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Botina Velha,
o escritor
da classe

Jair Vitória

Projeto de trabalho
interdisciplinar
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Este projeto tem como objetivo levar os alunos a aprofundarem seus
conhecimentos acerca de um tema abordado na obra Botina Velha, o
escritor da classe: o trabalho infantil.
Para isso, apresentamos uma série de textos os mais diversos, mas
que têm, todos, alguma relação com esse tema: há depoimentos de
crianças trabalhadoras, trechos de lei, artigos de jornal, etc. Entretan-
to, os textos estão todos descontextualizados — os alunos é que deve-
rão descobrir, a partir da leitura, em que época e local eles foram
escritos, a quem se dirigem, com que intenção foram escritos e assim
por diante. A ideia é fazer de cada um dos textos uma janela para o
tema, para que os alunos possam se aproximar mais dele, e de manei-
ra ao mesmo tempo mais lúdica e mais concentrada. Espera-se que,
dessa forma, eles se motivem para realizar, ao final, uma ampla pes-
quisa sobre o tema da criança trabalhadora.

Sugestão de procedimento para leitura dos textos

Como dissemos, todos os textos a seguir têm alguma relação com o
tema do trabalho infantil, embora essa relação não seja sempre a
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mesma, nem esteja explicitada — os alunos é que deverão descobrir
de que forma cada texto se liga ao tema, levantando hipóteses.
Inicialmente, diga aos alunos que formem um grande círculo, pois a
leitura será feita em voz alta, para que todos participem da atividade.
Em seguida, um dos alunos lê o primeiro texto, e a classe tenta res-
ponder a perguntas como estas:

• De que tipo de texto se trata?
• De onde foi tirado?
• Quando foi escrito, ou a que época se refere?
• Onde foi escrito, ou a que lugar se refere?
• Quem o escreveu?
• Com que intenção foi escrito?
• A quem se dirige?
• Qual a relação desse texto com o tema do trabalho infantil?

Na verdade, essas perguntas são apenas “guias”: sua finalidade é es-
timular os alunos a ler com muita atenção cada um dos textos, a fim
de descobrir, nele, elementos que tornem plausível a hipótese levan-
tada. Por isso, não hesite em criar outras, ou em deixar de lado algu-
mas, se achar que não estão ajudando. O importante é que os alunos
sempre justifiquem suas respostas com o próprio texto, isto é, que não
se dispersem em respostas prontas ou aleatórias. É importante tam-
bém que um dicionário esteja sempre à mão, para que os alunos pos-
sam procurar todas as palavras que desconhecem, ou conhecem mal.
É importante, enfim, que os alunos se sintam à vontade para falar,
pois esta atividade é essencialmente coletiva.
Depois que os alunos tiverem levantado suas hipóteses, dê a eles a
“resposta correta”, isto é, a referência completa de cada texto (ver
páginas 5 a 7 deste projeto), para que possam avaliar se o que dedu-
ziram poderia ou não ser verdadeiro.

Os textos

1. Desde oito anos trabalhei em casa de família, sempre tive que fazer
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tudo: botava a mesa, tirava a mesa, lavava a louça, areava aquele
talher danado de arear, com raspa de tijolo e batatinha. Graças a
Deus agora não tem disso mais. Areava tudo que ficava brilhando e
botava no sol antes de guardar. Eu sabia que a patroa gostava de
coisa benfeita, então queria fazer mais benfeita ainda. E tinha que
fazer, senão ficava de castigo. Quando eu tinha treze anos me
perguntavam na rua: “O que você está fazendo?”. “Sou cozinheira
de forno e fogão.” Se eu ia num lugar e comia um bolo, chegava em
casa e fazia igualzinho, sem receita, sem nada, só porque eu comi.

2. Sábado à noite. Depois de trabalhar a semana inteira em uma em-
presa de informática como office-boy, o estudante  A.A.S.L., de 16
anos, sai de sua casa no bairro de Sapopemba (na zona leste), pega
dois ônibus, vai à sede da Gaviões da Fiel (no centro) e não sabe
como fará para voltar por causa do horário. Todo este sacrifício
não tem nada relacionado com sua paixão pelo Corinthians. O
motivo desta “viagem” é assistir, pela primeira vez, a um show do
grupo Racionais MC’s.
Assim como A., milhares de jovens da periferia acreditam que o
grupo de rap paulistano é muito mais do que um conjunto musical.
Para eles, Mano Brown, Ice Blue, Edy Rock e KL Jay são os porta-
vozes do subúrbio. Relatam em suas canções aquilo que os jovens
negros, de famílias humildes, com pouco estudo e moradores de
regiões da violenta periferia paulistana enfrentam em seu dia a dia.

3.Olhos D’Água é uma escola rural, no município de Bocaiúva, norte
de Minas Gerais. Todos os seus alunos trabalham para ajudar os
pais na agricultura. Alguns são pequenos carvoeiros, outros aju-
dam os pais que são peões, pequenos produtores, boias-frias. Com
um rendimento escolar, em geral, inferior ao das crianças de ou-
tras escolas que não precisam trabalhar, a maioria dos alunos de
Olhos D’Água sofre de fadiga física, são mal nutridos e sentem
muito sono. De cada cem alunos, quinze abandonam a escola an-
tes de completar o terceiro ano, e 35 repetem de ano. Só dezoito
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alunos conseguiram chegar à oitava série. “A maior causa da eva-
são escolar é o trabalho infantil, ligado à baixa renda familiar”,
alerta a diretora da escola.

4.Meu nome é Edgar, mas meus amigos me chamam de “Gar Gar”.
Eu abro trezentas ostras antes da escola e duzentas depois. Gosto
de ajudar meus pais nisso, porque assim eles ganham dinheiro
para eu poder estudar. Quero me sair bem na escola e, quando for
mais velho, ganhar dinheiro para minha mãe comprar arroz. Quando
crescer, quero ser carpinteiro. Vou construir um barco bem grande
para levar as pessoas até Guimaras, a ilha onde a gente morava. Lá
tem montanhas e cavernas, e dá pra colher fruta na árvore.

5. Londres — Durante o ano passado, a estudante do segundo grau
Jade Lew, de 16 anos, trabalhou sete horas, a cada fim de semana,
na seção de expedição de uma fábrica na região leste de Londres,
ganhando entre US$ 6,50 e US$ 8,25 por hora. Jade diz que seu
emprego é um “trabalho duro, perigoso”, e que ela “deveria rece-
ber mais do que isso”. Mas os seus honorários, que seriam maiores
se ela fosse adulta, classificam-na como uma magnata, se compa-
rada à maioria dos 2 milhões de crianças britânicas que, como
mostram os estudos, trabalham ilegalmente, muitas vezes em con-
dições inseguras, por US$1,18 a hora.

6. O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) quer aproveitar
a polêmica sobre a proibição do trabalho de atores mirins na novela
Laços de família para discutir e estabelecer critérios sobre a partici-
pação de crianças em novelas, filmes, peças teatrais e outros even-
tos artísticos. Mário Volpi, oficial de projetos do Unicef no Brasil,
diz que a Globo e o meio artístico precisam adaptar sua rotina de
trabalho e de gravações aos direitos da criança e não o contrário.
“Acho um absurdo uma criança passar oito, dez horas dentro de um
estúdio de gravação. Não tem argumento que me convença de que
isso é bom para ela”, afirma. Volpi diz que no caso dos atores mirins
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da Globo está configurado o trabalho infantil, pois a emissora se
beneficia comercialmente do desempenho das crianças.

7. A Marcha Global contra o Trabalho Infantil foi recebida em todos
os países por onde passou sob aplausos e adesões. Nas ruas de Ge-
nebra, 5 mil pessoas acompanharam sua passagem, que teve seu
ponto alto ao entrar no Palácio das Nações no dia 2 de junho [de
1998], local onde se realizou a 86ª Conferência Internacional do
Trabalho. Junto com as cerca de 150 crianças, os coordenadores da
Marcha na Ásia, África, Europa e América gritavam slogans contra
o trabalho infantil sob os aplausos das pessoas emocionadas. Já no
palco reunidos, olhando firmemente para os conferencistas e ou-
vindo o discurso proferido pelo coordenador da March Global, Kailash
Satyarthi, lágrimas começaram a correr nos rostos das crianças e
dos adultos, formando um quadro que jamais vou esquecer.

8. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negli-
gência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Fontes dos textos e sugestões de pontos a serem destacados

1. Extraído de: Ecléa Bosi. Memória e sociedade: lembranças de ve-
lhos. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. p. 371. Trata-se de um de-
poimento, feito por dona Risoleta, senhora nascida em 1900, no
interior de São Paulo. Seu pai chegou a ser escravo (ganhou a
liberdade com a Abolição), sua mãe se casou aos treze anos e
sempre trabalhou como lavadeira. Destaques: o tom subjetivo do
depoimento; a idade em que a então menina começou a trabalhar
(8 anos) e a idade em que se tornou “profissional” (13 anos); mar-
cas de tempo e espaço no texto; “orgulho”  e capricho de d. Risoleta.
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2. Extraído do sítio www.geocities.com/Eureka/Plaza/1704/close.htm, de
4/8/1998. Aqui, o centro do texto não é propriamente o trabalho
infantil (o menino, inclusive, tem idade para estar trabalhando), mas
o contexto que pode gerá-lo. Destaques: o texto, embora jornalístico,
é narrativo (parece que o autor está contando uma história de ficção);
marcas de tempo e espaço (compará-las com as do texto anterior);
termos em inglês (nos nomes dos artistas, na profissão do menino).

3. Extraído do Jornal Macunaíma, sites.uol.com.br/macunaim/
otrabalh.htm. Esta reportagem, de 1996, é basicamente informati-
va: traz dados relacionando escolaridade e trabalho infantil na
zona rural de Minas Gerais. Destaques: tipos de trabalho; danos
provocados; dados sobre escolaridade; marcas de tempo e espaço
(comparar com as dos textos anteriores).

4. Extraído de: Barnabas e Anabel Kindersley. Crianças como você.
Ática/Unesco, 2000. Aqui, a informação nova é que Gar Gar é um
garoto de apenas 8 anos, que vive numa aldeia costeira na ilha de
Panay, nas Filipinas — o que abre a questão do trabalho infantil,
abrangendo outras partes do mundo. Destaques: marcas de tempo
e espaço; marcas da “infantilidade” de Gar Gar.

5. Extraído do jornal O Estado de S. Paulo, 26/4/1998. Mais um texto
informativo e jornalístico, e também sobre o trabalho infantil no
mundo — desta vez, na rica Inglaterra. Destaques: moeda e valo-
res; legalidade versus ilegalidade; idade de Jade Lew.

6. Extraída do sítio www.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/g_piolla/
id171100.htm. Reportagem de 11/3/2001. Aqui, a novidade é a pos-
sibilidade de compreender o trabalho de crianças na TV (e outras
mídias) dentro do contexto mais amplo do trabalho infantil, isto é,
como exploração e não como benesse. Destaques: participação de
um órgão internacional (Unicef); direitos da criança versus direi-
tos das emissoras.
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7. Extraído do sítio galeria.novamidia.com.br/marcha.htm. Texto des-
critivo e narrativo, escrito e divulgado pela fotógrafa e jornalista
Iolanda Huzak, ela mesma uma militante da causa da erradicação
do trabalho infantil. Informa sobre a existência de um movimento
internacional contra o trabalho infantil. Destaques: números; mar-
cas de espaço; marcas do envolvimento da autora com a causa.

8. Extraído da Constituição Brasileira de 1988, capítulo VII, “Da fa-
mília, da criança e do adolescente e do idoso”. Não trata diretamente
da questão do trabalho infantil, mas informa sobre o posiciona-
mento oficial do Brasil em relação ao papel da criança e do ado-
lescente. Destaques: linguagem jurídica (formal); vocabulário (vale
à pena procurar no dicionário mesmo as palavras conhecidas, para
firmar bem os conceitos que expressam).

Sugerimos que, depois que todos os textos tiverem sido lidos e co-
mentados, você retome o livro Botina Velha, o escritor da classe,
pedindo aos alunos que o comentem à luz de tudo o que foi discutido.
A ideia é, neste momento, considerar o livro um dos textos que se
relacionam com a questão do trabalho infantil, levantando, então,
suas peculiaridades em relação a isso.

Proposta de trabalho final

Finalmente, faça uma lista, juntamente com a classe, dos principais pon-
tos levantados durante toda a conversa. A partir dessa lista, os alunos
deverão se organizar em grupos para realizar uma ampla pesquisa,
aprofundando seus conhecimentos sobre os vários aspectos da questão
do trabalho infantil. Como os textos são bastante diferentes uns dos
outros, dando margem a que se enfatizem diversos pontos, essa lista
poderá variar bastante, e é importante respeitar o levantamento feito
pela classe, pois ele é uma espécie de arremate de toda a reflexão.
Entretanto, a título de exemplo, apresentamos a seguir algumas su-
gestões de pontos a serem pesquisados.
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• Legislação relativa ao trabalho infantil ao longo da história do Brasil.
• Tipos de trabalho realizados pelas crianças e adolescentes.
• Trabalho infantil nas diferentes regiões brasileiras.
• Entidades e movimentos contra o trabalho infantil.
• Perfil da criança trabalhadora brasileira.
• Escolaridade e trabalho infantil.
• A criança na mídia.
• Visões do trabalho infantil  através dos tempos.
• Trabalho infantil e delinquência.
• Trabalho infantil nos países pobres e em desenvolvimento.
• Trabalho infantil nos países ricos.

É interessante que os grupos sejam estimulados a apresentar suas pes-
quisas de forma criativa, trazendo novas “janelas” para o tema. Por
exemplo, em vez de apenas coletar dados sobre a criança trabalhadora,
eles podem trazer depoimentos, fotos, letras de música, poesias, etc.;
em vez de simplesmente elencar as principais leis sobre trabalho infan-
til, eles podem trazer os próprios textos das leis, para que se vejam os
termos empregados, a visão de mundo subjacente, etc.
É  importante, contudo, que você converse antecipadamente com cada
grupo a respeito do material coletado, para que se possa decidir qual
a melhor forma de organizá-lo e, assim, compartilhá-lo com o resto
da classe: exposição? Mural? Jornalzinho? Isso vai depender da dis-
ponibilidade (de tempo, de espaço, de recursos) dos alunos, da escola,
etc. Os alunos poderão também ser orientados a pedir ajuda a profes-
sores de outras áreas (História, Geografia, Artes, etc.) para realizar
suas pesquisas e organizar seus materiais. Uma dica importante a ser
passada é que, numa pesquisa, coleta-se por vezes muito material
que, num segundo momento, é descartado, por ultrapassar os limites
a que se propõe a pesquisa. Finalmente, decidam se o trabalho será
apresentado apenas na classe ou também para outras classes.
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