PETI (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil) foi 

realizada em Ponta Grossa, sendo uma das três cidades participantes juntamente com Palmeira e 
Imbaú. A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) campus Uvaranas, sediou o evento de 
2012, disponibilizando sua área e materiais esportivos do curso de Educação Física para o evento, o 
mesmo foi desenvolvido e coordenado pelos acadêmicos do curso, que são vinculados ao Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), estes ficaram responsáveis pela elaboração 
do sistema de competição, regulamento e organização, a competição foi um detalhe, pois o foco foi à 
integração e socialização entre as crianças de cidades diferentes, sendo que todos os atletas saíram 
com medalhas ao final do evento.  

O PETI é um Programa do Governo Federal, que segundo Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS) “articula um conjunto de ações visando à retirada de crianças e adolescentes de até 16 
anos das práticas de trabalho infantil”, visto que o capítulo V, artigo 60 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) que aborda o direito a profissionalização e a proteção no trabalho deixa claro que 
“é proibido qualquer trabalho à menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz (Vide 
Constituição Federal)”.  

As famílias  têm compromissos que devem ser cumpridos para que possam receber os 
benefícios oferecidos pelo programa, sendo um deles o comprometimento da retirada de todas as 
crianças e adolescentes de até 16 anos de atividades de trabalho e exploração. Segundo o MDS “é 
necessário que crianças ou adolescentes de 6 a 15 anos possuam matrícula e frequência escolar 
mínima de 85%. Para os adolescentes de 16 e 17 anos de idade, a matrícula e a frequência escolar 
mínima devem ser de 75%”. 

 O PETI tem como um de seus objetivos desenvolver as capacidades físicas e mentais das 
crianças com isso oportuniza o acesso à escola formal, saúde, alimentação, esporte, lazer, cultura e 
profissionalização, bem como a convivência familiar e comunitária, visto que o programa, “reconhece 
a criança e o adolescente como sujeito de direito, protege-as contras as formas de exploração do 
trabalho e contribui para o seu desenvolvimento integral”.  

Assim o estudo em questão descreve como uma competição, mas com um caráter 
cooperativo, proporciona o desenvolvimento nos meios sociais, culturais e motores de crianças e 
adolescentes, e analisar a entrevista desenvolvida com as coordenadoras do PETI da cidade de 
Ponta Grossa sendo uma delas assistente social e outra educadora social, assim podendo afirmar a 
partir do discurso das coordenadoras a visão das crianças que participaram do evento. 
 
 
Objetivos 

O objetivo do presente estudo é descrever como os jogos do PETI, que foram organizados 
em um sistema competitivo, se transformaram em um evento com caráter cooperativo e analisar a 
entrevista à partir do método do discurso do sujeito desenvolvido por BARDIN. 

 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada foi dividida em dois momentos: no primeiro momento realizou-se uma 

revisão bibliográfica – Artigos publicados em periódicos e eventos, Monografias, Dissertações e 
Teses – por meio da internet devido à disponibilidade, praticidade, por fim uma leitura mais 
abrangente procurando identificar a fala dos entrevistados nas diversas representações sobre a 
problemática estudada, usando a metodologia desenvolvida por BARDIN: a analise do discurso do 
sujeito para se alcançar os objetivos foi realizada uma leitura flutuante para extrair os relatos que 
serão convertidos em dados científicos, para se abordar as afirmações dobre a temática estudada. 
 
Resultados 

 
Os jogos petianos foram realizados durante três dias, 21, 22 e 23 de novembro onde as 

delegações se alojaram em um dormitório que a cidade de Ponta Grossa disponibilizou no ginásio de 
esportes Oscar Pereira havendo uma integração total durante o período dos jogos. A socialização 
entre as crianças era uma das propostas do evento, pois passaram por momentos conturbados e de 
exploração durante sua infância. Deste modo se afirma:  

Formular, implantar, apoiar e financiar políticas públicas de 
promoção do esporte e do lazer, articuladas pelo principio da 
inclusão social, envolvendo governos estaduais e municipais e 
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organizações da sociedade civil, direcionadas à população, 
especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade ou de 
exclusão social. (QUEIROZ, 2003) 

 
 
 

 
 O PETI é um programa federal, sendo responsabilidade de órgãos públicos que voltados à 
problemas sociais desenvolvem programas para rehacer os direitos de criança e adolescente perante 
a sociedade.  Queiroz (2003)“Leva em conta, para isso que o esporte e o lazer são direitos sociais e, 
por isso, interessam à sociedade civil organizada devendo ser tratados como questão de Estado, ao 
qual cabe promover sua democratização, colaborando para a construção da cidadania esportiva e de 
lazer.  
 Assim pode- se afirmar que o PETI cumpriu com os objetivos que a legislação prevê 
oportunizando as crianças vivências múltiplas, sendo organizada uma competição em que a vitória 
era o que menos importava, visto que o caráter cooperativo prevaleceu entre as delegações.  
 Foi realizado uma entrevista simples com duas pessoas que eram responsáveis pela cidade 
de Ponta Grossa, umas delas assistente social chamada Thais Verillo e uma educadora social 
chamada de Emily Biscaia dos Santos, e o tema da entrevista era qual a importância desses jogos 
petianos para elas, e um relato delas de como as crianças e adolescentes viram o evento. 
 O objetivo do evento dos II Jogos Petianos foi cumprido com êxito, pois buscávamos 
integração das crianças e adolescentes que convivem em ambientes semelhantes, porém em cidades 
diferentes, oportunizamos a participação dos mesmos em competições esportivas, elas nos 
relataram. 
 A partir de uma das falas das entrevistadas percebemos o que realmente significou para 
essas crianças, a cooperação.” Ressaltamos ainda, que de acordo com relatos dos participantes, 
destaca-se o ambiente agradável, harmonioso e amigável que se foi criado, onde se despertou 
sentimentos de solidariedade e companheirismo, onde as equipes interagiram entre si, fizeram 
amigos, compartilharam vitórias e emoções e levaram pra sempre os momentos que vivenciaram. 
Sentimo-nos gratos em fazer parte desse evento, de ver o quanto as equipes estavam motivadas em 
participar das atividades”. 
 
 
Mas o que significa cooperação e qual sua importância para o desenvolvimento da criança e 
adolescente? 
 
 Cooperação segundo (SOLER 2011) “é um processo de integração social, em que os 
objetivos são comuns, as ações são compartilhadas e os benefícios são distribuídos a todos”. 
 Apesar dos jogos petianos serem criados a primeiro momento visando à competição, o que 
se analisou foi que as crianças deixaram a concepção de jogar um contra o outro e tiveram um 
enfoque maior em jogar com o outro independe do resultado, enfatizando que a premiação ocorreu 
com absolutamente todos os participantes que ganharam medalhas da mesma cor, peso e forma, 
sem destacar apenas um vencedor, mas sim dando importância a todos os participantes no evento. 

Os benefícios do cooperativismo são simples, porém essenciais na aquisição de valores e 
formação do caráter delas. Pois segundo (SOLER apud BARRETO 2000) [...] os jogos cooperativos 
baseiam-se em cinco princípios fundamentais. São eles: Inclusão, Coletividade, Igualdade de Direitos 
e Deveres, Desenvolvimento humano e Processualidade (privilegia o processo, levando-se em conta 
os anteriores). Todos esse fatores contribuem para um desenvolvimento correto dessas crianças e 
adolescentes que tiveram seus direitos violados. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

  
Conclusões 

 
 Podemos concluir que quando se trata de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos 
violados a cooperação pode ser uma ferramenta simples, porém muito eficaz para restaurar esses 
direitos, pois analisamos a importância da cooperação e de como ela abrange aspectos fundamentais 
para a aquisição de valores, e na proporção em que os jogos tomaram, não prevalecendo o esporte 
rendimento, onde somente o resultado importa, mas sim o esporte social que possui o papel de 
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formação e sócio-educador entre seus participantes, que é um dos objetivos do programa PETI, que 
foi alcançado com êxito nos jogos petianos.  
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