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DADOS PESSOAIS

 Nome: Aparecido Renan Vicente

 Idade: 30 anos

 Pai: Não

 Estado Civil: Casado

 Residente Matão-SP

Experiência Profissional

 Estive na função de Conselheiro Tutelar por dois mandatos consecutivos. Encerrei em

2021 para atuar como consultor de direitos humanos.

 Fui Docente e Coordenador do Curso de Psicologia –Anhanguera de Matão-SP.

 Psicólogo Clínico

 Atuo como Assistente Técnico com Advogados e Perito com Juízes.

 Consultor do Conselheiro Tutelar e Prática.

 Ministro Palestra sobre violências e Escuta Especializada para profissionais da educação,

saúde, segurança, assistência social, professores e áreas afins.

 Responsável técnico do CAERS

FORMAÇÃO  ACADÊMICA

 Psicologia

 Doutorando em Ciências da Saúde-UFSCar/São Carlos

Mestrado em Educação Sexual- Unesp/Araraquara

 Especialista em Formação Didático Pedagógica para cursos na

Modalidade a Distância/Univesp-SP

 Especialista em Direitos e Política de Cuidados à Criança e ao

Adolescente/UnB

 Especialista em Atendimento Psicossocial a Vítimas de

Violências-UFSCar-São Carlos/SP

 Curso de Perícia Judicial no Âmbito da Psicologia



O que é trabalho infantil?

Atividades econômicas com ou sem lucro,

remuneradas ou não, realizadas por crianças ou

adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis)

anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir

dos 14 (quatorze) anos.

BRASÍLIA, 2018. 



Para pensarmos em estratégias é preciso  

termos algumas informações.

Trabalho formal foi reduzido, porém no âmbito

familiar persistiu. Além disso, atividades fora de

alcance das autoridades competentes também

continuaram.

BRASÍLIA, 2018. 



Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (AEPETI)



Locais que a Busca Ativa pode ser feita

Ruas, praças, entroncamento de estradas,

fronteiras, espaços públicos onde se realizam

atividades laborais (por exemplo: feiras e

mercados), locais de intensa circulação de

pessoas e existência de comércio, terminais de

ônibus e rodoviárias, trens, metrô, prédios

abandonados, lixões, praias, semáforos, entre

outros locais.

BRASÍLIA, 2018. 



Intervenção pós diagnóstico situacional

 Rapport com a família (estabelecimento de 

vínculo).

 Apresentar  profissionais.

 Definir dias, horário e tempo das visitas para 

que aconteçam as intervenções.

 Importante que os técnicos esclareçam motivo 

dos encontros.

 Traçar METAS e OBJETIVOS com a família.

 Criar PLANO DE AÇÃO



Importante que os técnicos se

coloquem não como detentores do

saber, mas sim como rede de apoio da

família para que consigam resultados

favoráveis.

Intervenção junto à família



Os técnicos podem definir temas para

cada encontro, por exemplo, “O que

é ser mãe”? “O que é ser pai”? “O

que é violência”? “O que é cuidado”?

“O que é proteção” etc.

Intervenção junto à família



É importante que os técnicos

atuem em parceria com outros

técnicos. Reconhecer que o

outro é importante. Humildade

sempre!

Intervenção junto à família



Desmistificando mitos sobre Trabalho Infantil

“ Melhor estar trabalhando

que vagabundando”;

“Ele só está ajudando a

família”;

“O trabalho é o pai do

êxito”.

BRASÍLIA, 2018. 



Entre as ações que podem ser realizadas para atingir as famílias estão:

Contatos telefônicos e/ou virtuais:

- Ligações telefônicas.

- Mensagens de voz.

- Mensagens de texto por SMS, aplicativos de mensagens e e-mails.

- Posts, podcasts e vídeos nas redes sociais (como Facebook e YouTube). 

- Murais, blogs ou jornais virtuais das escolas.

- Reuniões de famílias por videoconferência.

- Conversas por WhatsApp, SMS ou outros programas de troca de mensagens. Mídias locais 

– para alcançar as famílias sem acesso a internet e smartphones:

- Chamadas de rádio e televisão transmitidas por emissoras locais.

- Mensagens de áudio divulgadas por motos ou carros de som.

- Cartazes afixados no comércio local e nas escolas.

- Faixas nas ruas.

- Envio ou entrega de folhetos e outros materiais impressos no domicílio.



É importante que várias secretarias estejam unidas para

que não fique somente direcionada a assistência social.

Não se pode, de hipótese alguma, pensar que o assunto é

de assistência social então cabe somente a assistência

social.
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