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RESUMO 
 
 

 
A influência das normas internacionais que regem a proteção aos direitos das 
crianças e ao trabalho por elas exercido, especialmente a Convenção sobre os 
Direitos da Criança de 1989 (ONU), e as Convenções nº 138/73 e 182/99 (OIT), que 
limitaram o acesso da criança e do adolescente ao trabalho, tanto no aspecto da 
idade de inserção no mercado, quanto às formas de trabalho que os menores 
poderiam executar e, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, a 
legislação interna brasileira relativa ao trabalho dos menores sofreu significativas 
alterações, visto que houve o aumento do limite mínimo de idade para ingresso no 
mercado de trabalho para 16 anos e a limitação para a condição de aprendiz a partir 
dos 14 anos, imposta pelos prejuízos que a inserção prematura pode ocasionar no 
desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Essa limitação refletiu no 
programa de ajuda e formação de menores assistidos pela Guarda Mirim de Franca, 
surgindo a necessidade de uma reestruturação. Diante disso, o objetivo geral desta 
dissertação foi identificar a opinião de representantes do setor público e privado da 
cidade de Franca que participaram da reestruturação da Guarda Mirim após a 
Emenda Constitucional nº 20/1998, sobre a influência desta mudança na vida dos 
menores aprendizes e no desenvolvimento da cidade e da região. Na pesquisa, do 
tipo descritivo-exploratório com abordagem de dados qualitativa, foi realizada uma 
revisão da literatura sobre desenvolvimento humano, as normas internacionais e 
nacionais referentes ao tema e, posteriormente, entrevistas com roteiro semi-
estruturado feitas com seis representantes dos setores público (três) e privado (três), 
envolvidos na transformação da Guarda Mirim em ESAC. Os resultados da análise 
de conteúdo indicaram que a reestruturação da Guarda Mirim de Franca, que se 
transformou na ESAC – Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, foi muito 
positiva, trazendo o desenvolvimento e uma melhor condição de vida aos menores e 
às suas famílias, em especial a melhor formação educacional e profissional dos 
jovens, cujos reflexos podem ser sentidos também na cidade, na sociedade e na 
região em que esses novos profissionais se inserem. 
 

Palavras-chave: trabalho do menor; aprendizagem; desenvolvimento humano; 
direitos humanos; desenvolvimento regional. 



 

ABSTRACT 
 
 
 
The influence of international standards governing the protection of children's rights 
and the work they performed, especially the ‘Convention on the Rights of the Child’ of 
1989 (UN), and the Conventions No. 138/73 and 182/99 (ILO), which limited the 
access of children and adolescents to work, both in the aspect of the age of market 
insertion and working ways that children could run. With the advent of Constitutional 
Amendment No. 20/1998, the law regulating the work of minors has been 
significantly amended: the minimum age limit for entering the job market was 
increased up to 16 years, and the apprentice condition was limited to the age of 14, a 
limitation imposed by the loss that the early insertion in jog market can cause to the 
development of children and adolescents. This limitation reflected in the aid and 
training program of the children assisted by “Guarda Mirim de Franca”, and led to a 
need for a restructuring. Therefore, the general aim of this study was to identify the 
views of representatives of public and private sectors of the city of Franca, who 
participated in the restructuring of “Guarda Mirim” after the Constitutional Amendment 
No. 20/1998, about the influence of this change in the lives of young apprentices and 
in the development of both city and region. In the research, a descriptive-exploratory 
type with a qualitative approach, we performed a literature review on human 
development, of national and international standards on the subject, and, later, 
interviews with semi-structured questions, made with six representatives from the 
public (three) and private (three) sectors, involved in processing of “Guarda Mirim” 
into “ESAC”. The content analysis results indicated that the restructuring of “Guarda 
Mirim de Franca”, who became “ESAC – Escola de Aprendizagem e Cidadania de 
Franca”, was very positive, bringing development and better living conditions to the 
children and their families, especially a better educational and professional breeding 
to young people. The reflections can be felt also in the city, society and the region in 
which these new professionals are located.  
 

Keywords: underage labor; learning; human development; human rights; regional 
development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As alterações no direito do trabalho do menor introduzidas pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, implicaram em 

significativas mudanças, especialmente em relação ao limite de idade mínimo para 

admissão no emprego, que foi elevado para 16 anos, adequando a legislação 

brasileira à Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

O direito estabelece regras para proteger e garantir os direitos e a 

integridade das pessoas, traduzidas na própria concepção dos direitos humanos, em 

que se insere o direito ao desenvolvimento, como reflexo da busca contínua do 

desenvolvimento da pessoa humana e das nações, apresentando como foco o ser 

humano, ou o desenvolvimento humano.  

Entretanto, os níveis de desenvolvimento são desiguais entre os países 

e dentro dos países, bem como entre diferentes grupos da população, que, em 

virtude de seu grau de vulnerabilidade, são também protegidos pelo direito. Este 

trabalho foca um destes grupos: as crianças e os adolescentes.  

A legislação internacional há tempos tem se preocupado com a 

questão da proteção ao menor, pois sabe que são essas novas gerações que darão 

continuidade ao legado até aqui existente, tendo a Organização das Nações Unidas 

(ONU) adotado a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 20 de novembro de 

1989 e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) editado as Convenções de nº 

138 e 182, referentes à idade mínima para o trabalho e sobre a “Proibição das 

Piores Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação”. 

No âmbito interno, o Brasil reconheceu a importância da proteção da 

criança e do adolescente, inserindo em sua Carta Magna estes direitos, além de 

adotar o Estatuto da Criança e do Adolescente e manter um capítulo especial dos 

direitos dos menores incluído na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

O que se pretende com todo esse aparato legislativo, nada mais é que 

garantir o desenvolvimento do país, pois não há desenvolvimento sem o jovem, 

especialmente sem levar à criança e ao adolescente o direito a uma vida digna, a 

uma formação educacional e profissional que lhe permita se desenvolver física, 

mental, intelectual e socialmente. 
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Dentro desta perspectiva se insere a criação da Guarda Mirim de 

Franca, que desde o início de suas atividades, procura dar à criança e ao 

adolescente, além de uma formação moral, também a possibilidade de se 

desenvolver em alguma atividade profissional. A alteração da legislação com o 

aumento da idade mínima para ingresso no mercado de trabalho e restrições quanto 

à forma de ministrar cursos de aprendizagem inviabilizaram o modelo até então 

adotado, que não se adequava mais às normas atinentes à proteção do trabalho do 

menor e ao sistema de aprendizagem por eles mantido, gerando a necessidade de 

busca de alternativas para a continuidade dos programas de formação das crianças 

e adolescentes de Franca. A Guarda Mirim, então, se transformou na ESAC – 

Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, que cuida da formação moral, 

intelectual e profissional das crianças e adolescentes assistidos. 

Nesse contexto, este estudo apresenta como objetivo geral identificar a 

opinião de representantes do setor público e privado da cidade de Franca que 

participaram da reestruturação da Guarda Mirim após a Emenda Constitucional nº 

20/1998, sobre a influência desta mudança na vida dos menores aprendizes e no 

desenvolvimento da cidade e da região, após o transcurso de quase seis anos 

desde a sua implantação, já que não se tem notícia de nenhum estudo realizado 

sobre a questão. 

Dessa forma, no capítulo 1 apresenta-se a revisão da literatura, 

iniciando com as definições de desenvolvimento e desenvolvimento humano, em 

que se insere o direito ao desenvolvimento dos povos, contemplando entre eles o 

Direito à Educação, ao trabalho e à proteção à infância e ao desenvolvimento 

integral da criança, protegida da exposição a riscos a inserção precoce no mercado 

do trabalho, o que pode comprometer seu desenvolvimento. 

Continuando a revisão, no segundo capítulo são descritos diversos 

instrumentos internacionais, tratados, convenções, recomendações, enfim, 

instrumentos de proteção ao desenvolvimento humano e de proteção ao trabalho do 

menor, para que se possa compreender melhor o problema que envolve o trabalho 

infantil e as possibilidades de eliminação da inclusão precoce das crianças no 

mercado de trabalho e formas de proteção da infância, garantindo a esses menores 

um desenvolvimento justo e com qualidade, possibilitando sua inserção social 

quando atingir a idade adulta. 

No terceiro capítulo detalha-se a legislação brasileira, elaborada ou não 
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a partir da legislação internacional, mas que contém todos os parâmetros 

necessários para a aplicação das regras definidas nos instrumentos trabalhados no 

capítulo 2.   

No capítulo 4 inicia-se a discussão da transformação da Guarda Mirim 

de Franca em ESAC - Franca – Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, 

trazendo um breve histórico da Guarda Mirim, de sua criação, primeiros projetos, até 

a descrição da adaptação de suas atividades à Emenda Constitucional nº 20/98, ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e à legislação regulamentadora da 

condição de Aprendiz, que ocasionou a transformação da antiga estrutura da 

Guarda Mirim em ESAC. 

Os procedimentos metodológicos são descritos no capítulo 5 e os 

resultados são apresentados no capítulo 6, com a discussão das categorias 

temáticas com base na revisão teórica.  
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1 DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

 

1.1 OS DIREITOS DA PESSOA HUMANA 

 

 

Em decorrência das duas grandes guerras mundiais, verificou-se um 

movimento de proteção internacional dos direitos humanos, consolidado com a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945, que culminou com a 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 (PIOVESAN, 

2006; COMPARATO, 2005). 

O Tratado Constitutivo da Organização das Nações Unidas (ONU) traz 

em seu artigo primeiro, como um de seus propósitos, o de conseguir uma 

cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter 

econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito 

aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de 

raça, sexo, língua ou religião. Demonstra, assim, que a paz e o desenvolvimento das 

nações são fatores a serem considerados em conjunto, em busca da estabilidade 

possível e necessária dos países, mantendo-os distantes dos conflitos e das 

guerras, por meio de soluções negociadas de litígios que, por vezes, atingem as 

relações entre as nações (ONU, 1945). 

Quando trata da cooperação internacional econômica e social, no 

artigo 55 de seus atos constitutivos, a ONU está empenhada em promover o 

crescimento e melhorar a qualidade de vida; utilizar as instituições internacionais 

para o avanço econômico e social; conseguir cooperação internacional necessária 

para resolver os problemas internacionais de ordem econômica, social, cultural ou 

de caráter humanitário; e promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais da população do globo (OLIVEIRA, 2002).  

Nessa perspectiva, a ONU entende que, a partir do respeito ao 

princípio da igualdade e da autodeterminação dos povos, estará elevando os níveis 

de vida e trabalho, favorecendo o progresso e criando condições para que cada 

nação, respeitada sua soberania, se desenvolva social e economicamente (ONU, 

1945). 

Depreende-se, portanto, a opção manifesta das nações signatárias da 
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Carta da ONU (1945) pelo combate ao preconceito e a todas as formas de 

discriminação, sejam elas de sexo, raça, língua ou religião, pois entendem que 

grande parte dos conflitos que até hoje existem, decorrem do desrespeito a esses 

preceitos.   

A ONU prevê, ainda, que serão elaborados relatórios e estudos, 

através do Conselho Econômico e Social, abrangendo assuntos internacionais de 

caráter econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos que poderão 

resultar em recomendações à Assembleia Geral, aos Membros das Nações Unidas e 

às entidades especializadas interessadas, além da possibilidade de preparar 

projetos para convenções a serem submetidos à Assembleia Geral. 

Como consequência da Carta da ONU e de seus pressupostos, foi 

aprovada, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerada um 

dos documentos básicos das Nações Unidas. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reitera a necessidade de 

cooperação entre os povos na garantia do respeito aos direitos individuais e sociais 

da pessoa humana. Dentre os relevantes motivos que compõem as justificativas à 

confecção da Declaração, destacam-se a referência à Carta da ONU, que corrobora 

a fé dos povos das Nações Unidas nos direitos humanos fundamentais, na 

dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e 

mulheres, a decisão de promover o progresso social e melhores condições de vida 

em uma liberdade mais ampla e o respeito universal aos direitos e liberdades 

humanas fundamentais, bem como a observância desses direitos e liberdades 

(ONU, 1948).  

A Declaração enfatiza também que a promoção do ensino e da 

educação são elementos fundamentais para se chegar ao respeito às liberdades e 

aos direitos humanos universais, assim devendo agir todos os povos das Nações 

Unidas (ONU, 1948). 

Dentre os direitos tutelados pela Declaração, pode-se destacar o de 

receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que 

violem os direitos fundamentais reconhecidos pela constituição ou pela lei (artigo 

VIII). Salienta-se, também, o artigo XXVI, que define que todo ser humano tem 

direito à instrução gratuita, ao menos até os graus elementares e fundamentais, que 

deverá ter como orientação o pleno desenvolvimento da personalidade humana e o 

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, 
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devendo ainda promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 

nações e grupos raciais ou religiosos em colaboração com as atividades das Nações 

Unidas pela manutenção da paz (ONU, 1948). 

Os direitos humanos não podem ser encarados como um conceito 

estático, ao contrário, como tem por objetivo proteger a vida, seja ela considerada 

de forma individualizada – de cada ser humano, ou considerada coletivamente, 

como proteção do grupo social, da nação, seu conceito deve também acompanhar 

essa dinâmica, deve ser construído diariamente, de acordo com nossa história, 

passada ou presente (PIOVESAN, 2006; ARENDT, 1989; SACHS, 1998). 

Nesse sentido, o art. 5º da Declaração dos Direitos Humanos de Viena 

de 1993 reitera que todos os direitos humanos são universais e inter-relacionados, 

reafirmando assim a universalidade dos Direitos Humanos, bem como a sua 

natureza indivisível e interdependente (BILA, 2008). 

Portanto, a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais é 

uma obrigação jurídica dos Estados, fundada nos tratados internacionais de 

proteção dos direitos humanos, em especial o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. Os Estados têm, assim, o dever de respeitar, 

proteger e implementar os direitos econômicos, sociais e culturais enunciados no 

Pacto, eis que se trata de social welfare rights (direitos sociais de bem-estar), 

devendo os governos garanti-los a todos os indivíduos (PIOVESAN, 2006). 

Como decorrência da indivisibilidade dos direitos humanos, se conclui 

que a violação aos direitos econômicos, sociais e culturais pode favorecer a 

violação aos direitos civis e políticos, uma vez que a vulnerabilidade econômico-

social leva à vulnerabilidade dos direitos civis e políticos, pois a pobreza extrema, 

imposta pela negação da liberdade econômica, torna o indivíduo vulnerável a 

violações de outras formas de liberdade. “A negação da liberdade econômica 

implica a negação da liberdade social e política" (SEN, 1999, p. 8).  

Diante desse quadro, transcorridas quatro décadas desde a 

elaboração de seu instrumento originário e tomando por base, entre outros 

fundamentos, a preocupação com a existência de sérios obstáculos ao 

desenvolvimento, assim como à completa realização dos seres humanos e dos 

povos, constituídos pela negação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais, e considerando que todos os direitos humanos e as liberdades 

fundamentais são indivisíveis e interdependentes (ONU, 1986; RISTER, 2007), em 
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1986, a ONU aprovou a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, 

reconhecendo desenvolvimento como: 

 
[...] um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa 
o constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os 
indivíduos com base em sua participação ativa, livre e significativa no 
desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes 
(ONU, 1986). 

 
 
 

1.2 DO DIREITO HUMANO AO DESENVOLVIMENTO 

 

 

Com a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a ONU (1986) 

confirma que o direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável e que a 

igualdade de oportunidades para o desenvolvimento é uma prerrogativa tanto das 

nações quanto dos indivíduos que compõem as nações. Sendo assim, toda pessoa 

humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento 

econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar. 

Dessa forma, para promover o desenvolvimento deve ser dada atenção 

igual e consideração urgente à implementação, promoção e proteção dos direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e, por conseguinte, a promoção, o 

respeito e o gozo de certos direitos humanos e liberdades fundamentais não podem 

justificar a negação de outros direitos humanos e liberdades fundamentais. 

Reafirma-se, então, no preâmbulo da Declaração de 1986, que a pessoa humana é 

o sujeito central do processo de desenvolvimento e que essa política de 

desenvolvimento deveria fazer do ser humano o principal participante e beneficiário 

do desenvolvimento (SENGUPTA, 2002; COSTA, 2008).  

Contudo, não há um único conceito de desenvolvimento, termo que 

apresenta diversas interpretações e significados, especialmente quando analisado 

em diferentes contextos históricos. O desenvolvimento não se limita ao processo de 

expansão quantitativa da economia, mas inclui o movimento de transformação 

qualitativa da sociedade e manutenção do equilíbrio entre as forças produtivas. De 

acordo com Furtado (1983, p. 78), “o conceito de desenvolvimento compreende a 

ideia de crescimento, superando-a”. 

A ampliação da visão de desenvolvimento, conforme Furtado (1983), 
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refere-se ao crescimento acompanhado de mudanças estruturais, ou seja, 

alterações nas relações internas do sistema econômico. Nessa perspectiva, o 

crescimento é conceituado como uma simples variação quantitativa do produto, 

enquanto o desenvolvimento é caracterizado por mudanças qualitativas no modo de 

vida das pessoas, nas instituições e nas estruturas produtivas. 

Em obra mais recente, Furtado (2000) argumenta que desenvolvimento 

é entendido em dois sentidos: o primeiro diz respeito à evolução de um sistema 

social de produção que mediante a acumulação e o progresso das técnicas torna-se 

mais eficaz, elevando a produtividade do conjunto de sua força de trabalho. O 

segundo sentido relaciona-se ao grau de satisfação das necessidades humanas. 

A rigor, a ideia de desenvolvimento possui pelo menos três dimensões: 

a do incremento da eficácia do sistema social de produção, a da satisfação das 

necessidades elementares da população e a da consecução de objetivos a que 

almejam grupos dominantes de uma sociedade e que competem na utilização de 

recursos escassos. A terceira dimensão é, certamente, a mais ambígua, pois aquilo 

a que aspira um grupo social pode parecer para outros simples desperdício de 

recursos. Daí que essa terceira dimensão somente chegue a ser percebida como tal 

se incluída num discurso ideológico. “Assim, a concepção de desenvolvimento de 

uma sociedade não é alheia à sua estrutura social, e tampouco à formulação de uma 

política de desenvolvimento e sua implantação é concebível sem preparação 

ideológica” (FURTADO, 2000, p. 21-22). 

Tal como estipulado na Declaração de 1986, o desenvolvimento deve 

ser encarado como um processo complexo de mudanças e transformações de 

ordem econômica, política e, principalmente, humana e social.  

O desenvolvimento de uma localidade deve resultar do crescimento 

econômico acompanhado de melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve incluir 

alterações na composição do produto e alocação de recursos pelos diferentes 

setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e 

social como pobreza, desemprego, saúde, alimentação, educação, moradia, entre 

outros (VASCONCELLOS; GARCIA, 1998).  

Mas não é só. Mesmo antes da Declaração do Direito ao 

Desenvolvimento da ONU, foram realizadas convenções internacionais pela própria 

ONU e outras de âmbito regional que redundaram em documentos que já 

reconheciam, mesmo que não tão explicitamente, o direito ao desenvolvimento 
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como um direito do ser humano. 

Nesse sentido, cita-se a Carta de Bogotá de 1948, a I Conferência 

Internacional de Direitos Humanos de Teerã de 1968, a Convenção Interamericana 

sobre Direitos Humanos de 1969 e a Carta Africana de Direitos de Humanos e dos 

Povos de 1981. 

A Carta de Bogotá – pela qual a Organização dos Estados Americanos 

(OEA) foi fundada em 30 de abril de 1948, com sede em Washington (EUA), 

constituindo-se em um dos organismos regionais mais antigos do mundo – 

estabeleceu o Homem como fundamento da sua ordem, definindo em seu capítulo 

VII o Desenvolvimento Integral, conforme preceitos do art. 30. 

 
Art. 30 - Os Estados-Membros, inspirados nos princípios de solidariedade e 
cooperação interamericanos, comprometem-se a unir seus esforços no 
sentido de que impere a justiça social internacional em suas relações e de 
que seus povos alcancem um desenvolvimento integral, condições 
indispensáveis para a paz e a segurança. O desenvolvimento integral 
abrange os campos econômico, social, educacional, cultural, e científico e 
tecnológico, nos quais devem ser atingidas as metas que cada país definir 
para alcançá-lo (BRASIL, 1952).  
 
 

Durante a I Conferência Internacional de Direitos Humanos realizada 

em Teerã, no ano de 1968, depois de transcorridos 20 anos da proclamação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e face às dificuldades ainda 

encontradas para a aplicação dos direitos ali estabelecidos, confeccionou-se a 

Declaração de Teerã de 1968, para enfatizar pontos que a comunidade internacional 

identificava como obstáculos à sua implementação e que entendia necessário 

reafirmar, dos quais se destacam quatro que interessam mais diretamente a este 

estudo (ONU, 1968).  

O primeiro, mencionado no parágrafo 12 da Declaração, diz respeito à 

disparidade entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, que 

impede a realização dos direitos humanos na comunidade internacional, entendendo 

que “resulta ainda mais necessário que cada país, em particular os países 

desenvolvidos, procure por todos os meios eliminar esta disparidade”. 

Como já citado anteriormente, quanto menor as disparidades, quanto 

mais seres humanos ultrapassarem a linha da miséria e atingirem condições dignas 

de vida, menor o risco do surgimento de conflitos, assegurando-se, assim, a 

possibilidade de diminuição de conflitos. 

A seguir, vale o destaque ao artigo 13 da Declaração: 
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13 - Como os direitos humanos e as liberdades fundamentais são 
indivisíveis, a realização dos direitos civis e políticos sem o gozo dos 
direitos econômicos, sociais e culturais resulta impossível. A realização de 
um progresso duradouro na aplicação dos direitos humanos depende de 
boas e eficientes políticas internacionais de desenvolvimento econômico e 
social (ONU, 1968). 
 

Os conferencistas reconheceram ainda ser impossível o exercício dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais sem a sua integração à questão do 

desenvolvimento econômico e social, uma vez que são elementos indissociáveis. 

Esta visão é corroborada por Trindade: 

 
Muito significativamente, a universalidade dos direitos humanos resultou 
fortalecida na I Conferência Mundial de 1968 sobre a matéria, sendo, 25 
anos depois, reafirmada na II Conferência Mundial. Há, ademais, que ter 
presente que, já em 1948, a Declaração Universal, além de proclamar 
direitos, conclamou a transformação da ordem social e internacional de 
modo a assegurar o gozo dos direitos proclamados na prática. Na projeção 
histórica do legado da declaração Universal, as duas Conferências 
Mundiais de Direitos Humanos – a de Teerã (1968) e a de Viena (1993) – 
na verdade, fazem parte de um processo prolongado de construção de 
uma cultura universal de observância dos direitos humanos (TRINDADE, 
1999, p. 32). 
. 

Os dois outros destaques relevantes são os que se referem à criança - 

parágrafo 16, que conclama a comunidade internacional a continuar “velando pela 

família e pelas crianças”, repudiando o controle estatal do número de filhos e de 

determinação de intervalo entre as concepções, entendendo que tal decisão deve 

ser de inteira responsabilidade das famílias; e o que se refere aos jovens, no 

parágrafo 17, valendo a pena transcrever: 

17 - As aspirações da jovem geração de um mundo melhor, no qual sejam 
exercidos plenamente os direitos humanos e as liberdades fundamentais, 
devem ser incentivadas ao máximo grau. É fundamental que os jovens 
participem na determinação do futuro da humanidade (ONU, 1968). 
 
 

Já aqui se ressalta a visão de que o investimento nos jovens significa 

segurança no futuro, pois se bem orientados, terão melhores condições de conduzir 

políticas sociais e produzir os meios para se conquistar a paz verdadeira e o melhor 

convívio de todos os povos da Terra. 

Como se observa, a Conferência de Teerã de 1968 trouxe importantes 

contribuições, salientando questões relevantes, antes ainda não consideradas, como 

a dos jovens e a da indissociabilidade do desenvolvimento econômico e dos direitos 

humanos, criando, talvez, o embrião de soluções ainda não tentadas visando o 
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incremento da paz e a efetiva aplicação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.    

A Conferência de São José da Costa Rica, em 1969, por seu turno, 

negociou e aprovou a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, que em 

seu artigo 26, trata do Desenvolvimento Progressivo, no capítulo III - Dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. Da análise deste dispositivo depreende-se que o 

conceito de desenvolvimento progressivo absorveu os conteúdos do 

desenvolvimento integral já citado, definindo-o como sendo de forma progressiva. 

 

Art. 26. Desenvolvimento progressivo. Os Estados-Partes comprometem-se 
a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação 
internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 
progressivamente, a plena efetividade dos direitos que decorrem das 
normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 
constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada 
pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por 
via legislativa ou outros por meios apropriados (CONVENÇÃO 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1969). 
 
 

Além da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, na 

mesma conferência foi concluído um Protocolo adicional, denominado de protocolo 

de São Salvador, na área de Direitos econômicos, Sociais e Culturais. 

Um dos grandes avanços da Convenção Interamericana, também 

denominada Pacto de São José da Costa Rica, foi a institucionalização, como meio 

de proteção dos direitos nela reconhecidos, da Comissão Interamericana de Direito 

Humanos prevista na Resolução VIII da V Reunião de Consulta dos Ministros de 

Relações Exteriores, bem como da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(DELGADO, 2001, p. 70). 

Vale salientar que tal pacto, que vigora desde 18.6.1978, somente 

entrou em vigor no ordenamento jurídico brasileiro por via de adesão em 1992, não 

havendo o reconhecimento da jurisdição obrigatória da Corte prevista no parágrafo 

1º do artigo 62 daquele instrumento internacional, a qual só teria sido aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 89 em dezembro de 1998 (DELGADO, 2001, p. 70-71). 

Ainda, em 1981, a Organização da Unidade Africana elaborou e 

aprovou a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, em que também já 

reconhecia, expressamente, o direito ao desenvolvimento como um direito do ser 

humano, em seu artigo 22, nºs 1 e 2 , segundo a qual: 
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Todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento econômico, social e 
cultural, no estrito respeito da sua liberdade e da sua identidade, e ao gozo 
igual do patrimônio comum da humanidade. Os Estados têm o dever, 
separadamente ou em cooperação, de assegurar o exercício do direito ao 
desenvolvimento (OUA, 1981).  
 

Não se pode desconsiderar o pioneirismo da Conferência de São José 

da Costa Rica, da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos e da Declaração 

da ONU sobre o Direito ao desenvolvimento em 1986, mas o reconhecimento 

definitivo do direito ao desenvolvimento como direito humano inquestionável foi 

consagrado definitivamente na Conferência de Viena de 1993 sobre Direitos 

Humanos no capítulo I, ponto10, nos seguintes termos: 

 

A Conferência Mundial sobre Direitos do Homem reafirma o direito ao 
desenvolvimento, conforme estabelecido na Declaração sobre o Direito ao 
Desenvolvimento, enquanto direito universal e inalienável e parte integrante 
dos Direitos do homem e liberdades fundamentais (ONU, 1993). 
 
 

O tema do desenvolvimento passou, assim, a partir da Conferência de 

Viena, a fazer parte integrante e de modo permanente do sistema de promoção e 

proteção dos direitos humanos da ONU. Sob esta ótica, o direito internacional do 

desenvolvimento a partir da década de 1980 está associado à inserção do 

desenvolvimento no discurso dos direitos humanos, elevando-o ao patamar dos 

direitos fundamentais (KINOSHITA; FERNANDES, 2008). 

 

Um enfoque jurídico da construção do direito ao desenvolvimento nos leva 
a indagar como se processou a passagem da questão do desenvolvimento 
para o campo jurídico dos direitos humanos. Enquanto a questão do 
desenvolvimento vai perdendo força nos anos 80, com esvaecimento das 
discussões interestatais, em torno dos conflitos Norte-Sul, o trabalho em 
torno de sua concretização se desenvolve no foro dos direitos humanos, 
onde a questão do desenvolvimento já havia sido inserida como herança 
da Nova Ordem Econômica Internacional (MOISÉS, 1999, p. 62-63). 
 
 

O direito ao desenvolvimento como direito humano pertence ao grupo 

dos chamados direitos da terceira geração, dentre os quais estão incluídos: o direito 

à autodeterminação dos povos, o direito ao meio ambiente sadio, e o direito à paz. 

Com a sua inserção na problemática dos direitos humanos, a sua análise passou de 

campo exclusivamente econômico, para abranger as áreas sociais, ambientais, 

científico-tecnológicas, culturais, políticas e até mesmo espirituais (MOISÉS, 1999). 

Conforme resulta da Declaração, a pessoa humana é o sujeito central 
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do desenvolvimento e, portanto, deve ser o seu beneficiário direto. Por isso, todo o 

processo de desenvolvimento, tanto local, regional, nacional e internacional, deve 

conformar-se com os padrões internacionais dos direitos humanos. Dessa forma, os 

direitos humanos reconhecidos internacionalmente não devem ser preteridos ou 

fragmentados em nome de desenvolvimento e nem podem ser cerceados por falta 

de acesso do ser humano e dos Estados a condições equitativas em todos os níveis 

(KINOSHITA; FERNANDES, 2008).  

Nesse contexto, o direito humano ao desenvolvimento não é 

excludente, mas, pelo contrário, representa um direito que requer a participação de 

todos os atores públicos e privados, tanto no plano interno quanto no plano 

internacional e a conjugação de esforços em busca de tão almejado 

desenvolvimento da Humanidade que leve em consideração a Declaração Universal 

de Direito de Homem. Segundo Trindade (1997, p. 75): 

 

No presente domínio de proteção, o direito internacional e o direito interno 
se mostram, assim, em constante interação. É a própria proteção 
internacional que requer medidas nacionais de implementação dos tratados 
de direitos humanos, assim como o fortalecimento das instituições 
nacionais vinculadas à vigência plena dos direitos humanos e do Estado de 
Direito. De tudo isto se pode depreender a premência da consolidação de 
obrigações erga omnes de proteção, consoante uma concepção 
necessariamente integral dos direitos humanos. 
 
 

No mesmo enfoque, a Assembleia Geral da ONU, ao adotar a 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, se desvencilhou do antigo 

paradigma no qual o desenvolvimento era composto apenas pelo elemento 

essencialmente econômico, passando o desenvolvimento a abranger outros 

aspectos ou dimensões. Assim, quando hodiernamente se fala de desenvolvimento, 

deve-se pensar não somente no econômico, mas em seus demais aspectos ou 

dimensões que são: o social, o civil, o cultural, o científico-tecnológico, o ambiental, 

o espiritual e o político, intrinsecamente conectados à paz, à equidade, à democracia 

e à cidadania. Trindade (1994, p. 172) afirma que: 

 

a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao Desenvolvimento de 
1986, corretamente situa o ser humano como sujeito central do processo 
de desenvolvimento. Reclamando um maior fortalecimento na inter-relação 
entre democracia, desenvolvimento e direitos humanos em todo o mundo, 
a Declaração de Viena, ao endossar com firmeza os termos daquela 
Declaração, contribui para dissipar dúvidas porventura persistentes e 
inserir o direito ao desenvolvimento definitivamente no universo do Direito 
Internacional dos humanos. 
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Na Reunião de Cúpula de Copenhague para o Desenvolvimento 

Social, realizada em 1995, reafirmou-se o conceito de desenvolvimento sustentável, 

abrangendo numa estratégia integrada o desenvolvimento econômico, social, 

ambiental e cultural. 

Desse modo, a Declaração de 1986 e o ciclo de Conferências Mundiais 

até aqui mencionado contribuíram para a inserção e cristalização do direito ao 

desenvolvimento no âmbito conceitual dos Direitos Humanos, deixando claro alguns 

aspectos desse direito, quanto aos seus credores e devedores e o seu conteúdo, 

compatível com as exigências da nossa época, e quanto ao aspecto da 

sustentabilidade (DELGADO, 2001). 

Em suma, considerando o conteúdo dos tratados de Direitos Humanos, 

pode-se verificar a amplitude dos direitos afirmados por intermédio das Nações 

Unidas, bem como por Organismos Regionais, como a Organização dos Estados 

Americanos (OEA). Assim, condições para o oferecimento das bases estruturais do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos são observadas como ramo do Direito 

Internacional Público.  

 

 

1.3 DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E DIREITO DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

Inicialmente, pode-se afirmar, de um modo simplista, que o Direito ao 

Desenvolvimento seria um direito do homem, dos Estados e dos povos e o Direito do 

Desenvolvimento, um direito dos Estados.  

Segundo Moisés (1999, p. 186), "se o direito do desenvolvimento era 

concebido para ser fundamentalmente interestatal, o direito ao desenvolvimento, 

sendo um direito de titularidade coletiva, contempla nações, povos e indivíduos, ou 

seja, também os novos sujeitos do direito internacional". 

O Direito ao Desenvolvimento está inserido no âmbito do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, tendo acesso natural a ele todos os homens, 

independentemente da sua nacionalidade, cidadania, de serem povos urbanos ou 

rurais, da floresta ou miseráveis, quer seja em sociedades desenvolvidas ou 

subdesenvolvidas. O princípio é de que todos os homens têm os mesmo direitos ao 

conhecimento, ao mesmo tipo de valores sobre os elementos fundamentais da vida, 
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portadores que são da identidade comum que os caracteriza como integrantes da 

humanidade. 

O Direito ao Desenvolvimento, na visão da ONU, é uma potencialidade, 

vez que seu exercício é uma faculdade dos seres humanos optarem no exercício de 

sua cidadania por se manterem no equilíbrio, na estagnação, no crescimento, ou 

pela adoção de posturas que impliquem no desenvolvimento. Com efeito, verifica-se 

um direito potestativo que juridicamente não pode ser imposto, sob pena de ferir o 

livre arbítrio, que se insere na própria natureza de direito humano.  

Dentro das perspectivas atuais e na ótica do desenvolvimento 

progressivo de uma nova ordem mundial que reafirma o contido no art. 1°, §3° da 

Carta das Nações Unidas, a expressão "direito ao desenvolvimento", 

necessariamente implica em uma atividade, uma ação. Assim, deve ser prevista a 

cooperação dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento, fundamentada 

no conceito de justiça econômica distributiva. 

Analisando os padrões internacionais do direito ao desenvolvimento, 

deve-se destacar o caráter fundamental do desenvolvimento configurado no fato de 

que a promoção do desenvolvimento deve ser uma preocupação essencial de todos 

os esforços humanos. Não considerar o desenvolvimento como uma obrigação 

essencial equivale a discordar da humanização do homem, bem como negar a 

possibilidade da existência de um sistema de valores morais. 

Um segundo padrão a ser considerado é o do dever internacional de 

solidariedade para o desenvolvimento evidenciado na manifestação de um princípio, 

o dever de solidariedade, cuja origem remonta a Carta de São Francisco de 1945, 

instrumento que criou a ONU, que consubstancia a afirmação do direito dos povos 

mais pobres participarem das riquezas do mundo. 

A interdependência moral é outro padrão a ser estudado em virtude da 

complexidade das relações características dos programas de desenvolvimento 

modernos, impondo a todos os níveis envolvidos uma responsabilidade crescente 

quanto à aplicação de princípios morais nas relações entre os povos. A cada dia se 

evidencia que a fome e o subdesenvolvimento de uma parcela significativa da 

humanidade transformaram-se num dos problemas morais mais graves do tempo 

contemporâneo. 

Deve-se ainda ressaltar que se torna relevante a interdependência 

econômica que permite vislumbrar uma concordância geral no sentido de se 
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entender que ao incentivar o direito ao desenvolvimento, resultarão como 

consequência direta, benefícios tanto para os países em desenvolvimento quanto 

para os países desenvolvidos. Tal fundamentação do direito humano ao 

desenvolvimento é denominada como o argumento da "solidariedade egoísta" ou do 

"egoísmo ilustrado", uma vez que se observa a promoção do desenvolvimento do 

terceiro mundo movida não por considerações de cunho ético, moral e humanitário, 

mas motivadas pela possibilidade de trazer benefícios aos países desenvolvidos 

(ISA, 1998, p. 27). 

O dever moral de reparação é o último parâmetro internacional do 

direito ao desenvolvimento afirmando que este direito decorre do dever moral de 

reparação que recai sobre os países desenvolvidos, ao serem considerados 

excessos cometidos por eles no seu passado colonial. Essas ações ajudam a 

explicar a atual situação de muitos países em desenvolvimento, mormente aqueles 

que foram colônias de exploração, como no caso do Brasil e da maioria dos países 

africanos e da América Latina (ISA, 1998, p. 30). 

Na doutrina merece destaque, também, o posicionamento de Haq 

(2010) ao asseverar que somente após muitas décadas de desenvolvimento, a 

humanidade está redescobrindo o óbvio: os seres humanos são ambos os meios e 

os fins do desenvolvimento. Reconhece-se que o objetivo real do desenvolvimento é 

aumentar as opções das pessoas. Renda é somente uma daquelas opções, 

extremamente importante, mas não é o somatório total da vida humana. Saúde, 

educação, ambiente e liberdade são escolhas humanas que podem ser tão 

importantes quanto à renda. Nesse contexto, define-se o paradigma do 

desenvolvimento humano, enumerando quatro elementos: equidade – igualdade de 

oportunidade para todas as pessoas na sociedade; o caráter sustentável – as 

oportunidades deverão permanecer de uma geração para outra; produtividade e 

empoderamento – de pessoas de modo que elas possam participar e beneficiar-se 

do processo de desenvolvimento. 

Relativamente ao Direito do Desenvolvimento, observa-se um direito 

ligado às normas jurídicas que visam garantir as conquistas alcançadas pelos 

Direitos Humanos, sintetizadas no Direito ao Desenvolvimento, integrando-as no 

cotidiano dos homens e dos países, por intermédio do ordenamento jurídico 

internacional ou nacional. Tal direito tem por objetivo o estabelecimento de modelos 

de vida para uma sociedade já que é formado por normas que tratam de políticas 
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econômicas visando a modificação estrutural das ordens jurídicas no âmbito 

nacional ou internacional. São normas tipicamente do Direito Econômico. 

O Direito Internacional do Desenvolvimento não é formado por um 

conjunto sistematizado ou homogêneo de normas, mas encontra-se distribuído nas 

declarações e resoluções de organismos internacionais, diferentemente do Direito 

Internacional tradicional, cujas principais fontes continuam sendo o Tratado e o 

costume, bem como o próprio Direito Internacional Econômico, cuja fonte principal é 

o Tratado Internacional. 

As principais declarações e Resoluções que consubstanciam o Direito 

do Desenvolvimento, aprovadas pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas são:  

- A Declaração de Estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica 

Mundial: Resolução 3.201, de 1º de maio de 1974, que tem por objetivo 

distribuir de forma mais justa os recursos naturais, humanos e 

econômicos, estando a declaração tem como base 20 princípios, dos 

quais destacamos: soberania dos Estados no gerenciamento de 

recursos naturais e atividades econômicas, aumento da assistência 

para países em desenvolvimento, promoção de condições favoráveis 

para a transferência de recursos financeiros para países em 

desenvolvimento, acesso à tecnologia e ciência moderna aos países 

em desenvolvimento (ONU, 1974a).  

- O Plano de ação para uma Nova Ordem Econômica Mundial: Resolução 

3.202, de 1º de maio de 1974, procura tornar efetivos os princípios 

contidos na Resolução 3.201, da mesma data, estabelecendo um Plano 

de Ação. Assim como a Declaração, o Plano dispunha sobre áreas de 

fundamentais reivindicações dos países em desenvolvimento: matéria 

prima e commodities, financiamento dos países em desenvolvimento e 

o Sistema Monetário Internacional, Industrialização, Transferência de 

Tecnologia, Regulação e Controle das Empresas Transnacionais, 

Direitos e Deveres dos Estados, Cooperação entre Estados, Promoção 

da Cooperação entre países em desenvolvimento, Assistência no 

exercício de Soberania dos Estados e controle de recursos naturais, 

aumento do papel da ONU no campo de cooperação econômica 

internacional e o Plano Especial emergencial, para diminuir as 
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dificuldades pelas quais os países em desenvolvimento passavam na 

crise econômica (ONU, 1974b). 

- A Carta de direitos e deveres econômicos dos estados: Resolução 

3.281, de 12 de dezembro de 1974 estabeleceu os princípios que 

devem reger as relações econômicas e políticas entre os Estados, que 

deve observar a soberania, a não agressão, a solução pacífica de 

controvérsias e respeito aos direitos humanos. Estabeleceu, ainda, em 

seus 28 artigos, os deveres econômicos dos Estados e mais dois 

dispositivos acerca da Responsabilidade Comum dos Estados perante 

a Comunidade Internacional (ONU, 1974c). 

Na opinião de A. Pellet, o Direito Internacional do Desenvolvimento 

apresenta as seguintes características: 

 

a) ele concretiza porque leva em consideração a realidade;  
b) democratiza no sentido de que propõe um Estado igual a um voto. 

Propõe a supressão dos órgãos restritos com poucos Estados;  
c) a ideia de integração econômica está presente. Salienta ainda este 

autor que os países subdesenvolvidos tentam transformar as 
recomendações em costumes, e ocorre uma inversão ao praticado no 
DI clássico, ou que o elemento psicológico passa a preceder o 
elemento material. Ele ainda não é um direito no sentido técnico da 
palavra (apud MELLO, 1997, v. 2, p. 1517-1518). 

 
 

Em suma, o termo "desenvolvimento" é um conceito antigo, que 

assumiu significados diversos em sua evolução no contexto internacional. De um 

outrora conceito puramente econômico, hodiernamente, possui contornos que o 

configuram como um desenvolvimento multidisciplinar, abarcando os aspectos 

econômicos, sociais e culturais (MOISÉS, 1999, p. 180). 

Devido a esta evolução conceitual, foram necessários novos 

parâmetros para a definição de países desenvolvidos ou não. Até o ano de 1990, a 

medida do desenvolvimento era realizada pelo Relatório sobre Desenvolvimento 

Mundial do Banco Mundial, cujo critério era o do Produto Nacional Bruto (PIB) per 

capita, um critério exclusivamente econômico. Já, a partir de 1990, as Nações 

Unidas criaram o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH que é formado por três 

elementos: expectativa de vida, grau de escolaridade e alfabetização e nível de 

renda per capita. O Relatório do Desenvolvimento Humano do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) utiliza este índice. 

Partindo, assim, do índice de Desenvolvimento Humano, em cujos 
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parâmetros se incluem o grau de escolaridade e de alfabetização e a expectativa de 

vida, pode-se chegar à definição dos grupos vulneráveis, que devem ser 

prioritariamente atendidos para que tais desigualdades sejam sanadas e o 

desenvolvimento do país possa ser corretamente implementado, atendendo aos 

ditames da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento da ONU. 

Bastos (2010), no Dicionário de Direitos Humanos, define grupos 

vulneráveis como sendo “o conjunto de pessoas pertencentes a uma minoria que por 

motivação diversa, têm acesso, participação e/ou oportunidade igualitária dificultada 

ou vetada, a bens e serviços universais disponíveis para a população”. São grupos 

que sofrem tanto materialmente como social e psicologicamente os efeitos da 

exclusão, seja por motivos religiosos, de saúde, opção sexual, etnia, cor de pele, por 

incapacidade física ou mental, gênero, dentre outras. 

Assim, se inserem nesse contexto, na questão racial os negros, 

indígenas e outros grupos étnicos que formam minorias e são, ou podem ser, de 

alguma forma, discriminados; na questão econômica aqueles que se inserem abaixo 

da linha da pobreza ou próximo ao seu limite, além daqueles que se encontram em 

situação de fragilidade, sejam os assolados pelo desemprego ou pela falta dele, 

sejam aqueles que mesmo trabalhando, não obtém o retorno financeiro suficiente 

para uma vida com um mínimo de dignidade humana e, na questão educacional, 

pode-se elencar aqueles que por qualquer motivo, não têm acesso à educação, ao 

menos em seu nível fundamental, não conseguindo atingir a alfabetização e, 

consequentemente, não tendo acesso aos níveis mínimos de cidadania. 

Outro grupo extremamente vulnerável sobre o qual os programas dos 

organismos internacionais têm dedicado uma atenção muito especial, com a edição 

de diversas convenções, resoluções, recomendações e outros instrumentos 

normativos, são das crianças e dos adolescentes, que representam o futuro da 

humanidade. 

Em resumo, constata-se que o direito estabelece regras para proteger 

e garantir os direitos e a integridade das pessoas, traduzidas na própria concepção 

dos direitos humanos. Dentre os direitos humanos, o direito ao desenvolvimento 

reflete esta busca contínua do desenvolvimento das nações, apresentando como 

foco o ser humano, ou o desenvolvimento humano.  

Entretanto, os níveis de desenvolvimento podem ser desiguais entre os 

países e dentro dos próprios países, bem como entre os diferentes grupos da 
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população, que, em virtude de seu grau de vulnerabilidade, devem e são também 

protegidos pelo direito. Este trabalho foca um destes grupos: o das crianças e dos 

adolescentes.   
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2 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL AO DIREITO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE E O TRABALHO DO MENOR  
 

 

2.1 A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU, 1948) e detalhada no capítulo anterior, traz 

em seu artigo XXV, a proteção à maternidade e à infância, determinando que 

gozarão da mesma proteção social, todas as crianças, independente de serem 

nascidas, dentro ou fora do matrimônio. 

Continua a Declaração, buscando criar uma rede de proteção e amparo 

ao ser humano e à criança, determinando no artigo seguinte que: 

 

ARTIGO XXVI 
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, esta baseada no mérito. 
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 
prol da manutenção da paz. 
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que 
será ministrada a seus filhos (ONU, 1948). 
 
 

Como se pode depreender do artigo acima, já em 1948, havia a 

preocupação com a formação integral da criança, dentro da cultura de seus 

ascendentes, conforme se vê do item 3, priorizando às famílias a escolha do tipo de 

instrução a ser ministrada aos filhos. 

Vale ressaltar, ainda, que a formação não deve ser apenas teórico-

cultural, mas sim, integral e gratuita, contemplando, inclusive, a instrução técnico-

profissional, para que o ser humano assistido possa se desenvolver por completo e 

se inserir na sociedade com capacidade de evoluir, de obter uma colocação 

adequada e retirar de seu trabalho o sustento necessário para a sua manutenção e 

de sua família. Destaca também que a instrução deverá promover a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, que são 
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corolários para a manutenção da paz. 

 

 

2.2 A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

 

Consagrando o princípio do reconhecimento da dignidade inerente a 

todos os membros da família humana e de seus direitos inalienáveis, de igualdade e 

liberdade e com o escopo de proteger a infância e promover a assistência especial à 

criança, nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi elaborada a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Resolução n. L 44 (XLIV) da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989 (ALBERNAZ 

JÚNIOR; FERREIRA, 2005).  

Aliás, no tocante à caracterização da condição de criança, o artigo 1º 

da Convenção sobre os Direitos da Criança declara: 

 
PARTE I  

ARTIGO 1 
Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser 
humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em 
conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada 
antes (ONU, 1989). 

 

Assim, no ordenamento jurídico internacional, buscando a proteção dos 

menores, os definem como todos aqueles com idade inferior a 18 anos, salvo nos 

Estados em que a maioridade civil possa ser alcançada com idade inferior, servindo 

esta idade de referência para a definição de criança naqueles países. 

A concepção da Convenção sobre os Direitos da Criança se deu com 

base nos princípios e declarações de diversas organizações internacionais, 

especialmente da Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança de 1924, a 

Declaração sobre os Direitos da Criança adotada pela ONU em 1959, bem como os 

Pactos sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais de 1966. Visa, nesse contexto, garantir a proteção e cuidados especiais à 

criança, incluindo proteção jurídica apropriada, antes e depois do nascimento, em 

virtude de sua condição de hipossuficiente e em decorrência de sua imaturidade 

física e mental. Apresenta como objetivo estimular os países membros a 
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implementarem o desenvolvimento pleno e harmônico da personalidade de suas 

crianças, preparando-as para viverem uma vida individual em sociedade e serem 

educadas no espírito dos ideais proclamados na Carta das Nações Unidas 

(ALBERNAZ JÚNIOR; FERREIRA, 2005).  

Dentro dessa visão e voltando o olhar para o futuro, na medida em que 

as nações apliquem efetivamente esses princípios, haverá a possibilidade de 

construir uma sociedade mais equilibrada, tolerante e homogênea, na qual a 

esperança de manutenção da paz seja realmente possível. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança é composta por 54 artigos, 

divididos em três partes e precedida de um preâmbulo. Define o conceito de criança, 

conforme art. 1º, transcrito anteriormente (p. 32) e estabelece parâmetros de 

orientação e atuação política para os países, visando ao desenvolvimento individual 

e social saudável da infância, considerando-a um período fundamental de formação 

do caráter e da personalidade humana. 

A Convenção reserva sua primeira parte para estabelecer de forma 

ampla e clara os direitos das crianças alvos da proteção e a forma de exercê-la.  

Já, na parte II, ficou estabelecida a criação de um comitê de 

acompanhamento das obrigações da presente Convenção, formado por 10 

especialistas nas matérias pertinentes à Convenção, para examinar os progressos 

na implementação das ações enumeradas na Convenção, sendo eleitos entre os 

especialistas indicados pelos Estados-membros, por voto secreto, para mandatos de 

04 (quatro) anos, permitida a recondução, desde que novamente indicados pelos 

países que representam. 

A parte III, por sua vez, trata de aspetos formais relativos ao depósito 

da Convenção, que ficará sob a responsabilidade do Secretário Geral da ONU, das 

questões relativas à ratificação e à denúncia da Convenção pelos países membros 

da Organização das Nações Unidas (ONU), consignando prazos, bem como os 

procedimentos para a proposição de emendas e a proposta de ratificação com 

reservas. 

Nessa perspectiva, o próprio artigo 1º, já citado anteriormente, trouxe 

como parâmetro a definição de criança, portanto, merecedora de proteção e 

assistência. A definição da convenção parte do pressuposto de que ao conquistar 

sua emancipação civil, o ser humano passa a ter capacidade plena para assumir 

seus atos e por eles responder, tendo a liberdade de ação e se responsabilizando 
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pelas consequências daí advindas.  

Ao se analisar a questão da capacidade civil do ser humano, deve-se 

considerar diversos critérios: 
 

Enquanto a personalidade é característica inerente a toda pessoa natural, a 
capacidade não, haja vista entendermos serem três os critérios 
norteadores da sua obtenção, quais sejam: critério bio-psicológico, pelo 
qual se observa a idade e maturidade psicológica da pessoa, critério 
psico-patológico puro  que leva em conta as condições e as situações 
psicológicas e patológicas das pessoas e critério objetivo-excepcional  
que trata das diversas formas de aquisição da capacidade pela via da 
emancipação (ARAÚJO, 2003, grifos do autor). 
 

Estabelece também, a Convenção, que os Estados-Partes adotarão 

todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas 

para proteger a criança. Estas medidas de proteção incluem, conforme apropriado, 

procedimentos eficazes para a elaboração de programas sociais capazes de 

proporcionar uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de 

seu cuidado. 

Em seus artigos 3º, 5º e 6º, a Convenção sobre os Direitos das 

Crianças evidencia a responsabilidade das autoridades, ao declarar que todas as 

ações relativas às crianças devem considerar, primordialmente, o interesse maior da 

criança (ONU, 1989); bem como de respeitar as responsabilidades, os direitos e 

deveres dos responsáveis legais sejam eles os próprios pais, membros da família 

ampliada ou da comunidade, ou aqueles legalmente constituídos – tutores e 

curadores, incumbidos de proporcionar à criança instrução e educação adequados, 

devendo, ainda, os Estados-Partes, reconhecerem a todas as crianças o direito 

inerente à vida e assegurar, ao máximo, a sua sobrevivência e desenvolvimento. 

Não se furta também a Convenção da proteção à criança portadora de 

necessidades especiais, prevendo que a assistência a ela prestada seja sempre que 

possível gratuita, considerando-se a situação econômica do responsável pelo menor 

e garantindo  

[...] à criança deficiente o acesso efetivo à educação, à capacitação, aos 
serviços de saúde, aos serviços de reabilitação, à preparação para o 
emprego e às oportunidades de lazer, de maneira que a criança atinja a 
mais completa integração social possível e o maior desenvolvimento 
individual factível, inclusive seu desenvolvimento cultural e espiritual (ONU, 
1989, Art. 23, 3). 
 
 

Além disso, demonstra a importância da cooperação internacional para 
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a preservação da saúde das crianças, conclamando os Países Partes ao 

intercâmbio de  

[...] informações nos campos da assistência médica preventiva e do 
tratamento médico, psicológico e funcional das crianças deficientes, 
inclusive a divulgação de informações a respeito dos métodos de 
reabilitação e dos serviços de ensino e formação profissional, bem como o 
acesso a essa informação, a fim de que os Estados-Partes possam 
aprimorar sua capacidade e seus conhecimentos e ampliar sua experiência 
nesses campos (ONU, 1989, Art. 23, 4).  
 
 

Configuram-se, então, ações positivas de inserção da criança 

portadora de necessidades especiais no seio da sociedade com as mesmas 

capacidades das demais crianças, conferindo-lhes conhecimento e recursos para 

superar eventuais limitações que a incapacidade possa lhe impor, para que 

desenvolva todo seu potencial como ser humano, conquistando a independência 

possível dentro de suas limitações, por meio da ampliação de seus horizontes, 

conhecendo e desenvolvendo outras habilidades que, por vezes, não se 

encontravam disponíveis, mas por intermédio da colaboração entre os Estados 

Membros, possam ter se viabilizado para essas crianças. 

No campo da Educação e das questões econômicas, em que se insere 

mais profundamente a questão do trabalho infantil, a Convenção sobre os Direitos 

da Criança traz com muita clareza seus objetivos, que deverão ser sempre o foco 

das autoridades na busca das condições para sua implantação nos Países Partes, 

delineando as necessidades das crianças, como se pode observar nos artigos 

abaixo transcritos:  

 
ARTIGO 28  
1. Os Estados-Partes reconhecem o direito da criança à educação e, a fim 
de que ela possa exercer progressivamente e em igualdade de condições 
esse direito, deverão especialmente:  
a) tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente para 
todos;  
b) estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas diferentes 
formas, inclusive o ensino geral e profissionalizante, tornando-o disponível 
e acessível a todas as crianças, e adotar medidas apropriadas tais como a 
implantação do ensino gratuito e a concessão de assistência financeira em 
caso de necessidade;  
c) tornar o ensino superior acessível a todos com base na capacidade e por 
todos os meios adequados;  
d) tornar a informação e a orientação educacionais e profissionais 
disponíveis e acessíveis a todas as crianças;  
e) adotar medidas para estimular a frequência regular às escolas e a 
redução do índice de evasão escolar (ONU, 1989). 
 
 

De acordo com a Convenção, a base para modificar a relação do 
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trabalho infantil é a educação, daí a importância e o destaque dado ao tema, tanto 

ao ensino para a formação das crianças, quanto ao ensino direcionado à formação 

profissionalizante, qualificando a criança para obter de forma digna o sustento 

necessário à sua sobrevivência, quando atingir a idade adulta. 

O princípio fundamental da Convenção é garantir à criança o ensino 

em todos os níveis, buscando sua formação integral, mas respeitando as limitações 

dos países em desenvolvimento, tornando obrigatório e gratuito o ensino primário e 

criando um ensino secundário geral, mas também com uma vertente 

profissionalizante, bem como desenvolvendo possibilidades de acesso ao ensino 

superior de todos aqueles que tenham capacidade para tanto. 

Outra preocupação identificada no texto da Convenção é com relação à 

evasão escolar, devendo as autoridades e os profissionais envolvidos com a 

educação buscar diagnosticar os principais problemas que levam as crianças a esta 

prática e adotar políticas que minimizem ou supram tais necessidades, para que o 

maior número possível de crianças permaneça nos bancos escolares.  

A evasão deve ser tratada como uma política de Estado, tendo em 

vista que, por vezes, as ações para coibir tal prática devem ser articuladas em 

conjunto entre diferentes esferas e níveis do governo, viabilizando políticas públicas 

e outras, em conjunto com a sociedade civil que atendam aos princípios norteadores 

da Convenção, tal como aconteceu com a transformação da Guarda Mirim em 

Escola de Aprendizagem e Cidadania, objeto deste estudo.  

Deve-se ainda enfatizar a exploração econômica do trabalho do menor, 

afetando o seu desenvolvimento integral e podendo causar danos de natureza 

emocional, material, física, psicológica, que formam um círculo pernicioso. 

De acordo com a Convenção: 

 
ARTIGO 32  
1. Os Estados-Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida 
contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer 
trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja 
nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, 
espiritual, moral ou social.  
2. Os Estados-Partes adotarão medidas legislativas, administrativas, 
sociais e educacionais com vistas a assegurar a aplicação do presente 
Artigo. Com tal propósito, e levando em consideração as disposições 
pertinentes de outros instrumentos internacionais, os Estados-Partes, 
deverão, em particular:  
a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em 
empregos;  
b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições 
de emprego;  
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c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de 
assegurar o cumprimento efetivo do presente Artigo (ONU, 1989). 
 
 

Dessa forma, além de reconhecer e recomendar a proibição da 

exploração do trabalho infantil, a Convenção também incumbiu os países signatários 

a determinarem idade ou idades mínimas para a admissão em empregos, 

devidamente regulamentadas no tocante a horários e condições de trabalho, para se 

evitar abusos. 

Quando da fixação destas condições mínimas muitas foram as 

manifestações contrárias, pois era e ainda é grande o número de menores no 

mercado de trabalho de vários países.  

 

 

2.3 A CONVENÇÃO 138 DA OIT SOBRE A IDADE MÍNIMA PARA ADMISSÃO A 
EMPREGO 

 

 

Para sedimentar essa prática, foi elaborada a Convenção nº 138 da 

OIT, sobre a idade mínima para admissão de emprego, de 23/06/1973, substituindo, 

de menores em atividade e essa restrição, a princípio, reduziria em muito as 

oportunidades para essas crianças e poderiam influenciar, inclusive, no sustento do 

menor e de seus familiares. 

Entretanto, era necessário implementar a Convenção e definir os 

limites de idade para o ingresso dos menores paulatinamente, os diversos 

instrumentos internacionais que regulamentavam a matéria para alguns setores 

apenas, criando uma norma de caráter geral, com vistas à total abolição do trabalho 

infantil.  

A Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

fixa a idade mínima para início do labor das crianças, que não será inferior à idade 

de conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, não inferior a 

quinze anos. Autoriza, no entanto, seus Membros a permitirem o trabalho de 

pessoas de treze a quinze anos em trabalhos rápidos, desde que não prejudiquem a 

saúde ou o desenvolvimento, a frequência escolar ou o aproveitamento do ensino 

que recebem. Por possuir tais características é chamada por alguns de 

“promocional”, pois fixa objetivos e estabelece programas para a sua consecução, 
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os quais devem ser atendidos pelos Estados signatários com providências de médio 

e longo prazo, se apresentando, também, como revisão geral a alguns setores da 

economia. Tais fatores lhe dão um caráter de universalidade e de flexibilidade, 

permitindo sua ratificação com exceções, desde que se comprometam a adotá-la, 

progressivamente, na sua totalidade (SUSSEKIND, 1985; OLIVEIRA, 1994). 

Ao ratificar a convenção, o país signatário deverá especificar, em 

declaração anexa à ratificação, uma idade mínima para admissão a emprego ou 

trabalho em seu território, sendo que nenhuma pessoa com idade inferior a esta será 

admitida a emprego ou trabalho em qualquer ocupação. 

A norma internacional restringe, entretanto, o trabalho para menores de 

dezoito anos em qualquer trabalho ou ocupação que por sua natureza ou 

circunstância em que for executado, possa prejudicar a saúde, a segurança e a 

moral do jovem. 

Ressalva, ainda a Convenção, a possibilidade de autorizar emprego ou 

trabalho a partir dos dezesseis anos, desde que estejam plenamente protegidas a 

saúde, a segurança e a moral dos jovens envolvidos e lhes seja proporcionada 

instrução ou formação adequada e específica no setor da atividade pertinente. 

O artigo 6º da Convenção, abaixo transcrito, permite a menores com 

quatorze anos o trabalho que for parte integrante de cursos de orientação 

vocacional, formação de aprendizes ou treinamento.  

 

ARTIGO 6º 
Esta Convenção não se aplicará a trabalho feito por crianças e jovens em 
escolas de educação vocacional ou técnica ou em outras instituições de 
treinamento em geral ou a trabalho feito por pessoas de no mínimo 
quatorze anos de idade em empresas em que esse trabalho for executado 
dentro das condições prescritas pela autoridade competente, após consulta 
com as organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, 
onde as houver, e constituir parte integrante de: 
a) curso de educação ou treinamento pelo qual é principal responsável uma 
escola ou instituição de treinamento; 
b) programa de treinamento principalmente ou inteiramente numa empresa, 
que tenha sido aprovado pela autoridade competente, ou  
c) programa de orientação vocacional para facilitar a escolha de uma 
profissão ou de especialidade de treinamento (OIT, 1973). 
 
 

A recomendação nº 146 da Organização Internacional do Trabalho, de 

27/06/1973, complementa a Convenção nº 138 da OIT sobre idade mínima para a 

admissão a emprego, detalhando algumas questões que entende relevantes. Trata, 

efetivamente, da Política Nacional, que deverá conferir à questão da idade mínima 
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efetividade e possibilidades de ser realmente implementadas até se atingir a meta 

de extinção do trabalho infantil. Para isso prevê o firme compromisso das 

autoridades nacionais na direção de melhorar a atenção às crianças, implementação 

de sistemas educacionais adequados, erradicação gradual da pobreza e das 

desigualdades, medidas necessárias, sem as quais, possivelmente, jamais se 

atingirão os objetivos da Convenção. 

Na segunda parte, aborda a gradual elevação da idade mínima, até se 

atingir o patamar de dezesseis anos, pois a implantação imediata poderia ser 

inexequível, tendo em vista as peculiaridades, principalmente, do trabalho rural, nas 

economias familiares, em que os menores iniciam seu labor, que por vezes significa 

sua sobrevivência, em idades inferiores aos 10 anos de idade. 

Com relação ao trabalho perigoso, a recomendação orienta no sentido 

de que se deva revisar, periodicamente, a relação de tarefas, trabalhos e 

substâncias consideradas perigosas ou insalubres, tendo em vista que com a 

evolução tecnológica, novos fatores de risco podem surgir a qualquer tempo e as 

crianças não devem ser expostas a esses agentes. Salienta, também, que as 

autoridades locais devem manter permanente vigilância sobre este aspecto. 

Em seu tópico final, a Recomendação orienta no sentido da 

fiscalização das condições de trabalho e da própria utilização de menores por parte 

dos agentes econômicos. Reforça a necessidade de que as autoridades locais 

devem intensificar a fiscalização, verificando se os direitos dos menores estão sendo 

respeitados e se as condições de execução do trabalho são adequadas à idade dos 

trabalhadores. 

Recomenda ainda que devam ser coibidas todas as formas de 

exploração dos trabalhos das crianças eventualmente empregadas, no tocante à 

jornada, férias, tipo de trabalho, respeito aos descansos e possibilidade de 

permanência na escola, enfim, garantir que o trabalho eventualmente realizado 

pelas crianças, ainda que legalizado pela legislação nacional, seja executado em 

condições que não lhes coloquem em risco, seja este risco físico, moral, emocional 

ou qualquer outro que possa advir. 
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2.4 A CONVENÇÃO Nº 182 SOBRE A PROIBIÇÃO DAS PIORES FORMAS DE 

TRABALHO INFANTIL E AÇÃO IMEDIATA PARA SUA ELIMINAÇÃO 

 

 

Dentre as ações que dificultam o desenvolvimento harmonioso das 

crianças e adolescentes e contradizem os princípios da Convenção sobre os Direitos 

da Criança, salienta-se a imposição do trabalho ao menor. Em razão dos altos 

índices de trabalho infantil observados nos países em desenvolvimento (MATTIUZO 

JÚNIOR, 2001), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1999, adotou a 

Convenção nº 182 sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e Ação 

imediata para sua Eliminação.  

As piores formas de trabalho infantil elencadas pela Convenção 182, 

nas alíneas “a” a “d” do artigo 3º, são: (a) todas as formas de escravidão ou práticas 

análogas à escravidão, como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, 

servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou 

compulsório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; (b) utilização, 

demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção de material 

pornográfico ou espetáculos pornográficos; (c) utilização, demanda e oferta de 

criança para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de drogas 

conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes; (d) trabalhos que, por 

sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são suscetíveis de 

prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. 

O preâmbulo da Convenção reconhece a pobreza como um dos 

grandes responsáveis pela existência do trabalho infantil e indica como solução de 

longo prazo, o crescimento econômico sustentado, que induz ao progresso da 

sociedade. Este progresso, na visão da OIT, refletiria na diminuição da pobreza e na 

universalização da educação. 

Como já exposto no primeiro capítulo, a cooperação internacional pode 

ser um instrumento de estímulo ao desenvolvimento das nações mais carentes, 

especialmente na educação. A educação, aliás, é no entender da OIT o caminho 

para a eliminação efetiva das piores formas de trabalho infantil.  

Assim, nos termos do item 2, do artigo 7º da Convenção nº 182, os 

Estados-membros da OIT, signatários da Convenção, em face da importância da 

educação para a eliminação do trabalho infantil, deverão adotar medidas efetivas 
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para retirar todas as crianças que estejam inseridas nas piores formas de trabalho 

infantil dessa situação e impedir que as vagas sejam novamente ocupadas por 

crianças, assistindo adequadamente a essas crianças e assegurando sua 

reabilitação e reintegração à sociedade, garantindo, ainda, a essa crianças, a 

educação fundamental gratuita e, quando possível e conveniente, sua inserção em 

escolas de formação profissional. 

Ainda, no mesmo diploma legal, impõe-se responsabilidade aos 

Estados-membros de identificar e assistir crianças mais expostas a riscos, 

considerando a situação especial das crianças do sexo feminino, por serem mais 

suscetíveis à exposição a essas piores formas de trabalho. 

O Brasil é signatário de todos os principais instrumentos internacionais 

de proteção à criança, pois além de ter ratificado as Convenções nº 138 e 182 da 

OIT, também se tornou signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança e do 

Adolescente em 24 de setembro de 1990. Essas Convenções serviram de fonte de 

inspiração ao legislador nacional para a elaboração do sistema normativo interno de 

proteção às crianças, que encontra respaldo na Constituição e naquele que é o 

instrumento normativo mais diretamente ligado à questão dos menores que é o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

entrou em vigor na data de 14 de outubro de 1990. 
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3 O DIREITO BRASILEIRO E A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE 

 

 

3.1 AS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE 

 

 

Além de incorporar a normativa externa, o ordenamento interno 

brasileiro prevê medidas que buscam a proteção dos menores, com o propósito de 

valorizar a qualidade de vida e permitir o desenvolvimento sadio das crianças e 

adolescentes.  

A Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da 

Constituição Federal de 1988, com base nos instrumentos internacionais de 

proteção às crianças já existentes à época de sua promulgação, inseriu diversos 

dispositivos legais buscando assegurar alguns desses direitos e, posteriormente, em 

decorrência da ratificação pelo Brasil de outras convenções internacionais da 

mesma natureza, conforme já explicitado no capítulo anterior, realizou, por meio de 

emendas à Constituição, a sua adequação às referidas normas. 

Assim, já no capítulo II, a Constituição Federal de 1988 prevê em seu 

artigo 6º como direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a 

assistência aos desamparados. Como se depreende dos direitos acima elencados, 

em que pese não haver uma ordem de importância na enumeração do artigo, o 

primeiro dos direitos a ser relacionado pelos Constituintes foi justamente a 

educação, não se descuidando o legislador de ressaltar entre os direitos sociais, 

também, a proteção à maternidade e à infância (BRASIL, 1989).  

Nesse sentido, Silva (1998, p. 289) afirma que direitos sociais são  

 

prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 
condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a 
igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se 
ligam ao direito de igualdade. 
 
 

A Constituição Federal contempla, então, em seu artigo 208 a 

regulamentação do direito social à educação em todos os níveis, elencando os 
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objetivos a serem alcançados, estipulando metas e garantias para que o acesso à 

educação seja cada vez mais amplo. 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria;  
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino;  
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 
anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela frequência à escola. 

 

Pode-se extrair daí a preocupação em ampliar o acesso da população 

ao ensino, em todos os seus níveis, determinando a obrigatoriedade do ensino 

fundamental, que é oferecido gratuitamente às crianças e adolescentes, dos quatro 

aos dezessete anos, incluindo ainda, aqueles que não tiveram acesso a ela na idade 

própria, incorrendo em crime de responsabilidade a autoridade que não cumprir as 

determinações ali contidas. 

Com a ampliação da oferta e facilitação do acesso ao ensino 

fundamental, haverá no futuro uma demanda maior para o Ensino Médio, sendo 

meta também a universalização do ensino neste nível, inclusive com oferecimento 

de ensino noturno. 

Deve-se destacar, ainda, a proteção prevista para a maternidade e a 

infância, reconhecida no artigo 6º da Constituição Federal e confirmada nos artigos 

201, II, 203, I e II e, especialmente, no artigo 227, caput, que dentre outros direitos, 

assegura à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

educação e à profissionalização.  

No parágrafo 3º garante proteção especial, no que pertine à idade 

mínima para o trabalho, a garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas e de 

seu acesso à escola. 
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Ainda no Capítulo dos direitos sociais no artigo 7º, há o detalhamento 

dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, com o escopo de garantir a melhoria 

de sua condição social, além das proteções específicas, lançadas em seus trinta e 

quatro incisos e no parágrafo único. O legislador inseriu, também, dentre eles dois 

dispositivos de proteção aos menores, quais sejam, o inciso XXV, que impõe a 

obrigatoriedade de manutenção de creches ou pré-escolas gratuitas para a 

assistência aos filhos dos trabalhadores com idade igual ou inferior a cinco anos, e o 

inciso XXXIII, que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

A redação original do inciso XXXIII previa idades inferiores para o 

ingresso no mercado de trabalho, proibindo o trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze 

anos, salvo na condição de aprendiz. Portanto, o menor poderia ingressar no 

mercado de trabalho regularmente, a partir dos quatorze anos, não prevendo a 

Constituição a idade mínima para o menor iniciar seu labor na condição de aprendiz. 

A alteração foi realizada com o advento da emenda constitucional nº 

20/1998, que adequou a idade mínima de ingresso ao mercado de trabalho e 

mesmo a idade para a contratação de aprendizes à Convenção nº 138 da OIT sobre 

idade mínima de trabalho para os menores, visto ter o Brasil ratificado esta 

Convenção, estando obrigado, portanto, a modificar sua legislação interna, para 

atender a norma internacional existente. 

Assim, o menor com dezesseis anos pode ingressar livremente, 

devidamente registrado e com todas as garantias legais no mercado de trabalho, 

sendo vedado até os dezoito anos, o trabalho noturno, o perigoso e o insalubre. 

A definição de trabalho noturno é realizada pela Consolidação das Leis 

do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que prevê no § 2º do 

artigo 73 que é considerado noturno o trabalho executado entre as 22 (vinte e duas) 

horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, portanto, nestes horários está 

proibido o trabalho de menores de 18 (dezoito) anos de idade (BRASIL, 1943). 

Relativamente ao trabalho perigoso, o artigo 193 da Consolidação das 

Leis do Trabalho declara como operações ou atividades perigosas aquelas que, por 

sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com 

inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado.  



 45

As jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior 

do Trabalho são unânimes em reconhecer a periculosidade do serviço realizado pelo 

frentista de posto de combustível (Súmulas 212 e 39, respectivamente), sendo 

também tal status reconhecido ao eletricitário, portanto ficando vedado às crianças e 

aos adolescentes, mesmo na condição de aprendizes, o labor nestes locais. 

Para finalizar, o conceito de trabalho insalubre é transmitido pelo artigo 

189 da Consolidação das Leis do Trabalho, cujo teor é o seguinte: 

 

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas 
que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de 
exposição aos seus efeitos (BRASIL, 1943). 

 

É importante ressaltar que para os trabalhadores adultos, o simples 

fato da atividade insalubre se enquadrar dentro dos limites de tolerância admitidos 

pela inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego, já desconfigura a insalubridade 

e sequer se torna obrigatório o pagamento do referido adicional, ainda que essa 

redução à níveis de tolerância estabelecidos se dê pela utilização de equipamentos 

de proteção individual (EPI’s). 

Com relação aos menores, entretanto, só o simples fato da atividade 

ser enquadrada como insalubre já lhes retira a possibilidade de ser contratado e 

exercer ali seu labor, independentemente do uso de equipamentos de proteção ou 

outro dispositivo qualquer (SUSSEKIND et al., 1996, p. 967, v. 2). 

Outra norma protetiva inserida na Constituição refere-se à assistência 

social, cuja definição está inserida no artigo 1º da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro 

de 1993, nos seguintes termos: “A Assistência Social, direito do cidadão e dever do 

Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 

da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. 

Nesse sentido, prevê o artigo 203, I e II, a prestação da assistência 

social a quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade social, 

objetivando a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice, além do amparo às crianças e adolescentes carentes, 

Buscando uma proteção ainda maior e mais completa à infância e à 

adolescência, a Constituição atribui a obrigatoriedade do cuidado das crianças e dos 
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adolescentes, não só ao Estado, mas também à sociedade e em especial, à família, 

devendo ser priorizadas as ações que garantam a esse segmento da sociedade o 

direito à vida, à saúde, 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 negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal. 

A proteção à infância e à adolescência abrange, também, outros 

aspectos, em especial, a idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, 

garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, bem como a garantia de acesso 

do trabalhador adolescente à escola e a previsão de imposição de punição, severa, 

ao responsável por abuso, violência e exploração sexual da criança e do 

adolescente. 

 

 

3.2 AS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE 

 

 

Além da Constituição Federal, a legislação infraconstitucional brasileira 

também trata da proteção e da regulação do trabalho dos menores, com o propósito 

de coibir os abusos ocasionados pela utilização do trabalho das crianças e 

adolescentes. A principal delas é a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, mais 

conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que regulamenta as 

questões relativas à proteção dos menores em diversas vertentes, incluindo desde a 

definição de criança e adolescente até a regulamentação das condutas tipificadas 

como crime, neste instrumento, ato infracional, passando pelo direito à vida e à 

saúde, pelo direito à liberdade, respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e 

comunitária, das questões relativas à família, seja ela natural ou substituta. Trata, 

ainda, das questões relativas à guarda do menor, à sua tutela, da adoção, tanto 

nacional como internacional, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer e 

de diversos outros assuntos relativos aos menores, inclusive o que tem maior 

ligação com este estudo, exposto no seu Capítulo 4, que aborda especificamente o 

Direito à Profissionalização e à Proteção do Trabalho.  

Nessa perspectiva, segundo o artigo 2º do ECA: 
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Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade (BRASIL, 1990). 

 

Assim, a legislação brasileira protege os jovens até 18 anos, 

ampliando, excepcionalmente esta proteção até os 21 anos, nos casos 

expressamente previstos em lei, conforme previsão do § único do artigo 2º. 

Considera-se, ainda, a educação como um dos principais instrumentos 

a ser utilizado na erradicação do trabalho infantil, uma vez que se introduzindo 

maiores possibilidades para os menores de hoje, eles poderão se inserir em 

melhores posições no mercado de trabalho quando adultos, o que pode garantir às 

futuras gerações condições de vida e de desenvolvimento mais favoráveis.  

No Estatuto da Criança e do Adolescente, a educação é tratada no 

Capítulo IV, mais especificamente, nos artigos 53 a 59, que definem que a criança e 

o adolescente têm direito à educação, com o objetivo de desenvolvimento pleno de 

sua pessoa, preparação para o exercício da cidadania e para se qualificar para o 

trabalho. 

Para atingir esses ideais, a lei detalha uma série de garantias e direitos 

às crianças e adolescentes, dentre as quais se destaca neste trabalho a igualdade 

de acesso e permanência na escola, direito de acesso à escola pública e gratuita 

próxima de sua residência, garantindo, ainda, aos pais, o direito de acesso ao 

processo pedagógico e participação na definição das propostas educacionais. 

Determina, também, como obrigação do Estado, assegurar aos 

menores o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não 

tiveram acesso na idade própria, estendendo progressivamente essa regra ao 

ensino médio, além da oferta de ensino noturno regular e adequado às condições do 

adolescente trabalhador. 

Trata como crime de responsabilidade da autoridade competente a não 

disponibilização de oferta, ou oferta irregular do ensino obrigatório e incumbe os 

dirigentes escolares a comunicar ao Conselho Tutelar, os casos de maus tratos 

envolvendo alunos, a reiteração de faltas ou evasão escolar, bem como elevados 

níveis de repetência.   

A partir do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

obrigação de cuidado se estendeu a todas as pessoas que de alguma forma têm 

contato com o menor, assumindo assim o papel de cuidador ou responsável, 
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devendo, portanto, atender ao quanto disposto no estatuto:  

 

Objeto jurídico desta infração é o bom tratamento da criança e do 
adolescente. Esse é o bem jurídico tutelado neste caso, como forma 
específica da boa administração, que é a forma genérica do objeto jurídico 
nos artigos relativos às infrações administrativas. 
Sujeito ativo da infração pode ser: o médico, subentendido: que assista à 
criança e ao adolescente; o professor daquela ou deste; o responsável pelo 
estabelecimento, que pode ser de saúde, de ensino fundamental, pré-
escola ou creche. 
Sujeito passivo é a Administração Pública e, secundariamente, é a criança 
e o adolescente entregue aos cuidados do sujeito ativo (ofendido). 
Fato típico é a omissão do dever imposto em lei, isto, o de comunicar à 
autoridade competente os casos de maus-tratos contra criança ou 
adolescente de que o sujeito ativo tenha conhecimento. Em outras 
palavras, o Estatuto obriga aquelas pessoas (sujeitos ativos) a comunicar à 
autoridade competente os casos de maus-tratos. Elas praticam a infração 
se não o fazem. Ao contrário do que acontece nos casos de infrações 
comissivas, as omissivas configuram-se com a simples inércia (CURY; 
SILVA; MENDEZ, 1992, p. 734). 

 

Enfatiza-se, então, que a educação é um dos instrumentos a serem 

utilizados na busca da diminuição do trabalho infantil. Nesse contexto, é senso 

comum que há um caminho a ser percorrido, cuja extensão é desconhecida, pois 

está sujeita a diversos tipos de influência, que passam desde políticas públicas 

inclusivas, não só das crianças e adolescentes, como também de suas famílias, já 

que as condições econômicas e sociais dos participantes dessa cadeia são 

relevantes para a obtenção de seus resultados, podendo acelerá-los ou retardá-los, 

conforme o grupo esteja mais ou menos desenvolvido. 

Diante da realidade brasileira, enquanto não se obtém a condição ideal 

que é a manutenção de todas as crianças e adolescentes apenas no sistema 

educacional até sua completa formação para então realizar sua inserção no 

mercado de trabalho, a Lei 8069/90 instituiu em seu capítulo V, normas 

regulamentadoras do direito à profissionalização e proteção do trabalho das pessoas 

menores de dezoito anos, regras que se somam a outras, como a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), as leis reguladoras do trabalho do aprendiz e do estagiário, 

tecendo uma rede de proteção ao trabalho das crianças e dos adolescentes. 

 



 49

3.3 O TRABALHO DO MENOR NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

  

No Estatuto da Criança e do Adolescente a proteção engloba desde a 

limitação da idade para o trabalho até a definição e algum detalhamento dos direitos 

à profissionalização.  

O Estatuto, em seu artigo 60, proíbe o trabalho do menor de 14 anos, 

salvo na condição de aprendiz. Este preceito foi revogado tacitamente pela Emenda 

Constitucional nº 20/1998, que alterou o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal de 1988, definindo em dezesseis anos o limite de idade para o trabalho dos 

menores, excepcionando apenas o trabalho do aprendiz, que pode ser realizado 

nessa modalidade a partir dos quatorze anos. 

No tocante à condição de aprendiz, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) define aprendizagem como “a formação técnico-profissional 

ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor” (Lei 

8069/90, artigo 62), determinando ainda a obediência a três princípios: “garantia de 

acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; atividade compatível com o 

desenvolvimento do adolescente e horário especial para o exercício das atividades” 

(Lei 8069/90, artigo 63). 

Impõe, também, algumas limitações ao adolescente aprendiz, de forma 

a preservar a formação do menor no ensino regular, além de limitar as atividades 

que poderão ser exercidas e não poderão ser realizadas em jornada noturna. Os 

menores não poderão ainda exercer trabalho perigoso, insalubre ou penoso, ou 

realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à 

escola. 

Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforça 

direitos já previstos em outras legislações para proteger os menores trabalhadores 

em face da exploração, garantindo aos aprendizes, todos os direitos trabalhistas e 

previdenciários, direito à profissionalização e à proteção no trabalho, devendo ser 

respeitadas sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a adequação de 

sua capacitação profissional ao mercado de trabalho. 

Complementando essa rede de normas de proteção ao trabalho do 

menor na legislação brasileira, enfatiza-se a Consolidação das Leis do Trabalho 
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(CLT) que em seu capítulo IV trata especificamente da Proteção a Trabalho do 

Menor, cujas regras buscam garantir aos menores que trabalham todos os direitos 

dos demais trabalhadores e a sua proteção em todos os aspectos que possam ser 

prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, intelectual e moral. 

Não se pode deixar de atentar para o fato de que, ao dispor sobre os 

direitos da criança e do adolescente, tanto a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não admitem o trabalho 

infantil, conquanto antes dos 16 anos não permitam qualquer forma de trabalho, 

independentemente de estarem ou não sendo respeitadas as normas trabalhistas 

atinentes à relação de emprego.  

Dentre as principais regras de proteção ao trabalho do menor previstas 

na Consolidação das Leis do Trabalho destacam-se aquelas que não estão previstas 

nos demais instrumentos normativos que regulamentam a questão.   

Sendo assim, os artigos 407 e 408 tratam dos casos em que 

verificando a autoridade competente ou o responsável legal do menor, que o 

trabalho executado pelo menor lhe é de alguma forma prejudicial, ou lhe afeta a 

saúde ou o desenvolvimento mental, físico ou moral, exista a possibilidade de troca 

de função do menor. Caso a empresa não concorde ou não realize tal alteração, o 

contrato poderá ser rescindido, configurada aí a justa causa patronal, recebendo 

assim, o menor, todas as verbas rescisórias, como se tivesse sido desligado da 

empresa sem justa causa. 

A seguir, trata das jornadas, restringindo as prorrogações a duas 

situações: até duas horas extras por dia, desde que a compensação da 

sobrejornada se dê em outro dia, dentro da mesma semana, não ultrapassando a 

jornada de quarenta e quatro horas semanais, prevista na Constituição Federal e em 

caso de força maior, quando poderá estender sua jornada a até 12 (doze) horas, 

devendo receber o adicional previsto em lei. 

Outra peculiaridade da jornada do aprendiz é que são computados 

para efeito da jornada o tempo em que estiver assistindo as aulas teóricas. 

Quanto ao registro na Carteira de Trabalho, segue as mesmas regras 

do trabalhador adulto, diferenciando-se apenas pelo fato de se consignar a palavra 

aprendiz, à frente da função, para ficar bem caracterizada esta situação. 

Finalizando o capítulo, descreve os procedimentos de rescisão do 

contrato de trabalho e encerra, esclarecendo no artigo 440, que contra os menores 
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não corre nenhum prazo de prescrição.  

O Decreto nº 5.598/2005 regulamenta a contratação de aprendizes e 

impõe as regras necessárias para a contratação, definindo o contrato de 

aprendizagem como  

 
contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado 
não superior a dois anos, em que o empregador se compromete a 
assegurar ao aprendiz, inscrito em programa de aprendizagem, formação 
técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, 
moral e psicológico, e o aprendiz se compromete a executar com zelo e 
diligência as tarefas necessárias a essa formação (Decreto 5.598/05, art. 
3º).  

 

O parágrafo 4º da lei elenca as condições de validade do referido 

contrato,  

que pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
matrícula e frequência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o 
ensino fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem 
desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação 
técnico-profissional metódica (Decreto 5.598/05, art. 4º). 

 

O decreto deixa claro ainda que o descumprimento de qualquer das 

cláusulas previstas no contrato de aprendizagem desconfigura o contrato e 

estabelece o vínculo empregatício direto com o empregador responsável pelas cotas 

de aprendizagem.  

O Decreto define o que entende como formação técnico-profissional, 

relacionando suas características e princípios, descrevendo também as entidades 

qualificadas em formação Técnico-Profissional Metódica, bem como a 

Obrigatoriedade da Contratação de Aprendizes, estabelecendo os percentuais 

mínimos necessários pelo porte da empresa. 

As questões inerentes à remuneração e jornada também são previstas, 

sendo certo que, não havendo condição mais favorável para a remuneração, será 

garantido o salário mínimo hora e jornada máxima de seis horas diárias, estando 

incluídas na jornada as atividades teóricas e práticas. 

A contratação dos aprendizes poderá ocorrer de duas formas distintas, 

diretamente pelo estabelecimento para cumprimento de suas cotas ou por entidades 

sem fins lucrativos. Na primeira hipótese, o estabelecimento assumirá o encargo de 

empregador, se responsabilizando por inscrever o aprendiz em um programa de 

aprendizagem regularmente constituído e em funcionamento, devendo guardar 

compatibilidade com a legislação que rege o setor. Na segunda hipótese, a 
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contratação ocorre por intermédio de uma entidade sem fins lucrativos, que 

mantenha contrato com o estabelecimento, assumindo a entidade a condição de 

empregador, responsabilizando-se por todas as obrigações decorrentes do contrato 

de trabalho, assinando a Carteira de Trabalho do aprendiz e anotando, no espaço de 

anotações gerais, que aquele contrato decorre de contrato firmado entre a entidade 

e o estabelecimento, para fins de cumprimento de suas cotas de aprendizagem, 

responsabilizando-se o estabelecimento por proporcionar a experiência prática da 

formação técnico-profissional metódica ao aprendiz. 

Assim, além das proteções já previstas na Constituição Federal e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a Consolidação das Leis do Trabalho 

acrescenta a regulamentação de como proceder à contratação, com a emissão da 

Carteira de Trabalho, anotações obrigatórias, assistência dos pais ou tutores em 

algumas situações, regulamentação da jornada e da sobrejornada, bem como dos 

tipos de atividades permitidas aos adolescentes, que deverão ser de natureza leve 

e, sobretudo, que não sejam nocivas à saúde ou ao desenvolvimento normal deste 

trabalhador (MATTIUZO JÚNIOR, 2001). 

Diante dessas mudanças legais originadas da alteração da idade 

mínima de ingresso no mercado de trabalho e de todos os demais dispositivos legais 

atrelados à questão do direito do trabalho do menor, constata-se que a alteração 

que maior impacto causou para as instituições, foi, na verdade, o Decreto nº 

5.598/05, que regulamentou a atividade do aprendiz, passando a exigir o ensino 

metódico, com estrutura para a verdadeira formação profissional do educando, 

aliando-se a teoria transmitida nas aulas teóricas, com a execução, na prática 

desses ensinamentos, sedimentando e completando a formação desse adolescente. 

Grande parte das entidades assistenciais que trabalhavam na 

formação de crianças e adolescentes para o mercado de trabalho, não possuía os 

cursos estruturados para a formação técnico/profissional metódica, nos termos 

legais, passando, seus cursos, a partir do decreto regulamentar, a não mais 

preencherem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, sendo, portanto, 

considerados irregulares e ficando as entidades expostas ao risco de não 

conseguirem obter seu cadastramento junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), sem o qual não poderiam dar continuidade as 

suas atividades. Este foi o caso da Guarda Mirim de Franca, detalhado no próximo 

capítulo. 
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4 A TRANSFORMAÇÃO DA GUARDA MIRIM DE FRANCA EM ESAC  - 
ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA 

 

 

A Guarda Mirim de Franca foi criada em 1969, por iniciativa do Rotary 

Club de Franca, como uma entidade filantrópica de cunho eminentemente social, 

sem fins lucrativos, com o objetivo de congregar jovens de ambos os sexos, para 

educá-los com uma profissionalização básica e formação da cidadania (Estatuto 

Social – Anexo A). 

Desde a sua criação, vem atuando na profissionalização de 

adolescentes na faixa etária de 11 a 14 anos. Com a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 20, de 20/12/1998, adequou-se às novas exigências de idade 

mínima para o trabalho, passando a atender apenas jovens de 14 a 16 anos 

(COELHO, 2001). 

Em 2001, a Guarda Mirim atendia 400 adolescentes, de ambos os 

sexos e idade entre 14 e 16 anos, sendo que 265 prestavam serviços a empresas – 

comércio, prestadoras de serviços e indústria, como “office-boys”, auxiliares em 

atividades administrativas, atendentes e outras atividades compatíveis com suas 

idades e 135 atuavam na própria Guarda Mirim, que era responsável pelo 

gerenciamento e fiscalização do sistema de estacionamento rotativo existente em 

diversos pontos da cidade, denominada área azul (COELHO, 2001). Este sistema 

monitorava os motoristas que estacionavam seus veículos em uma dessas áreas e 

que deveriam colocar um cartão, dando-lhes o direito de mantê-los na vaga por 

determinado período pré-estabelecido. Os guardinhas, àquela época, eram 

responsáveis pela venda dos cartões e pela verificação da ultrapassagem do tempo 

de sua validade, que era de duas horas, momento em que deveriam emitir aviso de 

que o tempo previsto no cartão havia sido excedido, ocasionando a autuação pelas 

autoridades competentes (Regimento Interno – Anexo B). 

Os recursos destinados à manutenção das atividades da Guarda Mirim 

eram oriundos do valor arrecadado pela venda dos cartões de estacionamento, 

sendo uma parte destinada à manutenção da Guarda e outra ao pagamento de 

bolsa auxílio aos guardinhas que atuavam na área azul, já que os demais recebiam 

suas bolsas auxílio diretamente das empresas às quais prestavam serviços. 

A Guarda Mirim foi reconhecida como Entidade de Utilidade Pública 
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pela Prefeitura Municipal de Franca pelo Decreto nº 2.685, de 21.10.1980, e 

cadastrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Franca – CMDCA sob nº 030/92, período em que suas atividades estavam em 

conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (COELHO, 2001; 

CASTRO, 2001). 

Em 1996 foi fundado o Centro de Aprendizagem da Guarda Mirim de 

Franca, tendo como objetivos: conscientizar, orientar, encaminhar, formar e informar 

o educando, preparando-o para a vida, para o mercado de trabalho atual e 

competitivo, respeitando preferências e aptidões, dando-lhes as condições 

necessárias para concorrer e participar de seleções e futuras contratações 

(CASTRO, 2001). Nele eram ministrados cursos em diferentes áreas: recepcionista, 

atendente, telefonista, coral, fanfarra, desenho e pintura, educação alimentar e 

culinária, corte e costura, arte em porcelana, artesanato, acabamento em madeira, 

marcenaria, silk screen, macramê, elétrica, horta e jardinagem, informática e língua 

inglesa. Foi criada também uma biblioteca e foram adotadas praças e jardins, como 

atividade prática do curso de jardinagem (COELHO, 2001). 

Contudo, com as mudanças da Legislação descritas nos capítulos 

anteriores, a Guarda Mirim de Franca, após longo processo de estudos e 

adaptações, transformou-se, em agosto de 2004, na Escola de Aprendizagem e 

Cidadania de Franca (ESAC).  

No início de 1998, foi Instaurado no âmbito da Procuradoria Regional 

do Trabalho da 15ª Região – Campinas-SP, o Inquérito Civil Público MPT-08145-

144/98-10, para apurar possível irregularidade na Guarda Mirim de Franca, tendo 

seus representantes sido intimados a comparecer a audiência a ser realizada no dia 

20/05/1998 (anexo H).  

No dia marcado, com o comparecimento dos Representantes da 

Guarda Mirim, Sr. Elias Anawate, diretor, Srª Sônia Regina Barbosa, assistente 

social e Srª Sandra Alice Attiê de Castro, diretora do Centro de Aprendizagem, em 

audiência presidida pelo Procurador do Trabalho Dr. José Fernando Ruiz Maturana, 

prestaram depoimento esclarecendo os procedimentos adotados pela Guarda Mirim 

e pelo Centro de Aprendizagem na execução de suas atividades, sendo os mais 

relevantes: a entidade atendia crianças de doze a quatorze anos, sendo desligados 

ao atingir os quatorze anos, podendo, entretanto, continuar frequentando os cursos 

oferecidos; cada curso tinha carga horária de duas a quatro horas semanais, com 
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duração de quatro a seis meses. Os guardinhas que trabalhavam nas empresas 

eram liberados para frequentar o curso, e os da área azul, que trabalhavam apenas 

quatro horas diárias, faziam os cursos em horários alternados, ou seja, os que 

trabalhavam pela manhã frequentavam os cursos no período da tarde e os que 

trabalhavam à tarde, frequentavam os cursos pela manhã. Para frequentar os 

cursos, os guardinhas recebiam uma ajuda de R$ 10,00 (dez reais) mensais e os 

guardinhas já desligados, recebiam R$ 20,00 (vinte reais).  

Quanto ao trabalho dos menores, esclareceram que não havia 

rotatividade de funções, permanecendo todo o período na mesma empresa, havia 

ainda um acompanhamento educacional geral, mas sem um programa educacional 

específico para cada atividade desenvolvida pelo menor nas empresas ou na área 

azul. Finalizaram informando que a assistente social visitava regularmente as 

empresas para acompanhar o desempenho das atividades e verificar se não estava 

havendo desvirtuamento nas atividades, pois se houvesse o menor era 

imediatamente desligado (Termo de audiência – Procuradoria Regional do Trabalho 

da 15ª Região – Campinas, 20/05/1998). 

Na sequência, já em 2000, dando continuidade ao mesmo Inquérito 

Civil Público (ICP), foi encaminhado novo Ofício à Guarda Mirim, solicitando a 

relação nominal de todos os guardinhas, com informações sobre jornada, local da 

prestação de serviços, remuneração e se os contratos de trabalho estavam ou não 

registrados na Carteira de Trabalho e Presidência Social (CTPS); bem como os 

contratos e/ou convênios celebrados com as empresas nas quais os adolescentes 

prestavam serviços. A Guarda encaminhou a relação com os dados, mas como 

estavam incompletos, foram solicitadas informações adicionais, prestadas em 

07/05/2001, pelo então presidente da Guarda Mirim, ocasião em que esclareceu 

que: a) os adolescentes de 14 a 16 anos eram aprendizes, não eram trabalhadores, 

portanto os contratos não eram registrados nas Carteiras de Trabalho (CTPS) (Ofício 

enviado à Procuradoria do Trabalho em 07/05/2001). 

Apesar de saber que no entendimento do Ministério Público do 

Trabalho a situação da Guarda Mirim estava irregular, pois não preenchia os 

requisitos previstos na nova Lei de Aprendizagem, na Consolidação das Leis do 

Trabalho, com as alterações trazidas com a Emenda Constitucional nº 20/98 e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a Direção da Guarda Mirim de Franca resistia 

à ideia de alterar seus programas se ajustando a norma vigente, que havia sido 
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alterada, respaldado por parecer jurídico da lavra do Dr. Waldemar Thomazine 

(anexo C), Juiz togado aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – 

São Paulo, especialmente no que diz respeito a retirar os menores do trabalho na 

área azul. Na visão da Procuradoria Regional do Trabalho, esta situação expunha os 

menores a riscos e intempéries, o que caracterizaria trabalho perigoso ou insalubre. 

Em posição oposta, os dirigentes da Guarda Mirim entendiam que a atividade se 

configurava como Trabalho Educativo e era respaldada pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente e que sua retirada poderia significar a extinção da entidade, uma vez 

que perderiam sua principal fonte de renda, tendo em vista que sendo obrigados a 

contratar maiores de idade, com salário igual a pelo menos o salário mínimo, 

acrescido dos encargos inerentes ao contrato de trabalho, a renda auferida nos 

sistema de área azul não seria suficiente para viabilizar a continuidade dos trabalhos 

da Instituição (Parecer Jurídico –Anexo C). 

A Guarda Mirim defendia em suas argumentações, levadas a cabo em 

diversas reuniões ocorridas em todas as instâncias, que as atividades dos Guardas 

Mirins estavam enquadradas na qualidade de trabalho educativo, e não de 

aprendizes, conforme previsão legal do artigo 68 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que tem origem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) e no Decreto 2.208/97, de cunho educacional e não na legislação trabalhista, 

posição está não aceita nem pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, tampouco pelo Ministério Público do Trabalho.  

A situação se complicou, tendo tomado os jornais locais e, inclusive os 

da Região – Folha Ribeirão (encarte regional do jornal Folha de São Paulo), quando 

a Guarda Mirim solicitou a renovação do cadastro junto ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Franca (CMDCA). O cadastro não foi aceito 

e não foi renovado, pois em decorrência da Avaliação da Comissão Municipal de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Franca (COMPETI) e do próprio 

Conselho, a entidade não atendia aos requisitos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, devendo se adequar às exigências da lei para regularização de seu 

cadastro (COELHO, 2001; SILVA, 2003). 

Essas irregularidades, conforme descritas no relatório do Conselho 

Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil seriam: quanto à atuação 

dos adolescentes na área azul, o relatório considerava que estavam sendo 

submetidos às intempéries da natureza e à falta de segurança, caracterizando, 
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assim, trabalho penoso e realizado em local prejudicial à sua formação, 

descumprindo o artigo 67 do Estatuo da Criança e do Adolescente (ECA). Ainda, 

para ser considerada entidade de aprendizagem para jovens de 14 a 16 anos, 

deveria adequar-se ao disposto na Lei nº 10.097/2000, que exige a confecção de 

contrato de aprendizagem, com prazo de duração, anotação do contrato de trabalho 

de aprendiz na CTPS, exigir a matrícula e a frequência do aprendiz na escola e 

desenvolver programa de aprendizagem sob a orientação de entidade qualificada 

em formação técnico-profissional metódica (COELHO, 2001). 

Apesar das críticas através da imprensa, cartas de desabafo enviadas 

à presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CASTRO, 2001; LEAL, 2003) e de todos reconhecerem o papel relevante até então 

desenvolvido pela Guarda Mirim, que por todas as manifestações parecia ser 

unanimidade, o fato é que a situação estava irregular e teria que ser corrigida. 

Entretanto, a resistência em acatar e implementar novas medidas para se viabilizar a 

continuidade da Guarda Mirim era grande, respaldada ainda no parecer do Dr. 

Waldemar Thomazine, Juiz aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região, São Paulo e consultor jurídico da Federação Brasileira de Associações 

Sócio-Educacionais de Adolescentes (FEBRAEDA), confirmando que os programas 

desenvolvidos pela Guarda Mirim de Franca se enquadravam no conceito de 

trabalho educativo, segundo o artigo 68 do ECA. 

Com base no histórico exposto, observa-se, de acordo com a 

comunidade local, o entendimento de que a lei, por vezes, aparenta ser criada para 

prejudicar ou dificultar certas ações que se desenvolvem de maneira harmoniosa na 

sociedade, desarticulando projetos e criando obstáculos a sua continuidade 

(GUIMARÃES, 2007).  

Nessa perspectiva, num primeiro momento visualizam-se forças vivas 

da cidade de Franca se posicionando em defesa da continuidade dos projetos 

desenvolvidos pela instituição, nos moldes em que sempre se desenvolveram e, no 

pólo oposto, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a 

Procuradoria Regional do Trabalho, exigindo o cumprimento dos novos dispositivos 

legais que haviam entrado em vigor. 

Outrossim, salienta-se que a ninguém é facultado deixar de cumprir a 

lei. Portanto, ainda que pareça prejudicial uma lei, ela tem que ser cumprida até que, 

caso seja realmente comprovada sua ação perniciosa, seja alterada pelas vias 
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regulares, qual seja, através de outra lei que a modifique ou a revogue 

(GUIMARÃES, 2007). 

Diante do impasse e sem a intenção de desativar a Guarda Mirim, os 

diversos setores envolvidos na questão foram chamados a discutir o problema 

criado pela legislação e encontrar alternativas para continuar havendo o sistema de 

assistência a esses menores. 

Foram realizadas várias rodadas de negociações com o Ministério 

Público do Trabalho, que havia elaborado um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), em que, após muitas ponderações, previa a retirada de todos os guardinhas 

da área azul e sua substituição por adultos, tendo sido acordado a retirada gradual, 

em períodos distintos, ao longo de alguns meses, inclusive respeitando-se a idade 

dos adolescentes, ou seja, à medida que os menores fossem completando 16 anos 

seriam desligados, até a substituição completa, que se concluiu em setembro de 

2004 (Termo de Audiência de 02 de agosto de 2004 – Anexo D). 

Os dirigentes da Guarda Mirim à procura de uma solução para a 

questão mantiveram reuniões com o Delegado do Ministério do Trabalho, com o 

Promotor de Justiça e com o Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de 

Franca, Representantes da Associação Comercial e Industrial de Franca, Câmara de 

Diretores Lojistas, enfim, praticamente os atores de instâncias públicas e privadas 

da cidade, pois, como já dito anteriormente, não se concebia a extinção da Guarda 

Mirim de Franca, dado seu histórico de relevantes serviços prestados às crianças e 

aos adolescentes ao longo de seus mais de 30 anos de existência. Dessa busca e 

visitando outras cidades em que a questão também já havia sido discutida e 

solucionada, verificou-se a necessidade de se viabilizar a transformação da então 

Guarda Mirim em uma verdadeira Escola de Aprendizagem, que continuaria 

assistindo aos menores, a partir dos 14 anos, dentro de uma estrutura que 

atendesse ao a Lei 10.097/2000 (Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, de 09 

de outubro de 2003 – Anexo E). 

Definido o caminho e ante a impossibilidade de instalação da ESAC – 

Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, nome escolhido para o novo 

projeto, nas instalações da Guarda Mirim, pois ali não havia estrutura física para 

comportar cursos nos moldes que deveriam ser implantados e tendo em vista 

também, a precariedade dos recursos humanos existentes, enfim, era necessária a 

adequação de toda a infra-estrutura para a criação e instalação do projeto. Dessa 
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forma, os dirigentes do projeto saíram a campo em busca de novos parceiros que 

pudessem suprir essa lacuna, tendo encontrado no convênio celebrado com o 

Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF, as condições necessárias para a 

implantação da ESAC (Convênio com o Uni-FACEF – Anexo F). 

Com o apoio do Uni-FACEF e a presença de todos os envolvidos, 

Ministério do Trabalho, Ministério Público, Magistratura, Representantes do Uni-

FACEF, foi definida a estrutura do curso de Auxiliar Administrativo, que é ministrado, 

até hoje, nas instalações do Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF.  

Diante da solução encontrada, das parcerias formalizadas, a Guarda 

Mirim modificou seus estatutos sociais, transformando-se na Escola de 

Aprendizagem e Cidadania de Franca, também designada pela sigla ESAC – 

Franca, instituída na forma de Associação Civil de direito privado, com fins não 

econômicos, e duração por tempo indeterminado, tendo por finalidade preparar 

jovens de 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos para o mercado de trabalho, com 

profissionalização básica e formação da cidadania. 

Assim, no dia 02 de agosto de 2004, começaram a ser ministradas as 

aulas da primeira turma de aprendizes do curso de auxiliar administrativo da Escola 

de Aprendizagem e Cidadania de Franca (Termo de Audiência – Anexo D). 

A estrutura do curso foi concebida de maneira a que os menores 

aprendizes pudessem frequentar as aulas do ensino regular, manter contratos de 

trabalho de aprendizes com empresas e participarem do curso de formação, cujas 

aulas, no primeiro formato, eram ministradas no período da tarde, em dois dias por 

semana, com carga horária de oito horas aula semanal e duração de dezoito meses 

(Estrutura do Curso de Aprendizagem – Anexo G). 

As aulas desde o início são ministradas por alunos dos cursos 

universitários do Uni-FACEF, sob a supervisão de professores do Uni-FACEF e da 

ESAC, contemplando na estrutura curricular aulas de português, matemática, 

contabilidade, administração, computação, recursos humanos, ética e outras 

disciplinas relacionadas ao curso (Estrutura do Curso de Aprendizagem – Anexo G). 

Em um primeiro momento a receptividade dos empresários foi boa, 

especialmente porque o Ministério do Trabalho havia encaminhado correspondência 

a todos os empresários informando que estaria intensificando o trabalho de 

fiscalização do cumprimento do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

que regulamenta a obrigatoriedade das empresas manterem em seus quadros, de 
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5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) de aprendizes. 

Posteriormente, foi redefinida a proposta do curso, passando o menor 

aprendiz a permanecer durante o primeiro semestre do curso somente na sua 

formação teórica, com aulas de segunda a sexta-feira no horário da tarde e, no 

segundo e terceiro semestres, nas empresas, aprendendo na prática o que haviam 

absorvido no curso teórico. 

Assim, pelo novo modelo, há a cada semestre, um grupo de 120 novos 

aprendizes ingressando no curso de Auxiliar administrativo da ESAC. 

Nos moldes adotados e com as parcerias efetivadas já se completam 

seis anos de existência dos cursos de aprendizagem da Escola de Aprendizagem e 

Cidadania de Franca. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem de 

dados qualitativa. Os estudos descritivos têm por finalidade “observar, descrever e 

explorar os aspectos de uma situação, ou seja, descrever com exatidão os fatos ou 

fenômenos de uma determinada realidade” (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004, p. 

177). Já os estudos exploratórios, segundo Gil (1999, p. 43), “são desenvolvidos 

com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato”.  

Assim, pela definição de Lobiondo-Wood e Harber (2001), o estudo 

descritivo-exploratório permite captar informações para analisar um contexto de 

elementos e práticas ou traçar planos mais adequados para a melhoria da prática 

em questão. 

 

 

5.1 OBJETIVOS 

 

 

5.1.1 Objetivo Geral 

 

• Identificar a opinião de representantes do setor público e privado da cidade de 

Franca que participaram da reestruturação da Guarda Mirim após a Emenda 

Constitucional nº 20/1998, sobre a influência desta mudança na vida dos 

menores aprendizes e no desenvolvimento da cidade e da região. 

 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Compreender o processo de reestruturação da Guarda Mirim de Franca após 

a Emenda Constitucional n° 20/1998. 

• Identificar o papel dos representantes do setor público envolvidos na 

reestruturação da Guarda Mirim de Franca após a Emenda Constitucional nº 

20/1998. 
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• Identificar o papel dos representantes do setor privado na reestruturação da 

Guarda Mirim de Franca após a Emenda Constitucional nº 20/1998. 

• Identificar os pontos positivos e negativos da reestruturação da Guarda Mirim 

de Franca após a Emenda Constitucional n° 20/1998 p ara a vida dos menores 

aprendizes e o desenvolvimento da cidade e região, de acordo com a opinião 

de representantes do setor público e privado envolvidos no processo de 

mudança. 

 

 

5.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Os sujeitos da pesquisa são representantes dos setores público e 

privado, envolvidos no processo de reestruturação da Guarda Mirim de Franca após 

a Emenda Constitucional nº 20/1998.  

Desta forma, como critério de inclusão, foram selecionados sujeitos 

que participaram do processo de reestruturação da Guarda Mirim de Franca e que 

concordaram participar da pesquisa.  

Os sujeitos da pesquisa se limitaram aos que participaram do processo 

de reestruturação, pois se entende que primeiro é necessário conhecer as 

circunstâncias em que ocorreram as mudanças, as formas de atuação da guarda, os 

problemas enfrentados, as resistências e apoios recebidos, enfim, entender o que 

não estava de acordo com a nova legislação e as dificuldades encontradas para a 

adaptação. 

A inclusão da oitiva dos Guardinhas Mirins, dos Aprendizes e dos 

familiares, neste momento, desviaria o foco da pesquisa, mesmo porque, sem o 

conhecimento obtido com o presente estudo, poderíamos não conseguir analisar 

corretamente as informações recebidas desses outros sujeitos.  

 
São sujeitos da pesquisa: 

 
1. Representantes do Setor Público: 

o O Delegado do Ministério do Trabalho em Franca; 

o O Promotor da Infância e da Juventude da Comarca de Franca; 

o Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente de Franca na época da reestruturação. 
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2. Representantes do Setor Privado: 

o O responsável pelo programa da Escola de Aprendizagem e Cidadania 

de Franca; 

o Representante do Rotary Clube de Franca – Mantenedor da Escola de 

Aprendizagem e Cidadania de Franca. 

o Representante do Clube de Diretores Lojistas de Franca (CDL) 

 
Em suma, os dados do presente estudo foram coletados por meio de 

entrevistas com 06 (seis) sujeitos que participaram do processo de transformação da 

Guarda Mirim de Franca em Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca – 

ESAC, sendo 03 (três) do setor público, representantes: do Ministério Público do 

Estado de São Paulo – Promotoria da Infância e da Juventude, do Ministério do 

Trabalho e Emprego – Regional de Franca e do Município de Franca – do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e 03 (três) do setor privado, 

representantes: da Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, do Rotary 

Clube de Franca e do setor comercial do Município – Câmara dos Dirigentes Lojistas 

de Franca – CDL.  

Os sujeitos são caracterizados no quadro abaixo. 

 
Quadro 1  – Caracterização dos sujeitos entrevistados segundo setor, ramo de atividade, 
função, instituição e tempo na função em Franca. 

Nº Setor Ramo de atividade Função Instituição 
Tempo na 
função em 

Franca 

E.1 Privado Comércio Presidente/Secretário 
Rotary Clube de 
Franca e ESAC 10 anos 

E.2 Privado Administração 
Gerente 

Administrativa 

Escola de Apren-
dizagem e Cida-
dania – ESAC 

16 anos 

E.3 Privado Comércio Presidente 
CDL – Câmara de 
Dirigentes Lojistas   11 anos 

E.4 Público 
Funcionário Público 

Estadual Promotor de Justiça 
Ministério Público de 

SP 13 anos 

E.5 Público 
Funcionário Público 

Federal 
Gerente Regional 

Ministério do 
Trabalho e Emprego 

09 anos 

E.6 Público 
Funcionário Público 

Municipal 
Assistente Social /  

Presidente 

CRAS – Centro de 
Referência em 

Assistência Social / 
Conselho Municipal 

dos Direitos da 
Criança e do 

Adolescente – 
CMDCA 

18 anos 

 

 

De 2001 a  

2005 
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5.3 COLETA DE DADOS 

 

 

A técnica que melhor se aplicou para a coleta de dados foi a entrevista, 

com base em roteiros semi-estruturados. A entrevista é um instrumento básico para 

a coleta de dados, sendo uma das principais técnicas de trabalho no âmbito das 

investigações sociais. Cervo e Bervian (2002, p. 47) afirmam que se deve recorrer 

ao uso da entrevista “quando não há fontes mais seguras para as informações 

desejadas ou quando se quiser completar dados extraídos de outras fontes”.  

É o caso do presente estudo, no qual os dados que puderam ser 

fornecidos por outras pessoas, tornaram-se muito importantes “tanto para o estudo 

de fatos como de casos ou de opiniões” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 46, grifo do 

autor). 

A entrevista semi-estruturada é mais utilizada na pesquisa qualitativa e 

permite ao pesquisador uma maior liberdade para desenvolver cada situação de 

forma mais adequada, pois o entrevistador faz perguntas específicas, mas também 

deixa que o entrevistado responda seus próprios termos (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSNAJDER,1999).  

Considerando a colocação de Cervo e Bervian (2002, p. 46), de que se 

deve “marcar com antecedência o local e o horário para entrevista [pois] qualquer 

transtorno poderá comprometer os resultados da pesquisa”, as entrevistas foram 

agendadas previamente de acordo com a disponibilidade dos sujeitos.  

Após a concordância dos entrevistados manifestada no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário de Franca, responderam às perguntas formuladas e 

manifestaram sua opinião sobre a transformação da Guarda Mirim em ESAC, já que 

todos, à época, tiveram envolvimento, em maior ou menor escala, com o processo 

de mudança e com as consequências dele advindas. 

As perguntas dos roteiros das entrevistas (Apêndices A e B) foram 

elaboradas de acordo com os objetivos propostos. Esta inter-relação é apresentada 

no quadro abaixo.  

Os resultados da pesquisa encontram-se no Apêndice D. 
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Quadro 2 –  Inter-relação entre os objetivos específicos, os dados secundários e as 
perguntas dos roteiros de entrevista. 

Objetivos 
Específicos Dados Secundários 

Perguntas de 
Pesquisa do Roteiro 

de Entrevista 1 
(Representantes do 

Setor Público)  

Perguntas de 
Pesquisa do Roteiro 

de Entrevista 2 
(Representantes do 

Setor Privado)  
1- Compreender o 

processo de 
reestruturação da 
Guarda Mirim de 
Franca após a 

Emenda 
Constitucional n° 

20/1998. 
 

- Atas das reuniões da 
Guarda Mirim, cuja 
agenda apresente 

algum item 
relacionado à Emenda 

nº 20/1998. 
- Atas das reuniões do 

grupo de trabalho 
envolvido na 

reestruturação da 
Guarda Mirim e na 

criação da Escola de 
Aprendizagem e 

Cidadania 
 

1. Como ocorreu 
o processo de 

reestruturação da 
Guarda Mi-rim de 

Franca? 
2. Qual foi a in- 
fluência da Emenda 

Constitucional nº 
20/1998? 

3. Quais foram 
as facilidades 

encontradas nesta 
reestruturação? 

4. Quais foram 
as dificuldades 

encontradas nesta 
reestruturação? 

5. O que mudou 
com esta 

reestruturação? 

1. Como ocorreu 
o processo de 

reestruturação da 
Guarda Mirim de 

Franca? 
2. Alguma lei 
influenciou esta 

mudança? Qual? 
Como foi esta 

influência? 
3. Quais foram 

as facilidades 
encontradas nesta 

reestruturação? 
4. Quais foram 

as dificuldades 
encontradas nesta 

reestruturação? 
5. O que mudou 

com esta 
reestruturação? 

 
2- Identificar o papel 

dos representantes do 
setor público 
envolvidos na 

reestruturação da 
Guarda Mirim de 

Franca após a Emenda 
Constitucional nº 

20/1998. 
 

Atas das reuniões da 
Guarda Mirim, cuja 
agenda apresente 

algum item 
relacionado à Emenda 

nº 20/1998. 
- Atas das reuniões do 

grupo de trabalho 
envolvido na 

reestruturação da 
Guarda Mirim e na 

criação da Escola de 
Aprendizagem e 

Cidadania 

6. Qual foi a sua 
participação na 

transformação da 
Guarda Mirim de 

Franca em ESAC – 
Escola de 

Aprendizagem e 
Cidadania? 

 

 

3- Identificar o papel 
dos representantes do 

setor privado na 
reestruturação da 
Guarda Mirim de 

Franca após a Emenda 
Constitucional nº 

20/1998. 
 

Atas das reuniões da 
Guarda Mirim, cuja 
agenda apresente 

algum item 
relacionado à Emenda 

nº 20/1998. 
- Atas das reuniões do 

grupo de trabalho 
envolvido na 

reestruturação da 
Guarda Mirim e na 

criação da Escola de 
Aprendizagem e 

Cidadania 
 

 6. Qual foi a sua 
participação na 

transformação da 
Guarda Mirim de 

Franca em ESAC – 
Escola de 

Aprendizagem e 
Cidadania? 

   continua 
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continuação    

Objetivos 
Específicos Dados Secundários 

Perguntas de 
Pesquisa do Roteiro 

de Entrevista 1 
(Representantes do 

Setor Público)  

Perguntas de 
Pesquisa do Roteiro 

de Entrevista 2 
(Representantes do 

Setor Privado)  
4- Identificar os pontos 
positivos e negativos 
da reestruturação da 

Guarda Mirim de 
Franca após a Emenda 

Constitucional n° 
20/1998 para a vida 

dos menores 
aprendizes e o 

desenvolvimento da 
cidade e região, de 

acordo com a opinião 
de representantes do 

setor público e privado 
envolvidos no 

processo de mudança. 
 

 7. Quais os pontos 
positivos do modelo 

da Guarda Mirim e do 
modelo atual, ESAC? 

8. Quais os pontos 
negativos do modelo 
da Guarda Mirim e do 
modelo atual, ESAC? 

9. Como a 
reestruturação afetou 
a vida dos menores? 

(menor na escola, 
níveis de delinquência 

infantil, trabalho 
informal/ doméstico) 
10. De uma forma 

geral, esta mudança 
repercutiu na melhoria 
da vida das famílias? 

Da cidade?Da 
sociedade? 

11. O(a) senhor(a) 
sabe se esta 

reestruturação serviu 
como referência para 
modelos semelhantes 
em outras cidades? 

7. Quais os pontos 
positivos do modelo 

da Guarda Mirim e do 
modelo atual, ESAC? 

8. Quais os pontos 
negativos do modelo 
da Guarda Mirim e do 
modelo atual, ESAC? 

9. Como a 
reestruturação afetou 
a vida dos menores? 

(formação profissional, 
desenvolvimento de 

competências, nível de 
empregabilidade/merc

ado de trabalho) 
10. De uma forma 

geral, esta mudança 
repercutiu na melhoria 
da vida das famílias? 

Da cidade? Da 
sociedade? 

11. O(a) senhor(a) 
sabe se esta 

reestruturação serviu 
como referência para 
modelos semelhantes 
em outras cidades? 

 

 

 

5.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Uni-

FACEF, com o Protocolo de nº 013/2010. Antes do início da coleta de dados, o autor 

explicou detalhadamente aos entrevistados os objetivos da pesquisa, informando-os 

sobre os procedimentos éticos envolvidos, nos termos da resolução CNS/MS nº 

196/1996 e do parecer emitido pelo Comitê de Ética na Pesquisa do Centro 

Universitário de Franca – Uni-FACEF e esclarecendo-os de que a qualquer 

momento poderiam interromper a entrevista. 

Essas entrevistas foram realizadas pelo próprio pesquisador, após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). 
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5.5 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 
As entrevistas foram gravadas e transcritas, sendo realizadas diversas 

leituras. Foram analisadas por meio de análise de conteúdo, ou seja, pela 

categorização dos temas, elencados à frente.  

A análise de conteúdo é aplicável, como ressalta Bardin (1977), a 

qualquer tipo de comunicação. Pela análise de conteúdo fica postulado que há um 

conjunto de significados comuns entre os interlocutores e que os significados que os 

receptores captam podem ser recuperados a partir de conteúdos específicos. Assim, 

o texto é desmembrado e o significado é extraído do artefato textual pelo analista. 

Tipicamente na análise categorial, a prática consiste em extrair frases 

que pertencem a certo tema de um só documento ou de vários e, depois justapor 

essas frases, construir um retrato das coisas que parecem estar agrupadas aos 

olhos do investigador com base no conteúdo referencial descontextualizado. 

Durante a análise, buscaram-se as particularidades de cada relato, por 

meio da análise de conteúdo e definição de diversos núcleos temáticos. Esses 

núcleos, considerados unidades de significação, foram selecionados dos textos 

analisados, a partir da constância e frequência de aparições, demonstrando 

significar algo para o objetivo do estudo (BARDIN, 1977). 

Os relatos das entrevistas transcritos foram codificados segundo o 

setor do entrevistado. Para setor público pu e para o setor privado pr e os 

entrevistados numerados aleatoriamente de (E.1) a (E.6).  

Da análise do conteúdo das entrevistas destacam-se os seguintes 

temas (categorias analisadas):  

• Emenda Constitucional nº 20/98: Idade Mínima para o trabalho e a 

vulnerabilidade do menor no trabalho de rua. 

• Influência da atuação dos órgãos do setor público na reestruturação da 

Guarda Mirim de Franca. 

• Atuação da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região na 

reestruturação da Guarda Mirim de Franca. 

• Atuação do Ministério Público Estadual – Promotoria da Infância e da 

Juventude na reestruturação da Guarda Mirim de Franca. 

• Atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na 
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reestruturação da Guarda Mirim de Franca. 

• Atuação do Ministério do Trabalho e Emprego na reestruturação da Guarda 

Mirim de Franca. 

• Resistência à mudança? - enquadramento do trabalho da Guarda Mirim como 

trabalho educativo - a necessidade de entendimento da interpretação da lei  

• Nova lei de aprendizagem. 

• Importância dos colaboradores para o processo de reestruturação da Guarda 

Mirim - Convênio com o Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF – 

viabilização do projeto.  

• Influência da reestruturação da Guarda Mirim em ESAC na formação 

educacional do menor. 

• Influência da reestruturação da Guarda Mirim de Franca na vida profissional 

dos menores e nas garantias trabalhistas e dos encargos trabalhistas do novo 

modelo no nível de empregabilidade dos aprendizes. 

• Influência da Reestruturação da Guarda Mirim de Franca na melhoria da vida 

das famílias, da cidade e da sociedade. 

• Influência da reestruturação da Guarda Mirim de Franca para o 

desenvolvimento regional. 

 

 

5.6 DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Salomon (1997, p. 146) ressalta que o pesquisador deve ter “o 

compromisso de difundir os resultados que a ciência traz” e é inegável que não 

somente a comunidade acadêmica, mas também “o público em geral participa das 

vantagens da divulgação científica”.  

Assim, os resultados da pesquisa serão divulgados a todos os 

participantes da investigação e aos órgãos governamentais do município. Serão 

apresentados em congressos nacionais e internacionais e publicados em periódicos 

nacionais e internacionais. 
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6 O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA GUARDA MIRIM DE 
FRANCA EM ESAC: a opinião de representantes do seto r público e 
privado  
 
 

 
A seguir a análise das categorias elencadas anteriormente. 

 

 

6.1 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98: idade mínima para o trabalho e a 
vulnerabilidade do menor no trabalho de rua 

 
 
 

“A vulnerabilidade social pode ser compreendida como situação em 

que os recursos e habilidades de um dado grupo social são insuficientes e 

inadequados para lidar com as oportunidades oferecidas pela sociedade” 

(HILLESHEIM; CRUZ, 2008, p. 196). Sendo assim, membros de determinado grupo 

social são mais vulneráveis por possuírem possibilidades restritas de mobilidade 

social. 

Os menores em situação de trabalho na rua, antes das mudanças 

estabelecidas pela Emenda Constitucional n° 20/98 p odem ser considerados um 

destes grupos sociais. 

De acordo com Hillesheim e Cruz (2008, p. 196):  

 

As oportunidades constituem uma forma de ascender a maiores níveis de 
bem-estar ou diminuir probabilidades de deterioração das condições de 
vida de determinados atores sociais. Assim, o conceito de vulnerabilidade 
social está indiretamente vinculado com o de mobilidade social, posto que 
as possibilidades que indivíduos em vulnerabilidade social possuem de se 
movimentarem nas estruturas sociais e econômicas são restritas em 
termos de modificação de inscrição social.  

 

O presente estudo abordou a situação de menores de 18 anos, que 

trabalhavam na área azul e nas empresas, cujos “contratos” eram gerenciados pela 

Guarda Mirim de Franca. A utilização da força de trabalho dos menores tanto nas 

ruas quanto nas empresas persistiu sob o mesmo modelo de atuação da Guarda 

Mirim, até 2003, sendo que a partir de 1998, foi limitada a idade de ingresso na 

Guarda Mirim, que passou a ser de 14 anos, nada mais se alterando, mesmo após a 

entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, das Convenções 
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Internacionais do Trabalho da OIT, de nºs 138 e 182, das Recomendações da OIT a 

elas vinculadas de nºs 146 e 190, todas ratificadas pelo Brasil e colocadas em 

vigência pelos Decretos nº 4.134, de 15/02/2002 e nº 3.597, de 12/09/2000, 

respectivamente que impunham novos limites de idade e de forma de contratação, 

bem como de utilização da força de trabalho dos menores, especialmente daqueles 

com idade entre 14 e 16 anos. 

Perguntados sobre como ocorreu o processo de reestruturação da 

Guarda Mirim de Franca, os entrevistados atribuíram seu início a vigência da 

Emenda Constitucional 20/98 e ao trabalho dos menores na área azul, expostos a 

possíveis riscos da própria atividade, além das intempéries climáticas a que estavam 

sujeitos. 

As manifestações dos entrevistados do setor público são diretas no 

sentido de que a alteração do limite de idade foi o fato gerador dos primeiros atos no 

sentido de adequar os trabalhos da Guarda Mirim à nova legislação: 

 

[...] Começou com a discussão da idade mínima para ingresso no 

trabalho (E.5) pu 

[...] causou a discussão da idade mínima para ingresso no trabalho [...] 

(E.5) pu  

[...] então na Guarda Mirim eles atendiam adolescentes de 12 a 14 

anos, e com a Emenda 20 eles começaram a atender de 14 a 16 anos, 

nessa faixa etária da aprendizagem. (E.4) pu  

 

Assim, como se depreende do último relato do representante do setor 

público, os responsáveis pela Guarda Mirim tinham conhecimento da vigência da 

Emenda Constitucional, entendendo, entretanto, naquele momento, que o seu 

enquadramento aos novos limites de idade impostos pela Emenda já seriam 

suficientes para sua adequação às novas normas. 

Já na visão dos entrevistados do setor privado, a questão primordial 

era a lei 10.097/2000 e o ECA, pois na interpretação dos dirigentes da Guarda 

Mirim, a forma de trabalho e a estrutura dos cursos ministrados estavam adequados 

ao ECA, apesar de contrariarem a Lei 10.097/2000 e no entendimento do Ministério 

Público e do CMDCA não se enquadravam em nenhum dos dois dispositivos legais. 
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[...] verificando que realmente aquela forma de trabalho deveria ser 

cancelada, [...] vamos fazer então por aprendizagem, vamos preparar 

esses jovens para o mercado de trabalho  (E.2) pr  

 

[...] O Ministério Público e o CMDCA pressionavam para que 

enquadrássemos nos moldes da lei nº 10.097/2000 e não segundo o 

ECA – estágio supervisionado. (E.1) pr  

 

Entretanto, nas indagações das autoridades responsáveis pela 

fiscalização do trabalho do menor, em especial a Procuradoria do Trabalho da 15ª 

Região – Campinas/SP, conforme se vê na ata da reunião realizada na sede da 

Procuradoria em Campinas no dia 20/05/1998 (Anexo H), já se questionava a 

Guarda Mirim sobre a forma de se ministrar os cursos, em especial para saber se 

atendiam ao previsto pela legislação de aprendizagem, no sentido de promover a 

rotatividade das atividades dos aprendizes para que assimilassem diversas 

possibilidades de labor e, posteriormente, pudessem escolher um dentre aqueles 

que lhes haviam sido oferecidos para exercer em sua vida profissional. 

Assim, nas falas apresentadas se verifica a dinâmica do processo de 

evolução social, eis que em 1998, quando da abertura do Inquérito Civil Público 

(ICP) pela Procuradoria Regional do Trabalho de Campinas, o foco principal era a 

questão da idade mínima para o trabalho, quatorze anos na condição de aprendiz e 

dezesseis anos como trabalhador, excetuando-se as proibições legais; em 2000, 

com o advento da Lei 10.067/2000, o foco do ICP ainda em andamento, ampliou-se 

para a aplicação da nova Lei e do ECA, inserindo-se no contexto também, a questão 

da vulnerabilidade do menor, em virtude do exercício de atividades nas ruas – área 

azul e da aprendizagem, já que as autoridades fiscalizadoras entendiam que os 

cursos ministrados pela Guarda Mirim não possuíam vinculação com as atividades 

laborais exercidas pelos Guardinhas, não podendo assim serem consideradas como 

aprendizagem técnico/profissional.  

Complementando a legislação, há ainda o artigo nº 405 da 

Consolidação das Leis do Trabalho prevendo que: 

 

Art. 405 - Ao menor não será permitido o trabalho: [...] 
§ 2º O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá 
de prévia autorização do Juiz de Menores, ao qual cabe verificar se a 
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ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, 
avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua 
formação moral. 

 

Pelo artigo acima transcrito, verifica-se, também, que a utilização dos 

menores pela Guarda Mirim no trabalho de fiscalização da área azul, portanto, 

estaria sujeita à aprovação do Juiz de Menores, pois que o trabalho é exercido 

diretamente nas ruas. 

Dessa forma, observa-se nas falas de representantes dos dois setores 

(público e privado) que o outro motivo do questionamento à Guarda Mirim era 

relativo ao trabalho exercido pelos menores que ficavam na rua, em condições de 

vulnerabilidade, cuidando da área azul e dos cursos ministrados, que muitas vezes 

não guardavam conexão alguma com o trabalho por eles desenvolvido. 

 

[...] questão daqueles menores que ficavam na rua, cuidando do 

estacionamento da área azul de Franca, não foi só em Franca foi a 

nível estadual [...] (E.5) pu  

 

[...] até dezembro de 2004 quando todos os adolescentes, já em 

processo de admissão, completariam o tempo de permanência junto à 

entidade e assim também a completa retirada dos mesmos da área 

azul e das empresas, que estavam de forma irregular, ou seja, sem o 

registro em carteira. [...] (E.1) pr  

  

Pode-se inferir, assim, que apesar da aplicação da Emenda 

Constitucional nº 20/98 ter sido a propulsora de todo o processo de criação da ESAC 

– Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, em substituição à Guarda Mirim, 

o que realmente levou à mudança foi a situação de vulnerabilidade em que se 

encontravam os menores que prestavam serviços nas ruas, na visão dos órgãos de 

fiscalização, bem como a falta de estrutura metódica de ensino, que pudesse ser 

enquadrado no conceito de aprendizagem. 
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6.2 A INFLUÊNCIA DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO SETOR PÚBLICO NA 
REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MIRIM DE FRANCA 

 

 

Das informações levantadas nas entrevistas, observa-se que o 

processo de reestruturação foi desencadeado pela ação dos órgãos fiscalizadores 

do setor público, em uma sequência de eventos ocorridos a partir do ano de 1998, 

quando foi realizada a primeira audiência com os representantes da então Guarda 

Mirim de Franca, na Procuradoria do Trabalho, para levantamento de dados sobre a 

forma de atuação da entidade àquela época (Anexo H). 

  

[...] eu cheguei aqui em novembro de 1997, e logo no ano seguinte, 

com a Emenda 20, eu fui procurado pelo Sr. [...], acompanhado do Dr. 

[...] promotor, dizendo que ía adequar a Guarda Mirim aos moldes da 

Emenda. Então na Guarda Mirim eles atendiam começaram a atender 

de 14 a 16 anos, nessa faixa etária da aprendizagem. Então foi isso. 

Eu visitei a Guarda Mirim várias vezes, sabia que faziam trabalho 

redondinho. [...]. (E.4) pu 

 

[...] eu nunca assumi uma posição de vanguarda contrária à Guarda 

Mirim, porque a nossa Guarda Mirim aqui de Franca, ela tinha todo 

esse histórico, toda essa estrutura de proteção e na prática a gente 

nunca teve problema. (E.4) pu 

 

Em decorrência desta audiência, a Diretoria da Guarda Mirim procurou, 

conforme relato acima, as autoridades locais, mais precisamente a Promotoria da 

Infância e da Juventude, para comunicar que a entidade já havia realizado a 

adequação de seus trabalhos à Emenda Constitucional nº 20/1998, passando a 

trabalhar somente com menores com idade superior a 14 (quatorze) anos. Como 

não se tinha notícia de qualquer problema envolvendo a entidade e tendo em vista 

que nunca teve conhecimento de atos que pudessem prejudicar os menores 

assistidos pela instituição, após a série de visitas que o entrevistado relatou ter 

realizado, entendeu não ser necessária, naquele momento qualquer outra 

intervenção ministerial. 
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Como a Procuradoria do Trabalho, após a audiência acima relatada e 

algumas notificações atendidas também não se manifestou mais sobre a questão, a 

Guarda Mirim seguiu assim seu trabalho nos moldes até então adotados, conforme 

já relatado no capítulo 4. 

Ainda nesse cenário, o Ministério do Trabalho também não fazia 

restrições à forma de atuação da Guarda Mirim, por também conhecer sua estrutura 

e saber da seriedade com que conduziam a entidade. 

 

[...] A Guarda Mirim na época recebeu algumas notificações, foi em 

algumas reuniões foi quando o Dr.Izielma de Luca Andrade que era o 

Delegado do Trabalho aqui aposentou [...] (E.2) pr 

 

Vale aqui ressaltar que a Convenção nº 138 e a Recomendação nº 146 

do OIT que tratam da idade mínima para ingresso dos menores no mercado de 

trabalho, só entraram em vigor no Brasil aos 15 de fevereiro de 2002, com a 

publicação do Decreto nº 4.134/2002.  

Ao retomar o andamento do Inquérito Civil Público (ICP) pela 

Procuradoria do Trabalho de Campinas, já com a nova lei de aprendizagem em 

vigor, os outros órgãos públicos relacionados ao trabalho do menor se uniram para 

fazer aplicar a lei e encontrar uma solução viável para a continuidade da Guarda 

Mirim com seu trabalho, que todos reconheciam valoroso, mas dentro dos ditames 

legais.   

Relata-se, a seguir, a participação de cada um dos agentes públicos 

entrevistados nesse processo. 

  

 

6.2.1 Atuação da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região na 
reestruturação da Guarda Mirim de Franca 

 

 

É da competência originária do Ministério Público do Trabalho (MPT), 

nos termos do inciso III do artigo 83 da Lei Complementar nº 75/93, “promover a 

ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para a defesa de interesses 

coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos”. 
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No inciso V do mesmo artigo, há ainda, como atribuição do MPT, “propor as ações 

necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores [...], decorrentes das 

relações de trabalho”. 

Assim, o Inquérito Civil Público (ICP) instaurado pela Procuradoria 

Regional do Trabalho decorre das atribuições acima elencadas, que dão legalidade 

e legitimidade ao ato, visto que apuravam o descumprimento do inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal, tendo sido proposto para a defesa dos direitos e 

interesses dos menores que trabalhavam na Guarda Mirim de Franca. 

Quanto à influência da Procuradoria do Trabalho no processo de 

reestruturação da Guarda Mirim, se pode considerar a instauração do ICP como o 

marco para o processo de reestruturação da Guarda Mirim de Franca, pois foi a 

partir dele que o Ministério Público Estadual, pelo Promotor da Infância e Juventude 

e o Ministério do Trabalho e Emprego, por seu Gerente Regional, em conjunto com a 

Procuradora do Trabalho, começaram as reuniões que redundaram na assinatura do 

Termo de Ajuste de Conduta (TAC) pela Guarda Mirim de Franca (Anexo E), 

comprometendo-se a transformar a Guarda Mirim em uma verdadeira escola de 

aprendizagem. 

Nesse sentido, observa-se a fala abaixo transcrita: 

 

[...] Mas no ano de 2002 surgiu um Inquérito Civil de uma Procuradora 

do Trabalho. Ela pegou esse inquérito civil lá em Campinas, que já 

existia há algum tempo, e ela resolveu dar uma solução e esteve aqui 

em Franca duas vezes. Na primeira proposta houve um Termo de 

Ajustamento de Conduta, pra que a Guarda Mirim se adequasse à 

Lei[...]. (E.4) pu  

 

Vale ressaltar que em um primeiro momento ainda houve resistência 

por parte da Direção da Guarda Mirim às propostas da Procuradoria Regional do 

Trabalho, como já discutido no capítulo 4.  

Nessa perspectiva, a Direção da Guarda Mirim insistia que seu projeto 

de trabalho se enquadrava no sistema de trabalho educativo, previsto no artigo 68 

do ECA, não necessitando realizar as alterações sugeridas no TAC proposto, 

posição que foi logo superada conforme se vê dos trechos abaixo transcritos: 
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[...] Mas quando a gente entendeu que ou alterava, ou fechava a 

Instituição, ai a gente recebeu a visita da Dra., o acompanhamento que 

ela fez pedindo relatórios, o TAC que foi assinado pelo Presidente na 

época Sr., a gente pediu um tempo para que 16 anos fossem saindo 

gradativamente, para não ter uma ruptura, uma coisa assim muito 

abrupta. [...] (E.2) pr 

 

[...] Assinamos um Termo de Ajuste de Conduta no qual foi dado um 

prazo para a regularização de todo o modo como vínhamos 

trabalhando[...]. (E.1) pr 

 

Percebe-se, portanto, a grande influência da Procuradoria Geral do 

Trabalho no processo de mudança da Guarda Mirim. Nesse sentido, a Guarda Mirim 

também contou com a colaboração da Procuradoria, na busca de uma solução, bem 

como a compreensão de que o projeto em andamento terminasse gradativamente 

dentro de prazos estabelecidos no TAC. 

  

 

6.2.2 Atuação do Ministério Público Estadual – Promotoria da Infância e da 
Juventude na reestruturação da Guarda Mirim de Franca 

 

 

A Promotoria da Infância e da Juventude é um dos cargos 

especializados de Promotor de Justiça, criado nos termos do inciso IV, do artigo 295, 

da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26/11/1993, que prevê como atribuições: 

 

Art. 295. Aos cargos especializados de Promotor de Justiça, respeitadas as 
disposições especiais desta lei complementar, são atribuídas às funções 
judiciais e extrajudiciais de Ministério Público, nas seguintes áreas de 
atuação: [...] 
IV - Promotor de Justiça da Infância e Juventude: proteção integral da 
criança e do adolescente, bem como as relações jurídicas decorrentes de 
seu regime jurídico especial, desde que de competência da Justiça da 
Infância e da Juventude [...] 
 

Estão inseridas ainda, na mesma lei, dentre as funções Institucionais 

do Ministério Público do Estado de São Paulo, no inciso X do artigo 103, a de 

“exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, 
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menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência.” 

Agindo dentro das atribuições inerentes ao seu cargo, o Promotor da 

Infância e Juventude da Comarca aderiu ao Inquérito Civil instaurado pela 

Procuradoria do Trabalho da 15ª Região, sendo um dos signatários do TAC firmado 

pela Guarda Mirim de Franca, conforme se extrai das falas a seguir: 

 

[...] Mas depois com o surgimento da Lei, eu me uni a esse 

procedimento esse inquérito civil, assinei junto da Procuradora do 

Trabalho, isso coincidiu com o momento que precisava mudar, e o 

grande desafio era esse, era fazer com que a Guarda Mirim não 

acabasse, mas se adequasse à Lei[...]. (E.4) pu  

 

[...] Quando eu assumi como gerente, nós nos reunimos com algumas 

autoridades, e os nossos avisos-prévios estavam assinados, no dia 23 

de abril em 2003. [...] (E.2) pr  

  

[...] Aí surgiu a Lei, nós tínhamos parâmetros pra dizer o que era essa 

aprendizagem, a aprendizagem tinha os requisitos objetivos de “X” 

horas por dia, tem que estar estudando [...]. (E.4) pu  

  

Com base no exposto, constata-se que, apesar de sua função 

institucional ser a de fiscalização das entidades que abrigam menores, como é o 

caso da Guarda Mirim de Franca, a Promotoria de Justiça da Infância e da 

Juventude da Comarca de Franca atuou nesse sentido, mas não com a simples 

imposição da lei. Ao contrário, desde o primeiro momento demonstrou um apreço 

grande ao trabalho efetuado pela Entidade e comprometimento com a sua 

manutenção.  

Observa-se, portanto, a importante influência que exerceu o Ministério 

Público Estadual no processo de reestruturação da Guarda Mirim de Franca e de 

sua transformação na Escola de Aprendizagem e Cidadania. 
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6.2.3 Atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na 
reestruturação da Guarda Mirim de Franca 

 

 

Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e da Juventude são 

órgãos criados pelos municípios a partir do comando da Lei nº 8.069//90 (ECA), que 

prevê em seus artigos 90 e 91, que as entidades não-governamentais de 

atendimento de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e 

adolescentes somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

No município de Franca, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (CMDCA) foi criado pela Lei 3.945/91, alterada pela Lei 4.564/95, 

prevendo no inciso XI do artigo 10, a competência do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente para: “proceder à inscrição de programas de 

proteção e sócio-educativos de entidades governamentais e não governamentais, 

bem como ao registro destas últimas, na forma preconizada pelos Artigos 90 e 91 da 

Lei nº 8.069//90”. 

Como se depreende das transcrições a seguir, o pedido de 

cadastramento da Guarda Mirim de Franca foi negado pelo CMDCA, em decorrência 

da constatação de que seus programas não atendiam ao disposto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, conforme já relatado no capítulo 4. 

 

[...] Quando foi solicitado o cadastramento da Guarda Mirim no 

CMDCA, o mesmo foi negado, pois a guarda não cumpria o ECA e sem 

o cadastro, não poderia continuar com a concessão da área Azul, pois 

não preencheria os requisitos mínimos constantes da Lei que lhe 

outorgava o direito de explorar o serviço [...] (E.6) pu  

 

[...] Nosso pedido de cadastramento no CMDCA foi negado. (E.2) pr  

 

Este fato, aliado ao Inquérito Civil Público em andamento, levaram o 

entrevistado (E.2) a lançar a seguinte afirmação em sua entrevista: 

 

[...] Foi muito difícil para nós enquanto funcionários, a gente achava 
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que estava todo mundo conspirando contra a Instituição. Vamos fechar 

porque está errado, então foi muito difícil pra gente entender. Foi 

quando a gente entendeu que ou alterava, ou fechava a Instituição [...]. 

(E.2) pr  

 

Pode-se afirmar, então, que da mesma forma que a abertura do 

Inquérito Civil Público pela Procuradoria do Trabalho foi o gerador do processo de 

mudança, a resposta negativa para a concessão do cadastramento da Guarda Mirim 

junto ao CMDCA foi o fator determinante para que as resistências até então 

existentes fossem quebradas e a busca de um projeto que atendesse às novas 

normas se iniciasse.  

 

[...] Enfim, depois que a gente bateu o pé, o próprio Ministério Público 

falou ‘tem que mudar, não tem mais jeito’,  aí a gente começou a 

fiscalizar realmente a atividade deles como trabalho, tudo que não 

estivesse dentro do que a lei mandava, como trabalho infantil, trabalho 

irregular [...]. (E.5) pu (grifo nosso) 

 

[...] Quando comecei era auxiliar administrativo, e passei para gerência. 

Então é complicado porque agora iria fechar, mas eu estava no cargo 

que eu mais almejava. Eu falava “não vai fechar”. Então eu fiz o quê? 

Eu fui na mesa e briguei, chorei, fiz tudo o que  eu pude [...]. (E.2) pr 

 

[...] Encontrar a forma correta de trabalhar. “se vocês fizerem assim, 

vocês estarão legalizados”, essa foi a maior dificuldade [...]. (E.2) pr  

 

[...] Então meu trabalho aqui foi esse, procurar uma forma correta de 

trabalhar [...]. (E.1) pr  

 

Assim, enfatiza-se a relevância da atuação do CMDCA no processo de 

transformação da Guarda Mirim em ESAC. 
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6.2.4 Atuação do Ministério do Trabalho e Emprego na reestruturação da Guarda 
Mirim de Franca 

 

 

Dentre as atribuições dos Auditores Fiscais do Trabalho constantes da 

página eletrônica do Ministério do Trabalho e Emprego, enfatiza-se o combate ao 

trabalho infantil:  

 

Combater, por meio da fiscalização do trabalho, toda e qualquer forma de 
trabalho infantil, retirando as crianças do trabalho e facilitando-lhes o 
acesso à escola. A fiscalização atua em parceria com organizações 
governamentais e não-governamentais (MTE, 2010). 

 

As falas relacionadas à atuação do Ministério do Trabalho à época da 

transformação da Guarda Mirim de Franca em ESAC demonstram a avaliação que 

os órgãos públicos mantinham da Guarda Mirim, e o esforço para que a adequação 

ocorresse, sem que a entidade fosse extinta: 

 

[...] A Guarda Mirim na época recebeu algumas notificações, foi em 

algumas reuniões foi quando o Delegado do Trabalho aqui aposentou, 

eu acredito que ele fazia muita vista grossa na época [...]. (E.2) pr  

  

[...] Eu participei de toda a transição ao lado da Guarda pra dar certo 

essa transformação, acreditando que tinha que dar certo, que a gente 

ia encontrar caminho [...]. (E.4) pu  

 

Entretanto, apesar de não desejar o fechamento da Guarda Mirim, a 

fiscalização do Ministério do Trabalho não podia ser conivente com a situação 

irregular que detectara, mesmo porque já existia em andamento o ICP da 

Procuradoria do Trabalho, que acabava envolvendo todos os órgãos ligados à 

fiscalização do trabalho do menor. 

O Ministério do Trabalho se juntou ao Ministério Público do Trabalho e 

ao Ministério Público Estadual, na busca de uma solução para a Guarda Mirim, 

passando a também demonstrar a necessidade de adequação, conforme se 

depreende das falas abaixo: 
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[...] Eu participava como auditor da cidade de Franca, sabia que as 

outras cidades estavam passando pelo mesmo processo. Enfim, depois 

que a gente bateu o pé, o próprio Ministério Público falou “tem que 

mudar, não tem mais jeito”, ai a gente começou a fiscalizar realmente a 

atividade deles como trabalho, tudo que não estivesse dentro do que lei 

mandava, como trabalho infantil, trabalho irregular. [...] (E.5) pu  

  

[...] Eu participei de toda a transição ao lado da Guarda pra dar certo 

essa transformação, acreditando que tinha que dar certo, que a gente 

ia encontrar caminho [...]. (E.4) pu  

 

[...] Em 2003 o Ministério Publico e o CMDCA pressionavam para que 

enquadrássemos nos moldes da Lei 10097 [...]. (E.1) pr  

 

Vislumbra-se, portanto, que os órgãos públicos de fiscalização ligados 

ao trabalho do menor foram as peças fundamentais na reestruturação da Guarda 

Mirim de Franca, tendo iniciado o processo por meio de suas atividades de 

fiscalização, com o intuito de unir forças para que a Entidade, então com mais de 

trinta e cinco anos de atuação, pudesse se adequar aos novos parâmetros legais.  

 

 

6.3 RESISTÊNCIA À MUDANÇA? – enquadramento do trabalho da Guarda Mirim 
como trabalho educativo: a necessidade de entendimento da interpretação da 
lei  

 

 

A resistência à mudança apareceu nas respostas das entrevistas como 

um dos temas recorrentes, tanto dos entrevistados do setor público quanto do setor 

privado.  

O que se constata nesse sentido é que num primeiro momento a 

questão da idade mínima foi aceita e acatada sem maiores dificuldades, tanto que, 

como já transcrito no tema anterior, a própria diretoria da Guarda Mirim foi, 

espontaneamente à Promotoria da Infância e da Juventude informar sobre o 

processo de adequação. Entretanto, no que se refere à alteração da forma de 

trabalho e nos cursos até então ministrados, havia um entendimento de que a 
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atuação estava correta, baseada em um parecer do advogado da FEBRAEDA, que 

entendia estar o programa de trabalho adequado ao artigo 68 do ECA, não sendo 

necessária a adaptação ao modelo da aprendizagem, constante da Lei 10.097/2000. 

  

[...] resistência, da própria estrutura da Guarda, a instituição mesmo, 

em querer aceitar essa mudança [...]. (E.5) pu  

 

[...] tinha a questão sócio-econômica desses meninos, a questão da 

própria sociedade, daquele pensamento de que “é melhor trabalhar do 

que ficar na rua [...] (E.5) pu  

 

[...] já tinha, assim, conceitos preestabelecidos de que trabalhar era 

melhor [...]. (E.5) pu  

 

[...] mudar essa mentalidade, esse valor de que trabalhar com 14 anos 

era melhor do que o menino ficar na rua usando drogas, essas coisas, 

então foi complicado [...]. (E.5) pu  

 

[...] não era simplesmente tirar, porque tinham muitos deles que tinham 

que trabalhar [...]. (E.5) pu  

 

[...] Aí o Presidente na época foi mostrar algumas cidades onde as 

Guardas Mirins já haviam sofrido essa alteração, trouxemos algumas 

sugestões pra cá, começamos algumas coisas que também fomos 

avisados que “não ia virar nada” que não era para a gente seguir [...] 

(E.2) pr  

  

As referências à resistência são encontradas com maior frequência nas 

manifestações dos entrevistados do setor público, pois na visão deles, que tinham a 

incumbência de fiscalizar e cobrar a aplicação da Lei, a Guarda Mirim não estava 

adequada e havia uma insistência no sentido de que os órgãos fiscalizadores 

acatassem o programa de trabalho aplicado pela Guarda, como trabalho educativo. 

Para os entrevistados do setor privado, o Programa estava adequado, 

tratava-se do trabalho educativo previsto no ECA, já aplicado há anos pela Guarda 
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Mirim e bem aceito pelos menores, pelos familiares e pela própria comunidade, 

contribuindo para sua formação, não havendo porque realizar a alteração que 

tentavam lhes impingir. 

Toda mudança gera resistência e, em geral, os indivíduos sentem 

medo de novidades, do que é novo, do desconhecido, principalmente quando a 

percepção da mudança vem acompanhada de um sentimento de ameaça para as 

situações em que a pessoa sente segurança (MOSCOVICI, 1985), como no 

presente caso, onde o trabalho da Guarda Mirim já vinha sendo implementado há 

mais de trinta anos. Tirar os meninos da rua e contratar maiores, pagar os salários – 

aumentar os encargos, eram muitas as variáveis a serem consideradas e o resultado 

seria imprevisível. 

Restava assim convencer seus integrantes de que seu programa não 

se enquadrava no conceito de trabalho educativo, conforme informa a fala:  

 

[...] Então o advogado da Guarda queria sustentar aquela situação de 

que a Guarda continuasse funcionando com adolescentes de 14 a 16 

anos, e o fundamento legal seria o artigo 68, um trabalho educativo, 

fala assim o artigo 68: “Programa Social, que tenha por base o trabalho 

educativo” [...]. (E.4) pu  

  

Havia divergência de opiniões a respeito do que seria o tal trabalho 

educativo e quais formas de trabalho poderiam ser enquadrados nesta modalidade. 

O advogado da Guarda Mirim, que era Juiz do Trabalho aposentado, entendia que o 

trabalho desenvolvido pela Guarda Mirim se enquadrava na legislação atual, ao 

passo que a Procuradoria do Trabalho e o Ministério do Trabalho não aceitavam a 

hipótese. 

Diante do impasse, o Promotor da Infância e da Juventude foi se 

aprofundar no assunto, chegando à conclusão de que o artigo 68 do ECA não se 

aplicava ao trabalho desenvolvido pela Guarda Mirim, tendo então sido aceita tal 

posição pela Direção da Entidade, partindo-se para a busca de alternativas para a 

continuidade do seu trabalho. 

 

[...] Eu fui atrás do Dr. Oris de Oliveira, pra ele dizer o que era esse 

artigo 68, uma vez que ele participou do projeto de Lei do Estatuto da 
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Criança e do Adolescente, e se não me engano é ele quem comenta o 

artigo 68 no Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, da 

Malheiros. E lá no livro, eu confirmei pessoalmente com ele o que 

escreveu, que aqui a ideia eram aquelas cooperativas. [...] então me 

parece que a ideia surgiu dele, pra poder justificar o trabalho de 

crianças e de adolescentes, naquele sistema de cooperativismo, isso 

acho que existe muito no Brasil. Então há Cooperativa disso, daquilo 

outro, produzindo um novo produto pra vender, isso seria perfeitamente 

possível dentro dessas condições, que o desenvolvimento pessoal e 

social do educando prevaleça sobre o aspecto produtivo. Então essa 

hipótese não tinha nada a ver com a Guarda Mirim, a Guarda Mirim 

estava trabalhando com a aprendizagem. Bom, aí surgiu a proposta da 

assinatura desse TAC, eu acho que o TAC foi assinado, e a partir daí 

que houve a mudança da Guarda Mirim para escola ESAC – Escola de 

Aprendizagem e Cidadania [...]. (E.4) pu   

  

Um dos acordos celebrados no TAC foi a de retirada gradual dos 

jovens da área azul, ficando estabelecido que até o final de 2004, todos os jovens 

assistidos pelo programa antigo da Guarda Mirim estariam com os contratos 

rescindidos. Passaram então à reestruturação do programa da Guarda Mirim para 

adequá-lo ao sistema da aprendizagem. 

 

[...] Até dezembro de 2004 quando todos os adolescentes, já em 

processo de admissão, completariam o tempo de permanência junto à 

entidade e assim também a completa retirada dos mesmos da área 

azul e das empresas, que estavam de forma irregular, ou seja, sem o 

registro em carteira [...]. (E.1) pr 

 

Entendido que não haveria como persistir na manutenção do modelo 

existente, por questões legais, portanto, não de gerenciamento ou de vontades 

pessoais, era necessário escolher o caminho a seguir: encerrar os trabalhos da 

Guarda Mirim ou encontrar um novo modelo compatível com a legislação e criar 

condições para implementá-lo. 

Nesse caminho, a maior dificuldade era, nas palavras da entrevistada, 
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descobrir a forma correta de se trabalhar com a aprendizagem, pois a legislação era 

nova e não se tinha ainda muitas informações sobre ela. 

 

[...] Então meu trabalho aqui foi esse, procurar uma forma correta de 

trabalhar. [...] (E.1) pr  

 

[...] A dificuldade em primeiro instante foi a compreensão da população 

em aceitar estas mudanças [...]. (E.1)  pr  

  

[...] Mas com o decorrer o tempo foi muito bem aceito, pois viram que 

estávamos no caminho correto e melhor para os adolescentes [...]. 

(E.1) pr  

 

Pode-se afirmar, então, que apesar da resistência inicial, após os 

estudos dos membros envolvidos e esclarecidas as peculiaridades de cada tipo 

normativo previsto no ECA, na CLT e na lei de aprendizagem, obteve-se o 

consenso. As providências se seguiram, na busca da solução para a continuidade 

do trabalho desenvolvido pelo Rotary Club de Franca, por intermédio da Guarda 

Mirim, de formação dos menores, tendo o idealismo das pessoas do setor privado 

envolvidas sido fundamental para a obtenção de uma solução concreta e viável para 

a transformação. 

 

 

6.4 NOVA LEI DE APRENDIZAGEM 

 

 

O processo de aprendizagem é regulado pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) e foi reformulado e modernizado com a promulgação das Leis nºs 

10.097, de 19 de dezembro de 2000, 11.180, de 23 de setembro de 2005, e 11.788, 

de 25 de setembro de 2008. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado pela Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, enfatiza a aprendizagem como uma possibilidade de 

desenvolvimento da criança e do adolescente, sendo regulada em seus artigos 60 a 

69. 
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O Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, veio estabelecer os 

parâmetros necessários ao fiel cumprimento da legislação e, assim, regulamentar a 

contratação de aprendizes nos moldes propostos pela legislação. 

O manual de aprendizagem elaborado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego em sua introdução refere-se assim à aprendizagem: 

 

A aprendizagem é um instituto que cria oportunidades tanto para o 
aprendiz quanto para as empresas, pois prepara o jovem para 
desempenhar atividades profissionais e ter capacidade de discernimento 
para lidar com diferentes situações no mundo do trabalho e, ao mesmo 
tempo, permite às empresas formarem mão-de-obra qualificada, cada vez 
mais necessária em um cenário econômico em permanente evolução 
tecnológica. 
A formação técnico-profissional deve ser constituída por atividades teóricas 
e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em 
programa correlato às atividades desenvolvidas nas empresas 
contratantes, proporcionando ao aprendiz uma formação profissional 
básica. Essa formação realiza-se em programas de aprendizagem [...] 
(MTE, 2008, p. 12). 

 

Ainda, segundo definição do ECA (art. 62), “a aprendizagem é a 

formação técnico-profissional ministrada ao adolescente ou jovem segundo as 

diretrizes e bases da legislação de educação em vigor, implementada por meio de 

um contrato de aprendizagem” (MTE, 2008, p. 13). 

Superadas as resistências e tendo todos os envolvidos compreendido a 

necessidade de adequação de seu programa de aprendizagem, os dirigentes da 

Guarda Mirim de Franca, acatando as determinações do TAC e as manifestações 

dos demais órgãos envolvidos no processo, foram identificar as reformas 

necessárias para a transformação dos cursos até então ministrados pela Guarda 

Mirim em cursos de aprendizagem que possibilitassem a manutenção do trabalho 

  

[...] Aí surgiu a Lei, nós tínhamos parâmetros pra dizer o que era essa 

aprendizagem, a aprendizagem tinha os requisitos objetivos de “X” 

horas por dia, tem que estar estudando. [...] (E.4) pu  

 

[...] Veio a Lei do Aprendiz, porque realmente havia pessoas que 

precisavam trabalhar, o outro foi com a Lei de Aprendizagem, 

permitindo o trabalho dos 14 aos 16 em condições de aprendiz, de 

menor aprendiz. [...] (E.5) pu  
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[...] Isso facilitou a própria manutenção da Guarda Mirim aqui em 

Franca, se transformou numa entidade representativa pra ministrar a 

aprendizagem. [...] (E.5) pu  

 

[...] Sim a 10097. A influência foi que tivemos que criar um curso no 

qual ofereceríamos alguma formação para o adolescente e ao mesmo 

tempo poderíamos encaminhar ao mercado de trabalho com todos os 

benefícios da lei vigente, sem prejudicar a sua  formação escolar. [...] 

(E.1) pr  

  

Diante da compreensão da norma que regulamentava a matéria e da 

superação das resistências, o projeto rapidamente tomou corpo com o idealismo de 

seus gestores e com o apoio de todos os envolvidos, tanto do setor privado quanto 

do setor público, pois era unânime a ideia de que trabalho até então desenvolvido 

pela Guarda Mirim não poderia acabar, sendo o caminho a sua reestruturação. 

 

 

6.5 IMPORTÂNCIA DOS COLABORADORES PARA O PROCESSO DE 
REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MIRIM: convênio com o Centro 
Universitário de Franca - Uni-FACEF – viabilização do projeto  

 

 

Com o consenso a respeito da necessidade de mudança, neste 

momento já se buscara em outras cidades propostas de programas como alternativa 

para a manutenção do trabalho com crianças e adolescentes e já contava a Guarda 

Mirim, agora em transformação para ESAC, com o apoio de diversos atores, 

públicos e privados, que naquela oportunidade formavam um núcleo que 

compunham seu capital social. 

O capital social pode ser compreendido como a formação de redes de 

atores sociais, baseados na confiança, na cooperação ou grau de associativismo e 

na inovação que são desenvolvidas pelos indivíduos dentro e fora da organização, 

facilitando o acesso à informação e ao conhecimento (PUTNAM, 1994; GARCIA, 

2009). 

Tais redes podem adotar um caráter formal (determinadas pelos laços 

hierárquicos, próprios do organograma formal), mas, sobretudo, são de natureza 
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informal, envolvendo laços horizontais (entre pares) e diagonais (entre 

colaboradores de distintas áreas e stakeholders) (GARCIA, 2009). 

Naquele momento, esta rede formada pelos órgãos públicos de 

fiscalização, Ministério Público Estadual, Ministério do Trabalho, Magistratura, 

Município – CMDCA e Secretaria de Promoção Social, e pelas entidades privadas, 

Rotary, SENAI, Guarda Mirim, definiram parâmetros de atuação e cada um a seu 

modo, contribuiu para que a adaptação fosse realizada. 

Sem a colaboração de todos estes atores, dificilmente ocorreria a 

solução do problema, eis que se um dos órgãos de fiscalização discordasse das 

soluções propostas, fazendo valer o braço duro da lei dura lex, sede lex, todo 

trabalho teria sido inútil. 

A mobilização de aparelhos sociais públicos e da própria sociedade 

para a busca de soluções para determinadas situações é fundamental, pois só com 

a colaboração e sugestão de todos, por vezes, torna-se possível encontrar o 

caminho para a consecução dos objetivos, especialmente quando estes objetivos 

espelham a vontade da sociedade ou de parte significativa dela. 

Foi o que aconteceu no presente caso. A concepção da nova 

configuração da Guarda Mirim, agora ESAC, já estava pronta: seria ministrado um 

curso de auxiliar administrativo para atendimento de 120 aprendizes, o Ministério do 

Trabalho já havia notificado as empresas a cumprirem suas cotas e regularizarem 

sua situação com referência ao número de aprendizes que deveriam contratar, 

havendo, portanto demanda, só havia um empecilho, não havia estrutura física para 

atender a este número de jovens e haveria ainda a necessidade de contratação de 

professores para o curso proposto. 

Definida a linha do curso a ser ministrado, seguindo o sistema do 

SENAI, cujo Gerente local tinha se juntado ao grupo na busca de solução para a 

questão, restaram questões relativas ao local apropriado para o curso ser 

ministrado, com estrutura de salas de aula e laboratórios, ao menos de informática, 

e também a questão dos professores que iriam se responsabilizar pela parte teórica 

do curso. 

Foi então que surgiu um novo parceiro, o Centro Universitário de 

Franca – Uni-FACEF, que foi procurado e, desde o primeiro momento, se uniu a esta 

verdadeira rede social que se formou, que já contava a essa altura com 

representantes do Ministério Público Estadual, Ministério do Trabalho, Magistratura, 
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Rotary, SENAI, Guarda Mirim, Município (CMDCA e Secretaria de Promoção Social).  

Como não possui cursos no período da tarde, constatou-se que as 

instalações da unidade I do Uni-FACEF poderiam ser cedidas para a realização dos 

cursos e sugeriu-se que as disciplinas fossem ministradas por seus alunos, na forma 

de estágio, sob a orientação dos professores do Uni-FACEF, que se 

comprometeram a organizar o material didático.  

A partir de então, com a aprovação do programa pelo Ministério 

Público, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, transformou-se a 

Guarda Mirim de Franca em Escola de Aprendizagem e Cidadania – ESAC, 

alternando-se seus estatutos sociais, firmando-se, na sequência, aos 02 de agosto 

de 2004, os Convênios necessários com o Uni-FACEF e com o SENAI, para dar 

início a uma nova fase de trabalho, que se iniciou, como já explicitado no capítulo 5, 

no mês de agosto do ano de 2004, continuando até hoje em vigor. 

 

[...] As facilidades encontradas foram que todos se uniram, Ministério 

Publico, CMDCA, Prefeitura, CDL, ACIF, Promotor e Juiz da Infância e 

Juventude, Ministério do Trabalho para encontrar uma melhor forma de 

resolver o problema sem causar nenhum impacto negativo tanto para a 

instituição quanto para os adolescentes. [...] (E.1) pr  

 

[...] Uma influencia significativa foi o Uni-FACEF que não mediu 

esforços para que pudéssemos usar suas instalações para ministrar os 

cursos oferecidos com a metodologia empregada pelo SENAI outro 

grande parceiro neste momento. [...] (E.1)  pr  

 

[...] Todas as pessoas envolvidas se habilitaram ao trabalho. Na época 

a Dra. Edna abriu as portas do Uni-FACEF, porque nós não tínhamos 

um espaço físico grande para poder estar atendendo esses meninos, o 

Promotor (Dr. Augusto) acompanhou muito de perto, o pessoal do 

Conselho. [...] (E.2) pr  

 

[...] Com o pessoal do Uni-FACEF também, então foi mais fácil pra 

gente adequar o programa do menor aprendiz. [...] (E.4) pu  
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[...] A FACEF foi fundamental, ela aceitou. [...]  (E.4) pu  

 

[...] Não podendo esquecer a Empresa de Ônibus São Jose que nunca 

deixou de transportar os adolescentes de forma gratuita. [...] (E.1) pr  

 

Dos relatos acima, observa-se que houve um grande empenho de toda 

a sociedade organizada da cidade para a manutenção do programa de formação 

dos menores que até então era realizado pela Guarda Mirim. Em suma, os 

envolvidos na construção dessa história em nenhum momento perderam a 

esperança em buscarem uma solução negociada e viável para seu programa de 

trabalho, tendo sido de vital importância para o sucesso do projeto, o envolvimento 

de todos os setores já citados e o apoio da população.  

 

 
 
6.6 INFLUÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MIRIM EM ESAC NA 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL DO MENOR 
 

 

Um dos obstáculos encontrados pela Guarda Mirim para aprovação de 

seu projeto original foi o fato de que os cursos ministrados não guardavam relação 

com o trabalho efetuado. Assim, um guardinha trabalhava na área azul e fazia curso 

de computação, não aplicando, necessariamente, o conhecimento teórico obtido em 

sua ocupação, já que na rua sequer havia possibilidade de acesso a equipamentos. 

A inserção do modelo de aprendizagem com a criação da ESAC nos 

remete a um sistema educacional que não privilegia somente a prática, mas sim a 

formação educacional através da qual o jovem aprendiz pode, com o conteúdo 

didático que apreendeu durante o curso teórico, direcionar essas potencialidades 

para a execução de tarefas profissionais que sejam de seu maior interesse. 

Vale aqui lembrar que a aprendizagem tem suas origens na 

antiguidade, nas corporações de ofício, em que o trabalhador ingressava na 

corporação com o objetivo de aprender e poder desenvolver uma obra que o 

tornasse mestre. 

O papel da aprendizagem na inserção do jovem na sociedade é 
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inegável. Aprender uma profissão, aliada a seu conteúdo teórico, ou seja, conhecer 

os meandros da profissão para desenvolver capacidades de melhorar a simples 

reprodução do que lhe foi transmitido na prática, leva o aprendiz a corrigir eventuais 

erros e vícios que o próprio mestre, involuntariamente possa lhe ter transmitido. Isso 

propicia remuneração e formação, acaba por retirá-lo da marginalidade, minorando a 

possibilidade de que seja explorado e assim tornando-o útil, o que lhe garantirá uma 

vida mais digna, atendendo aos anseios preconizados ao artigo 227 da Constituição 

Federal. 

A esse respeito é importante destacar que: 

 

A aprendizagem é o processo de formação técnico-profissional a que se 
submete o menor, por prazo certo, objetivando qualificar-se para 
posteriormente disputar uma colocação no mercado de trabalho. A 
aprendizagem, portanto, desenvolve uma aptidão profissional no menor, 
sem prejuízo de sua formação escolar básica. É uma mescla de 
transmissão de ensinamentos metódicos especializados com o 
concomitante ou subsequente atividade prática no próprio mister escolhido, 
com vistas à futura obtenção do emprego, sem a precariedade e as 
condicionantes inerentes ao processo de aprendizagem (SUSSEKIND et 
al., 1996, p. 970).  
 

Atualmente o conceito de aprendizagem está contido no artigo 428 da 

CLT, com a redação determinada pela Lei 10.097/2000, que está assim redigido:  

 
contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por 
escrito e por tempo determinado, em que o empregador se compromete a 
assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro anos), 
inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional 
metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e 
psicológico, e o aprendiz, a executar, como zelo e diligência, as tarefas 
necessárias para essa formação. 

 

Esclarece a Recomendação nº 117 da OIT, de 1962, que 

 
a formação não é um fim em si mesma, senão meio de desenvolver as 
aptidões profissionais de uma pessoa, levando em consideração as 
possibilidades de emprego e visando ainda a permitir-lhe fazer uso de suas 
potencialidades como melhor convenha a seus interesses e aos da 
comunidade. 
 
 

Nas falas dos entrevistados se observa a unanimidade no 

entendimento de que os aprendizes têm deixado o curso atual com um nível 

educacional superior ao do programa anterior, inclusive focado na sua atividade, 

demonstrando que o curso realmente foi concebido dentro dos parâmetros legais, 
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que pressupõe, na leitura do artigo 62 do Estatuto da criança e do adolescente, 

formação técnica profissional do aprendiz. 

 

[...] Os meninos aprendizes, eles têm a oportunidade do primeiro 

emprego, a grande maioria é registrada quando o contrato termina, o 

que é uma alegria pra gente. [...] (E.2) pr  

 

[...] O menor aprendiz está realmente com uma bagagem muito cheia. 

[...] (E.2) pr  

 

 [...] Hoje o modelo é melhor do que o antigo, então ele já está melhor 

amparado [...] (E.2) pr  

 

As duas últimas transcrições remetem a constatação de que o curso 

tem atendido às expectativas do mercado, e a metodologia aplicada ao curso de 

aprendizagem da ESAC tem contribuído significativamente para a melhor formação 

desses jovens aprendizes, qualificando-os para o mercado de trabalho. Um dos 

indicadores da melhora percebida pelos entrevistados é o fato destes menores 

serem absorvidos pelo mercado de trabalho, demonstrando, na opinião dos 

entrevistados, que a reestruturação do sistema gerou uma influência positiva no que 

diz respeito à melhoria na formação do menor aprendiz dentro do novo sistema. 

 

[...] Formação profissional – estão preparados para assumir qualquer 

atividade dentro de uma empresa no setor administrativo. [...] (E.1) pr  

  

[...] Desenvolvimento de competências – com a formação adquirida nos 

cursos por nos oferecidos tornaram-se aptos e com bastante 

competência para assumirem posições nos locais onde forem 

colocados. [...] (E.1)  pr 

 

Se conclui das locuções acima que o modelo de aprendizagem 

instituído pela ESAC tem influenciado positivamente na formação educacional 

desses jovens, que finalizam o curso com uma bagagem teórica mais abrangente e 

com conteúdo melhor e mais direcionado à efetivação de suas atividades 
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profissionais. 

 

6.7 INFLUÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO NA VIDA PROFISSIONAL DOS 
MENORES E NAS GARANTIAS TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS 
TRABALHISTAS DO NOVO MODELO NO NÍVEL DE EMPREGABILIDADE 
DOS APRENDIZES 

 

 

No sistema da Guarda Mirim, segundo o relatório apresentado pelo 

COMPETI – Conselho Municipal para a Erradicação do Trabalho Infantil ao CMDCA 

– Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Anexo I), os 

menores recebiam auxílio financeiro para freqüentar os cursos na Guarda Mirim, 

porém, mesmo os que trabalhavam nas empresas não eram registrados. 

Assim, apesar dos benefícios diretos e indiretos que recebiam como a 

possibilidade de se manterem ocupados, portanto livres dos perigos do ócio nas 

ruas, da chance de aprender um ofício que lhes serviria como forma de sustento 

para o resto de suas vidas, na maioria das vezes não recebiam nenhuma formação 

específica, tampouco lhes eram assegurados os direitos trabalhistas ou 

previdenciários.  

Hoje, em que pese as opiniões divergentes, em decorrência do 

disposto no Decreto nº 5.598/2005, os aprendizes têm garantido uma série de 

direitos: 

 

- Contrato de trabalho de aprendiz, por prazo determinado de dois 

anos; 

- Compromisso do empregador a assegurar ao aprendiz, inscrito em 

programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica 

compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico; 

- Compromisso do aprendiz se comprometendo a executar com zelo e 

diligência as tarefas necessárias a sua formação;  

- Anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

- Matrícula e frequência do aprendiz à escola, caso não haja concluído 

o ensino fundamental; 

- Inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a 

orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional 
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metódica. 

Prevê ainda o Decreto que caso não sejam respeitadas estas 

condições, o menor tem direito a receber todos os direitos trabalhistas como se 

fosse contratado por tempo indeterminado na empresa, como forma de coibir abusos 

ou tentativas de fraude. 

Entretanto, da análise das respostas dos entrevistados, depreende-se 

que os direitos dos adolescentes estão sendo respeitados e que os direitos 

trabalhistas estão sendo assegurados aos aprendizes, o que significa que estão em 

condição melhor que a anterior. Nessa perspectiva, com base nas falas dos 

entrevistados no estudo, acredita-se que a reestruturação influenciou positivamente 

também neste aspecto, pois  

[...] esses meninos tiveram que regularizar sua situação como 

trabalhadores. [...] (E.4) pu  

 
[...] direitos assegurados, como menor aprendiz, foram registrados, 

matriculados no curso de aprendizagem do ESAC [...] (E.5) pu  

 
[...] direitos assegurados, como menor aprendiz, foram registrados, 

matriculados no curso de aprendizagem do ESAC. [...] (E.4) pu  

 
[...] Bom, e outro aspecto positivo é esse, é assegurar os direitos 

trabalhistas dos aprendizes[...] (E.5) pu  

 
[...] adolescentes estudando e aprendendo uma profissão e já 

encaminhando para o mercado de trabalho; [...] (E.1) pr  

  
[...] Hoje os meninos eles tem todo um aparato legal, eles são 

contratados. [...] (E.2) pr 

 
Com relação ao nível de empregabilidade há divergência entre os 

entrevistados:  

[...] na época nós tínhamos 200 guardinhas nas empresas, hoje nós 

temos 70 aprendizes. [...] (E.2) pr  

 
[...] Hoje nós atendemos 750 por ano, então nosso número aumentou. 

[...] (E.2) pr  
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[...] Nível de empregabilidade/mercado de trabalho – um pouco a 

desejar ainda, pois o empresariado ainda não conscientizou da 

importância de trabalho social para a nossa juventude. [...] (E.1) pr 

 

Inicialmente, com relação ao número de jovens atendidos e colocados 

no mercado, um dos entrevistados aponta que houve uma retração na colocação 

destes menores no mercado. Outrossim, outro sujeito argumenta que dos 

quatrocentos jovens atendidos no programa anterior, agora são setecentos e 

cinqüenta, um acréscimo de quase 100%. Apesar de não ter sido possível avaliar o 

nível de empregabilidade dos aprendizes, a melhor formação educacional pressupõe 

um incremento nas possibilidades de ingresso no mercado de trabalho, por possuir 

melhor qualificação. 

Adverte-se, nesse sentido, que cento e trinta jovens que se colocavam 

a mais no período da Guarda Mirim não tinham qualquer garantia legal relativa a 

direitos trabalhistas e previdenciários e que, apesar de menor em número, acredita-

se que a qualidade da formação dos jovens atualmente colocados é bem melhor. 

A última fala acima transcrita remete a uma reflexão sobre o papel das 

empresas em relação às questões sociais, especialmente, em nosso estudo a 

questão da inclusão social e da responsabilidade social das empresas. 

Para o Instituto Ethos (2002), o termo Responsabilidade Social implica 

em uma forma das empresas conduzirem seus negócios “de tal maneira que as 

tornem parceiras e co-responsáveis pelo desenvolvimento social”.  

A empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade 

de ouvir os interesses das diferentes partes envolvidas no negócio (stakeholders): 

acionistas, funcionários, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio 

ambiente, de forma a conseguir incorporá-los no planejamento de suas atividades, 

buscando atender às demandas de todos. 

As empresas descobriram que uma das formas de se tornarem 

competitivas está associada a fazer o bem, e aí deve-se esquecer o conceito 

ultrapassado de filantropia e se visualizar o bem desenvolvido pelas empresas de 

forma abrangente, relacionado ao compromisso com o ambiente em que está 

inserida e o desenvolvimento da satisfação das partes interessadas (PESSOA, 

2008). 
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Estudo de Levek et al. (2002, p. 22) mostra que  

 

[...] as pessoas apóiam as atitudes das empresas envolvidas com uma 
causa social, uma instituição ou algum projeto que a empresa tenha 
interesse em devolver. Muitas pessoas estão inclusive dispostas a pagar 
um preço mais elevado por um determinado produto vinculado a uma razão 
social, sendo estes produtos mais convincentes dentre os concorrentes que 
não apóiam uma causa social. 
 
 

O mesmo estudo conclui que  

 
[...] as organizações buscam na Responsabilidade Social benefícios como o 
reforço de sua imagem e, dependendo dos resultados dos projetos sociais 
por ela financiados, a empresa pode torna-se mais conhecida e vender 
mais. A marca, os seus produtos e serviços podem ganhar maior 
visibilidade. Os clientes podem orgulhar-se de comprar produtos ou 
contratar serviços de uma empresa com elevada Responsabilidade Social 
(LEVEK et al., 2002, p. 22). 
 

 
Assim, a melhora do nível de empregabilidade passa por uma 

conscientização dos empresários, uma verdadeira mudança de cultura, voltada para 

a responsabilidade social da empresa, para que a maior visibilidade gerada pelo 

marketing social realizado possa refletir em mais vendas e, portanto em mais lucros 

para a empresa. 

Como se pode depreender das falas a seguir, aparentemente ainda 

não é muito difundido e aceito entre os empresários o conceito de responsabilidade 

e marketing social, pois em todos os comentários abaixo, vislumbra-se somente a 

questão econômica, em que o custo da mão de obra do aprendiz é muito próximo ao 

custo de um funcionário experiente, não “compensando”, assim, a contratação de 

um jovem aprendiz que poderá estar sujeito a regime de trabalho diferenciado em 

razão do curso de aprendizagem. 

  
[...] Nós comerciantes sentimos realmente prejudicados porque não 

tem mais atrativos para poder recontratar esses menores, porque ele 

quase que se equiparou com a CLT atual. [...] (E.3) pr  

 
[...] Antes empregavam muitos jovens da Guarda Mirim, hoje eles 

preferem contratar um profissional com experiência, do que ter que a 

qualificação desse menor aprendiz. [...] (E.3) PR 

 
[...] Hoje cada microempresa tem em torno de 3 a 4 funcionários, antes 
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era no mínimo 6 ou 7 funcionários. [...] (E.3) pr  

[...] não tem o interesse financeiro para poder fazer essa qualificação. 

[...] (E.3) pr 

 

[...] Acho que o emprego desde que seja bem direcionado, numa forma 

bem condizente, não mata ninguém, porque acho que o Poder Público 

às vezes é muito demagógico, porque ele cria as leis, mas não cria 

alternativas. [...] (E.3) pr  

 

[...] É a falta de incentivo em termos financeiros para as empresas 

fazerem com que essa Guarda se torne mais atrativa pro comércio 

local. [...] (E.3) pr  

 

[...] Eu acho que a proximidade com o que determina a CLT intimidou a 

colocação no comércio. [...] (E.3) pr 

 

Constata-se, portanto, em que pese as últimas locuções transcritas, 

que a partir da reestruturação da Guarda Mirim, todos os menores assistidos pela 

agora ESAC que estão sendo colocados no mercado de trabalho nesta condição 

estão recebendo a proteção prevista na legislação trabalhista e previdenciária, o 

que sem dúvida, configura em um significativo avanço social. 

Conclui-se, ainda, que o nível de empregabilidade só não é maior em 

virtude da falta de uma cultura de responsabilidade social de uma parcela do 

empresariado, que ainda não se conscientizou que ações sociais, como uma 

parceria com a ESAC e a contratação de aprendizes podem resultar em um 

marketing social que, conforme visto acima, tem gerado bons resultados para as 

empresas, refletindo, efetivamente, em uma maior visibilidade e conseqüente 

melhor resultado financeiro. 

Portanto, a reestruturação trouxe consigo a segurança aos aprendizes, 

que os guardinhas não tiveram em sua experiência anterior, de já contarem com 

toda a rede de proteção prevista nas leis trabalhista e previdenciária, desde o início 

do processo de aprendizagem, tendo sido, neste sentido, muito positiva a 

reestruturação. 
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6.8 A INFLUÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MIRIM NA MELHORIA 
DA VIDA DAS FAMÍLIAS, DA CIDADE E DA SOCIEDADE 

 

 

Na análise das locuções relativas a esta matéria, só um dos 

entrevistados do setor público se manifestou em relação à influência na vida das 

famílias, não tecendo nenhum comentário a respeito da influência na cidade ou na 

sociedade. 

Dos entrevistados do setor privado, todos se manifestaram ao menos 

sobre um dos segmentos solicitados. 

De qualquer modo, sessenta por cento dos entrevistados se 

manifestaram, passando agora à análise de cada um dos segmentos comentados. 

 

 
6.8.1 A influência da reestruturação da Guarda Mirim na melhoria da vida das 

famílias 
 

 
Quanto à influência na melhoria de vida das famílias, os entrevistados 

destacaram duas linhas de influência distintas, a primeira enfatizando o maior 

envolvimento das famílias no processo do curso da ESAC, “desde a matrícula até a 

formatura” e a segunda, relacionada à importância da colaboração do jovem com  

família, através de seu trabalho. 

Com relação ao primeiro destaque, observa-se que a proximidade da 

família do ambiente de aprendizagem, interagindo com os educadores, resulta em 

significativa melhora no desenvolvimento educacional do jovem, com ganho 

substancial de qualidade. 

 
Pesquisas recentes mostram que oito em cada dez escolas públicas 
brasileiras consideradas de alta qualidade por seus resultados no IDEB 
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) apontam o 
envolvimento familiar como uma das mais importantes causas de seu 
sucesso, e estudos realizados pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) 
destacam um aumento de cerca de 20% nas notas dos alunos quando 
existe proximidade entre escola e pais (ANTUNES, 2010). 
 
 

Assim, como a nova estrutura da ESAC acabou por permitir uma maior 

proximidade e envolvimento dos pais, que participam periodicamente de reuniões 
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convocadas pela ESAC, pode-se depreender que houve uma influência positiva, 

mesmo porque, essa proximidade pode trazer melhoras nas relações familiares e 

sociais dos menores. 

   

[...] Sim de forma bastante significativa, pois houve um envolvimento 

direto das famílias durante todo o processo desde a matricula ate a 

formatura. [...] (E.1) pr  

 

[...] Melhor entrosamento entre família-adolescente-empresa-entidade; 

[...] (E.1) pr 

 

No que diz respeito ao auxílio da renda dos menores no sustento da 

família, este foi considerado um dos fatores importantes e motivadores durante o 

processo de reestruturação. Por vezes os valores recebidos pelos menores são 

significativos para a composição da renda familiar, de sorte a permitir uma melhora 

na qualidade de vida dessas famílias. 

Como agora os aprendizes são registrados com todos os direitos 

trabalhistas e previdenciários garantidos, constata-se melhora na qualidade de vida 

das famílias, pois a bolsa auxílio recebida no modelo da Guarda Mirim era bem 

inferior ao valor do salário mínimo ou do salário profissional hoje recebido pelos 

aprendizes. 

 

[...] Os jovens antigamente eles trabalhavam na área azul faziam 

cursos profissionalizantes, tinham acompanhamento, eles tinham o 

período todo ocupado. Tinham um atendimento muito maior do que 

hoje. [...] (E.2) pr  

 

[...] “Então continua trabalhando, com seu rendimento ajudando a 

família e com seus direitos assegurados. [...]” (E.5) pu  

 

Assim, por qualquer dos dois pontos que se analise a questão, seja do 

ponto de vista da interação da família com o aprendizado do jovem, com a 

administração da ESAC, seja em relação à melhoria da renda e das condições 

decorrentes do trabalho, agora com registro e todas as garantias trabalhistas e 
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previdenciárias, destaca-se a influência positiva da reestruturação da Guarda Mirim 

para a qualidade de vida nas famílias.  

 

 

6.8.2 A influência da reestruturação da Guarda Mirim na melhoria da cidade 

 

 

Não se identificou claramente nenhuma manifestação dos 

entrevistados que remetesse à possibilidade de que a reestruturação da Guarda 

Mirim tenha influenciado na melhoria da cidade. 

Um ponto evidenciado, contudo, é que a Instituição, seja ela Guarda 

Mirim, seja ela ESAC, tem uma importância muito grande para os jovens carentes da 

cidade de Franca, pois se assim não fosse, não teria conseguido agregar tantos 

parceiros quando se viu em uma situação de crise. 

A formação da rede social que levou à transformação do modelo da 

Guarda Mirim demonstra, inequivocamente, o respeito e o apreço que a população e 

todos os atores sociais do município têm pela Instituição, mesmo porque, sempre se 

mostrou altamente profissional e de uma seriedade ímpar, com administrações das 

quais jamais se levantou qualquer questionamento quanto à lisura com que tratavam 

a instituição. 

  

[...] Na cidade nossos adolescentes são muito bem quistos, pois sabem 

que atrás da Esac esta uma instituição reconhecida mundialmente pela 

seriedade com que trata de seus projetos o Rotary. [...] (E.1) pr  

 

[...] reconhecimento da população da importância das mudanças; todas 

as garantias legais da CLT sendo cumpridas. [...] (E.1) pr  

 

Assim, a reestruturação em si mesma não influenciou diretamente na 

melhoria da cidade, na opinião dos entrevistados. Outrossim, se a entidade tivesse 

sido extinta, por certo teria ocasionado uma influência consideravelmente negativa, 

dada a quantidade de jovens atendidos anualmente por seus cursos e outras 

atividades que promovem. 
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6.8.3 A influência da Reestruturação da Guarda Mirim na melhoria da sociedade 
 

 

Aqui se pode trazer algumas considerações relevantes, pois desde sua 

criação a Guarda Mirim, hoje ESAC, enquanto entidade de formação de cidadãos, 

que sempre foi, no modelo antigo ou no novo, ajuda na formação do caráter moral 

dos jovens que passam por ela, o que propicia que eles se desenvolvam com 

caráter ético e, muitas vezes alcancem posições de destaque na sociedade. 

 

[...] Hoje vemos várias pessoas que trabalharam na Guarda ocupando 

cargos de destaque na nossa sociedade. O [...], ele foi guarda mirim 

hoje ele tem empresa, foi presidente da CDL, tem o Dr. [...] também 

hoje ele é assistente da seccional, ele foi um dos guardas mirins. [...] 

(E.3) pr   

 

Assim é, desde o começo da entidade, conforme se depreende do 

relato dos entrevistados e de outros jovens que passaram pela Guarda Mirim e pela 

ESAC e enviaram depoimentos que se encontram na página eletrônica da entidade, 

dentre os quais destacam-se: 

  

[...] Na sociedade também, pois se torna jovens dinâmicos, criativos e 

capazes de enquadrar em qualquer situação. [...] (E.1) pr  

 

Ainda muito jovem, [...] participei do processo seletivo no ano de 1996 

e a partir daí minha vida mudou, conheci pessoas com as quais aprendi 

muito [...]. Foi através da Guarda Mirim de Franca que tive a 

oportunidade de começar a trabalhar no Escritório de Advocacia [...] 

como auxiliar de escritório. 

 

[...] cursei Administração de Empresas no Centro Universitário Uni-

FACEF, [...] me formando no ano de 2006. Hoje sou graduada em 

Administração de Empresas e há dois anos proprietária da Escreviver. 

Sou feliz e orgulhosa por ter começado minha carreira na Guarda Mirim 
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(FARIA, 2010). 

 

Tenho somente boas recordações da “Guardinha”, ela com certeza 

mudou a minha vida! E de muitas pessoas... Preparou-me para o 

mercado de trabalho e iniciou-me também no mesmo! A Guarda Mirim 

também me abriu várias portas onde tive a oportunidade de prestar 

serviços para uma multinacional, e após o meu contrato com a Guarda 

Mirim encerrar, fui efetivado por ela!  

Entrei na faculdade para fazer curso de marketing com propósito de ser 

promovido na empresa em que eu trabalhava, mas no decorrer do 

tempo, surgiu-me a ideia de abrir uma empresa no ramo de diversões e 

deu certo! Mas sou grato à visão que a Guarda Mirim me deu, e a 

influência que adquirir por ter sido um “guardinha” (CHINÁGLIA, 2010). 

 

Pelas falas dos entrevistados e pelos depoimentos acima transcritos e 

outros constantes da página eletrônica da ESAC, observa-se que o trabalho ali 

desenvolvido influencia positivamente a sociedade, formando adequadamente 

cidadãos que atribuem à entidade seu sucesso profissional e sua formação moral. 

Assim, conclui-se que a reestruturação da Guarda Mirim, 

transformando-a em ESAC, tem impacto positivo na vida das famílias, da cidade e 

da sociedade, na medida em que tem formado cidadãos conscientes e 

empreendedores, que aplicam seus conhecimentos na prática, sejam como 

empregados, sejam como empreendedores, favorecendo o desenvolvimento social. 

 

 

6.9 INFLUÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MIRIM DE FRANCA PARA 
O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

Pode-se conceber desenvolvimento como o crescimento acompanhado 

de mudanças estruturais, ou seja, alterações nas relações internas do sistema 

econômico. Contudo, nesse enforque, o crescimento seria uma simples variação 

quantitativa do produto, ao passo que o conceito de desenvolvimento abrangeria 

mudanças qualitativas no modo de vida das pessoas, nas instituições e nas 
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estruturas produtivas (FURTADO, 1983). 

Das locuções abaixo, depreende-se que a reestruturação da Guarda 

Mirim, transformando-a em Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, fez eco 

não só na região de entorno do município, mas gerou reflexos inclusive em outros 

Estados brasileiros. 

 

[...] Sim, várias cidades vieram procurar a Instituição de Franca para 

ver como é que o processo de reestruturação pra também montarem 

as Guardas Mirins deles [...] (E.5) pu  

 

[...] Sim, depois que fizemos todas as mudanças necessárias para o 

bom funcionamento passamos a servir de modelo para outras 

instituições que também trabalhavam da mesma forma que nós. [...] 

(E.1) pr  

  

[...] Como exemplo posso citar Ituverava, São Joaquim da Barra, São 

Carlos, Morro Agudo, São Sebastião do Paraíso, Balneário Camboriu, 

e dentro da Federação – FEBRAEDA – tivemos o nosso destaque 

como instituição que deu certo. [...] (E.1) pr 

 

Nessa perspectiva, destaca-se a influência positiva do programa no 

desenvolvimento local, pois pode manter a formação integral dos adolescentes do 

município, e ainda sua importância no desenvolvimento Regional e porque não dizer 

nacional, já que Entidades congêneres de outras regiões do estado e de outros 

estados da Federação vieram conhecer o modelo aqui concebido, visando 

implementá-los em suas cidades e regiões. 

Outro fato que merece recorte é a ESAC ter se destacado dentro da 

Federação que participa (FEBRAEDA), como Instituição que deu certo. 

Estas duas constatações, aliadas ao fato do programa desenvolvido e 

adotado pela ESAC ter se mostrado viável em um primeiro momento, pois se 

adequava às exigências da nova legislação e, ao ser implementado e formar suas 

primeiras turmas, ter conseguido o resultado almejado, qual seja, continuar 

formando adequadamente jovens adolescentes, formando-os moral e socialmente 

para a vida e também para o mercado de trabalho, demonstram que sempre existem 



 104

alternativas criativas e legais para se adequar a uma situação adversa. 

Uma vez encontrado o modelo, é importante difundi-lo, pois como 

muitos programas de formação aos menores se tornaram irregulares, também 

precisavam se adaptar, e poderiam não ter, em suas regiões o apoio que a Guarda 

Mirim de Franca teve das autoridades e da comunidade. 

É interessante enfatizar, ainda, que o sistema de parceria com 

Instituições de Ensino Superior, IES, como foi o caso da ESAC com o Uni-FACEF 

para viabilizar a formação teórica do sistema de aprendizagem parece ser uma boa 

opção para a questão, pois o curso ganha em qualidade, pela atualização constante 

que se tem das disciplinas dentro do ambiente universitário, apresenta aos jovens 

aprendizes um ambiente escolar diverso do seu, mostrando a possibilidade de, no 

futuro, o aprendiz retornar àquele ambiente como um universitário, dando 

continuidade à sua formação.   

  

[...] Recebi visitas da região toda. Ituverava, Cássia, Passos, Morro 

Agudo, diversas Guardas Mirins. Ituverava mesmo, nós nos 

consideramos mesmo padrinhos. Fecharam porque nós fomos lá, 

conseguimos com a universidade como fizemos aqui com o Uni-

FACEF. [...] (E.2) pr  

 

Vale destacar que tal como em Franca, também em Ituverava o projeto 

se viabilizou pela adesão de uma Instituição de Ensino Superior ao projeto, a 

Fundação Educacional de Ituverava, que disponibilizou a infra-estrutura necessária 

para que o curso pudesse ser ministrado com qualidade e adequação. 

  

[...] a gente atua em 16 municípios. Depois que um começou a se 

adequar às normas praticamente tudo se adequou. [...] (E.5) pu  

 

[...] Como diz o lema rotário – Quem não nasce para servir, não serve 

para viver – e desta forma estamos sempre servindo da melhor forma 

possível em prol de nossa comunidade francana sendo exemplo para 

outras comunidades. [...] (E.1) pr   

 

Observa-se, também, pelo tempo que o projeto está implantado, mais 
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de cinco anos, e pela aceitação e procura pelas vagas, que foi possível apurar pelos 

relatos dos entrevistados, que o modelo adotado vem surtindo os efeitos almejados. 

Semestralmente, ao serem abertas as inscrições para novas turmas, centenas de 

adolescentes participam da seleção, conforme dados fornecidos pela ESAC (Anexo 

J). 

A região de atuação da regional do Ministério do Trabalho de Franca 

abrange dezesseis municípios e pelo seu relato na entrevista, após a reestruturação 

realizada em Franca, praticamente todas as cidades da região também se 

adaptaram, talvez não com o mesmo modelo. Outrossim, o fato da transformação ter 

sido bem sucedida em uma localidade, apesar de não significar que se repetirá nas 

demais, serve de referencial para se projetar um programa que atenda as 

necessidades locais e seja efetivamente viável. 

Em suma, constata-se que a reestruturação da Guarda Mirim de 

Franca e sua transformação em Escola de Aprendizagem e Cidadania tiveram uma 

grande e positiva influência no desenvolvimento Regional, seja exportando o modelo 

adotado, seja enviando profissionais mais qualificados ao mercado, para atuação 

local, regional e até nacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A finalidade da dissertação foi a de identificar a opinião de 

representantes do setor público e privado da cidade de Franca que participaram da 

reestruturação da Guarda Mirim após a Emenda Constitucional nº 20/1998 sobre a 

influência desta mudança na vida dos menores aprendizes e no desenvolvimento 

local e regional. 

Dentro desse objetivo, o foco foram as políticas públicas de proteção à 

criança e ao adolescente e de proteção ao trabalho desses menores, que compõe 

um grupo de seres humanos vulnerável. 

Destaca-se deste contexto, que em decorrência da indivisibilidade e da 

interdependência dos direitos humanos, a violação aos direitos econômicos, sociais 

e culturais pode favorecer a violação aos direitos civis e políticos, uma vez que a 

vulnerabilidade econômico-social leva à vulnerabilidade dos direitos civis e políticos, 

por tornar o indivíduo vulnerável a violações de outras formas de liberdade.  

Assim, as crianças e os adolescentes necessitam de um sistema de 

proteção, orientação, educação e formação, que lhes garantam seus direitos como 

cidadãos, proporcionando-lhes melhores oportunidades para se inserirem no 

mercado de trabalho quando adultos, em condições dignas de vida e com a garantia 

de seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Neste contexto de proteção se insere a ESAC, cujos objetivos, sempre 

foram a proteção, educação e formação de crianças e adolescentes, tendo sua 

origem na reestruturação da Guarda Mirim de Franca, após um complexo processo, 

alvo de nosso trabalho. 

As alterações na legislação brasileira, mais especificamente a Emenda 

Constitucional nº 20/1998, decorreram de um movimento internacional de proteção à 

criança que se intensificou com a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 

1986, com a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, bem como e 

especialmente, com a elaboração das Convenções da OIT nº 138/73 e 182/99, que 

limitaram o acesso da criança e do adolescente à trabalho, estabelecendo uma 

idade mínima de inserção no mercado e os tipos de trabalho que os menores 

poderiam executar, eliminando as piores formas de trabalho infantil. 
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O Direito ao Desenvolvimento está inserido no âmbito do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, sendo acessível a todos os homens, de todas 

as nações e povos, sendo uma potencialidade vez que seu exercício é uma 

faculdade dos seres humanos optarem no exercício de sua cidadania, entre ficarem 

na estagnação, no equilíbrio ou adotarem posturas que os levem ao 

desenvolvimento. 

Sem o desenvolvimento, com as disparidades econômicas, políticas, 

sociais e culturais ainda existentes e muito acentuadas, a supressão do trabalho da 

criança e do adolescente, especialmente nos países menos desenvolvidos, é 

praticamente impossível, pois estes menores estão em situação de vulnerabilidade 

social, ou seja, seus recursos e habilidades são insuficientes para lidar com as 

oportunidades oferecidas pela sociedade. 

Um dos caminhos a ser percorrido para a erradicação de todas as 

formas de trabalho infantil e, não só de suas piores formas, é a educação. É 

consensual ser ela um dos principais instrumentos de inclusão social, mas é 

necessário a criação de políticas publicas capazes de adequar o sistema 

educacional à realidade de cada uma das regiões de nosso país, de forma a que 

todas as crianças e adolescentes pudessem ser mantidos neste sistema até sua 

formação completa, sendo inseridos no mercado de trabalho somente ao concluírem 

sua formação. 

Para se alcançar a situação ideal acima descrita, não basta que as 

políticas públicas sejam direcionadas somente aos menores, mas também devem 

estender às suas famílias, políticas de inclusão social e educação para jovens que já 

passaram da idade escolar e para adultos, que não tiveram essa oportunidade 

quando jovens, além de programas que permitam a sobrevivência das famílias em 

condições dignas, para que não necessitem da colaboração financeira das crianças 

e adolescentes para composição da renda familiar. 

Sem essas ações afirmativas, dificilmente será possível atingir os 

objetivos propostos pelas normas internacionais que o Brasil se comprometeu a 

cumprir.    

O conjunto normativo internacional acima citado impôs os novos limites 

de 16 anos para o ingresso no mercado de trabalho e de 14 anos na qualidade de 

aprendiz, aliados à atuação do Ministério Público do Trabalho e do CMDCA, que 

cobraram o respeito a estas limitações e, especialmente, a aplicação da nova 
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regulamentação relativa a estrutura e funcionamento dos cursos de aprendizagem, 

Lei 10.097/2000, atingiram diretamente à Guarda Mirim de Franca, que apesar de 

realizar um trabalho de formação moral e educacional de menores, reconhecido e 

apoiado por grande parcela da população, foi obrigada a se adaptar às novas 

normas. 

Foi um período crítico, em que se temeu até mesmo pela sobrevivência 

da Guarda Mirim, mas que demonstrou a força que detém a entidade pela seriedade 

do trabalho que desempenha e a determinação dos seus dirigentes, que sempre 

acreditaram e lutaram para que as adequações necessárias fossem realizadas e o 

trabalho de formação dos menores não fosse interrompido.  

Essa pesquisa permitiu a melhor compreensão do processo de 

reestruturação, das dificuldades encontradas, especialmente no sentido de entender 

o novo espírito da lei de aprendizagem, que remete a uma formação sistemática, 

atrelando a teoria à prática, em momentos simultâneos, de forma a permitir ao 

adolescente a possibilidade de um melhor conhecimento das várias oportunidades 

que aquele estudo possa lhe permitir e a escolha do melhor caminho para sua 

inserção no mercado de trabalho a partir de uma diversidade de oportunidades que 

experimenta por esse novo processo de aprendizagem. 

Ficou bem realçado no trabalho o papel dos agentes públicos e 

privados no processo de reestruturação, os primeiros questionando e pressionando 

para que a lei fosse integralmente cumprida e os demais buscando alternativas para 

sua adequação e continuidade de suas atividades de formação dos menores. 

Entretanto, o que merece destaque no trabalho, foi o consenso de todos os 

participantes, públicos e privados, de que o trabalho realizado pela Guarda Mirim era 

importante demais para ser extinto e que era unanimidade entre todos os envolvidos 

que a participação de cada um era essencial para se atingir esse objetivo. 

A importância atribuída à Guarda Mirim, hoje ESAC é decorrência do 

trabalho efetuado pela entidade, com cursos oferecidos gratuitamente aos menores, 

para sua formação e das oportunidades de empregos que surgem no período em 

que ali se encontram, a partir de onde se pode observar a precariedade do sistema 

público de atenção aos menores e afirmar a necessidade de se implementar 

políticas públicas inclusivas para os menores, diretamente pelo Estado ou em 

parceria com entidades, como a ESAC, para que as Declarações, Convenções e 

Tratados Internacionais sejam efetivamente cumpridos, bem como nossa legislação 
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interna, já adaptada aos instrumentos externos. 

Nessa união de forças, formou-se uma importante rede de cooperação, 

integrada inicialmente pelos representantes da Guarda Mirim, do Rotary Clube de 

Franca, da Procuradoria do Trabalho da 15ª Região, da Promotoria da Infância e da 

Juventude, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que elaborou o novo programa a ser 

implementado pela Guarda Mirim, cuja estrutura era compatível com a nova 

legislação, tanto em relação à idade dos menores a serem atendidos quanto em 

relação à formação técnico-profissional da nova lei de aprendizagem.  

Este programa previu a reestruturação da Guarda Mirim, 

transformando-a em ESAC – Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, com 

reformulação de seu plano educacional. 

Para viabilizar o novo projeto foram incorporados à rede de cooperação 

novos parceiros, destacando-se o SENAI que forneceu a estrutura pedagógica inicial 

do novo curso e o Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF, que viabilizou a 

estrutura física necessária para a aplicação dos cursos, com salas para as aulas, 

laboratórios de informática e também o corpo docente para o novo curso do 

programa, denominado de curso de Auxiliar Administrativo, que passou a ser 

formado por alunos do Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF, selecionados de 

seus diversos cursos, de acordo com a disciplina e área de formação desses 

estudantes. 

Dos envolvidos que participaram no trabalho, através das entrevistas, 

só foram emitidas críticas ao novo sistema por parte dos empresários, críticas essas 

voltadas não à Guarda Mirim, ao programa ou a qualquer outro membro que 

participou do processo de reestruturação, mas sim à lei, pois o custo de contratação 

de um aprendiz ficou praticamente o mesmo da contratação de um funcionário 

regular, pois passaram a ser devidos os encargos trabalhistas, tributários e 

previdenciários, enquanto no custo de um “guardinha mirim” não existiam os 

encargos citados. 

Para os demais participantes entrevistados a reestruturação, passado o 

impacto inicial gerado pela redução ao número de atendidos, foi altamente positiva, 

destacando os seguintes aspectos: melhoria no nível educacional dos menores, cuja 

formação lhes permite trabalhar nos diversos setores da área administrativa de uma 

empresa; garantia ao jovem aprendiz de todos os direitos trabalhistas e 
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previdenciários, concedendo-lhe um salário melhor (salário mínimo legal ou 

profissional), contagem do tempo para aposentadoria e todos os demais previstos na 

Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na CLT e nas leis 

que regulamentam o trabalho dos menores. 

No aspecto da influência no meio exterior, assim considerada a família, 

a cidade e a sociedade, ficou demonstrada na pesquisa também que o resultado foi 

positivo, na medida em que tem formado cidadãos conscientes e empreendedores, 

que aplicam seus conhecimentos na prática, seja como empregados, seja como 

empreendedores, favorecendo o desenvolvimento social. 

Se observa, ainda, que a reestruturação da Guarda Mirim de Franca e 

sua transformação em Escola de Aprendizagem e Cidadania teve uma grande e 

positiva influência no desenvolvimento regional, por meio da exportação do modelo 

adotado. 

Vale destacar, inclusive, a participação ativa de seus funcionários na 

implantação do projeto em outros municípios, como em Ituverava-SP, tendo os 

funcionários da ESAC de Franca se dirigido àquela cidade para expor o programa, 

tendo sido fundamental essa participação para que lá, também, uma IES adotasse o 

programa e disponibilizasse suas instalações para a implantação da escola de 

aprendizagem e cidadania. 

Mas a exportação não atingiu somente a cidade de Ituverava,  mas 

também diversas cidades do país, como Balneário Camboriu, Joinvile e outras 

localidades. 

Outra forma de se promover o desenvolvimento é pela colocação no 

mercado de profissionais mais qualificados, para atuação local, regional e até 

nacional, tanto como empregados, levando seus conhecimentos e desenvolvendo 

novas potencialidades, quanto como empreendedores, criando empresas que geram 

empregos e desenvolvimento no local em que se instalam. 

Conclui-se, assim, que a reestruturação da Guarda Mirim de Franca, 

que se transformou na ESAC – Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca foi 

positiva, influenciando na condição de vida dos menores e de suas famílias, com 

reflexos para a cidade e para a região.  

O fato de restringirmos o universo da pesquisa apenas aos sujeitos que 

participaram do processo de mudança limitou a possibilidade de uma análise mais 

ampla da influência do processo de reestruturação na melhora das condições de 
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vida dos menores participantes dos programas da ESAC. 

Agora que se tem a compreensão, mais detalhada, da dinâmica de 

funcionamento da entidade e de seus programas, se permitirá que no futuro, o tema 

seja retomado, com a inserção dos menores participantes dos dois programas – 

Guarda Mirim e ESAC, no estudo, bem como com seus familiares como sujeitos da 

pesquisa, para que se possa traçar um perfil mais aprofundado da influência que 

esta mudança acarretou no aspecto moral, trabalhista e educacional dos menores e 

quais os reflexos no desenvolvimento local e regional.  



 112

REFERÊNCIAS 
 

 

ALBERNAZ JÚNIOR, Victor Hugo; FERREIRA, Paulo Roberto Vaz. Convenção 
sobre os direitos das crianças. São Paulo, 2005. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/textos/tratado11.htm>. Acesso em: 2 fev. 
2010. 
 
 
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas 
ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 
1999. 
 
 
ANTUNES, Celso. Sexto passo: o envolvimento familiar. 08 fev 2010. 
<http://blog.educacional.com.br/articulistaCelso/p117587/>. Acesso em: 12 jun. 
2010. 
 
 
ARAÚJO, Harilson da Silva. A maioridade no sistema do novo Código Civil. As 
alterações nas formas de aquisição da capacidade civil plena da pessoa natural e 
suas conseqüências. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003. Disponível 
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4062>. Acesso em: 15 jun. 2010. 
 
 
ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1989.  
 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 
 
 
BASTOS, Rossano Lopes. Grupos vulneráveis. In: Dicionário de direitos 
humanos.  Brasília: ESMPU, 2010. Disponível em: <http://www.esmpu.gov.br/ 
dicionario/tiki-index.php?page=Grupos+vulner%C 3%A1veis>.  Acesso em: 12 jun. 
2010. 
 
 
BILA, Josué. Universalidade e indivisibilidade de direitos humanos. 2008. Disponível 
em: <http://bantulandia.blogspot.com/2008/09/universalidade-e-indivisibilidade-de. 
html>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
 
 
BRASIL. Ministério do Trabalho. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 27 jun. 2010.  
 
 
______. Divisão dos Atos Internacionais. Decreto nº 30.544, de 14 de fevereiro de 



 113

1952. Promulga a Carta da Organização dos Estados Americanos, firmada em 
Bogotá, a 30 de abril de 1948. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/m_ 
30544_1952.htm>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
 
 
______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. 
 
 
______. Senado Federal. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102414>. Acesso 
em: 16 jun. 2010. 
 
 
______. Estatuto do Ministério Público da União. Lei complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993. <http://www.prt15.mpt.gov.br/site/legislacao/Lei_Complementar 
_75.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2010 
 
 
______. Decreto 5.598 de 1º de dezembro de 2005. Regulamenta a contratação de 
aprendizes e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5598.htm>. Acesso em: 21 jun. 2010. 
 
 
CASTRO, Sandra Alice Attiê de. Guarda Mirim de Franca: relatórios de 2001 e 
planos para 2002. Franca, 2001. 
 
 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5. ed. São 
Paulo: Prentice Hall, 2002. 
 
 
CHINÁGLIA, Guilherme. Depoimento sobre a ESAC – Franca. Disponível em: 
<http://esacfranca.org.br/depoimentos_guilherme.asp>. Acesso em: 27 jun. 2010. 
 
 
COELHO, Bernardo Leôncio Moura. A realidade do trabalho educativo previsto no 
ECA: aspectos trabalhistas. 1993. Disponível em: <http://www.justitia.com.br/artigos/ 
10c332.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2010. 
 
 
COELHO, Lucinéia Silva Sartori. Relatório de avaliação sobre a Guarda Mirim. 
Elaborado pela COMPETI (Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil de Franca) e enviado ao Sr. Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Franca, 2001.  
 
 
COMPARATO, F. K. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 



 114

 
CONVENÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Pacto de San José 
da Costa Rica, 1969. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/legislacao/vol1_4.htm>. 
Acesso em: 2 fev. 2010. 
 
 
COSTA, F. D. Pobreza e Direitos Humanos: da mera retórica às obrigações jurídicas 
– um estudo crítico sobre diferentes modelos conceituais. Revista Internacional de 
Direitos Humanos – SUR, ano 5, n. 9, p. 89-123, 2008 
 
 
CURY, Munyr; SILVA, Antônio Fernando do Amaral e; MENDEZ, Emílio Garcia. 
Estatuto da Criança e do Adolescente comentado – comentários jurídicos e sociais. 
São Paulo: Malheiros, 1992. 
 
 
DELGADO, Ana Paula Teixeira. O direito ao desenvolvimento na perspectiva da 
globalização. paradoxos e desafios. São Paulo: Renovar, 2001. 148 p. 
 
 
FARIA, Ana Paula da Silva. Depoimento sobre a ESAC-Franca. Disponível em: 
<http://esacfranca. org.br/depoimentos_anapaula.asp>. Acesso em: 27 jun. 2010. 
 
 
FURTADO, Celso. Teoria e política do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril 
Cultural, 1983. 
 
 
______. Introdução ao desenvolvimento: enfoque histórico-estrutural. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 2000. 
 
 
GARCIA, Ignácio. Do capital social ao humano. 2009. Disponível em: 
<http://br.hsmglobal.com/notas/54583-do-capital-social-ao-humano>. Acesso em: 25 
jun. 2010. 
 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
1999. 206 p. 
 
 
GUIMARÃES, L. P. Contrim. Direito civil: lei de introdução ao Código Civil. Parte 
Geral. Direito das Coisas. São Paulo: Campus, 2007. 
 
 
HAQ, Mahbub Ul. O paradigma do desenvolvimento humano sustentável. 
<www.undp.org.br>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
 
HILLESHEIM, Betina; CRUZ, Lílian Rodrigues da. Risco, vulnerabilidade e infância: 
algumas aproximações. Psicol. Soc., Porto Alegre, v. 20, n. 2, ago. 2008. Disponível 



 115

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822008000200 
006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 jun. 2010.  
 
 
INSTITUTO ETHOS. Responsabilidade social das empresas: contribuição das 
universidades. São Paulo: Peiropólis, 2002. v. 1. 
 
 
ISA, Felipe Gomez. Cuadernos deusto de direchos humanos. El direchos humanos 
al desarrollo: entre la justicia y la solidaridad. Bilbao: Universidade Deusto, 1998. 74 
p. 
 
 
KINOSHITA, Fernando; FERNANDES, Joel Aló. O direito ao desenvolvimento como 
um Direito Humano e prerrogativa dos Estados nas relações internacionais do 
século XXI. Âmbito Jurídico, Rio Grande, n. 50, 29 fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&arti 
go_id=5912>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
 
 
LEAL, Márcio Bagueira. Resposta ao Ofício 87/2003, da Guarda Mirim de Franca ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Franca. Franca, 
2003. 
 
 
LEI ORGÂNICA do Ministério Público do Estado de São Paulo.(Lei Complementar 
estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993), Disponível em: <http://www.mp.sp. 
gov.br/portal/page/portal/chefia_gabinete/legislacao/lei%20organica%20atualizada%
20pdf.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
 
 
LEVEK, Andrea Regina H. Cunha et al. A responsabilidade social e sua interface 
com o marketing social. Rev. FAE, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 15-25, maio/ago. 2002. 
 
 
LOBIONDO-WOOD, G.; HARBER, J. Pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação 
critica e utilização. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
 
 
MATTIUZO JUNIOR, Alcides. Danos físicos na exploração do trabalho infantil. 2001. 
167 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - UNESP, Franca.  
 
 
MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito Internacional público. 11. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1997. v.1 e v. 2. 1556 p. 
 
 
MOISÉS, C. Perrone. Direito humanos e desenvolvimento: A contribuição das 
Nações Unidas. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do; MOISÉS, C. Perrone (Orgs.). O 
cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. São Paulo: 



 116

Edusp/Fapesp, 1999. 455 p.  
 
 
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros 
Técnicos e Científicos, 1985. 
 
 
MTE. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual da aprendizagem: o que é preciso 
saber para contratar o aprendiz. 4. ed. Brasília: MTE, SIT, SPPE, ASCOM, 2008. 80 
p. 
 
 
______. Combate ao trabalho infantil. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/trab_ 
infantil/default.asp>. Acesso em: 3 jun. 2010. 
 
 
OEA. Organização dos Estados Americanos. Carta da Organização dos Estados 
Americanos. 1997. Disponível em: <http://www.oas.org/juridico/portuguese/carta. 
htm>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
 
 
OIT. Organização Internacional do Trabalho. Convenção nº 138 sobre a idade 
mínima de admissão ao emprego. Aprovada em 06/06/1973. Disponível em: 
<http://www.mtb.gov.br/legislacao/ convencoes/cv_138.pdf>. Acesso em: 20 jun. 
2010. 
 
 
______. Recomendação n° 146 sobre idade mínima para admissã o a emprego. 
Aprovada em 27/06/1973. No Brasil promulgada pelo Decreto 4.134 de 15/02/2002. 
<http://www.oitbrasil.org.br/ipec/download/rec_ 146.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
 
 
______. Convenção nº 182 sobre proibição das piores formas de trabalho infantil e 
ação imediata para sua eliminação. Aprovada em 01/07/1999. Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/info/download/conv_182.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2010. 
 
 
OLIVEIRA, G. B. Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento. Revista da 
Faculdade de Administração e Economia - FAE, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 37-48, 
maio/ago. 2002. 
 
 
OLIVEIRA, Oris de. O trabalho da criança e do adolescente. São Paulo: LTr, 1994. 
 
 
ONU. Organização das Nações Unidas. Carta da Organização das Nações Unidas, 
1945. Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/ documentos carta.php>. Acesso 
em: 16 jun. 2010. 
 
 



 117

______. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: 
<http://www.onubrasil.org.br/documentos_direitos humanos.php>. Acesso em: 16 
jun. 2010. 
 
 
______. Proclamação de Teerã. I Conferência Internacional de Direitos Humanos, 
1968. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/teera.htm>. 
Acesso em: 16 jun. 2010. 
 
 
______. Declaração de Estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica Mundial: 
Resolução 3.201, de 1º de maio de 1974a. Disponível em: <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/072/06/IMG/NR007206.pdf?OpenElement>. 
Acesso em: 2 fev. 2010. 
 
 
______. Plano de ação para uma Nova Ordem Econômica Mundial: Resolução 
3.202, de 1º de maio de 1974b. Disponível em: <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/072/06/IMG/NR007206.pdf?OpenElement>. 
Acesso em: 2 fev. 2010. 
 
 
______. Carta de direitos e deveres econômicos dos estados: Resolução 3.281, de 
12 de dezembro de 1974c. Disponível em: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ 
RESOLUTION /GEN/NR0/743/60/IMG/NR074360.pdf?OpenElement>. Acesso em: 2 
fev. 2010. 
 
 
______. Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. 1986. art. 2º. Disponível 
em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/ onu/spovos/lex170a.htm>. Acesso em: 2 
fev. 2010. 
 
 
______. Convenção sobre os Direitos da Criança. 1989. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/crianca. 
htm>. Acesso em: 16 jun. 2010. 
 
 
______. Conferência de Direitos Humanos. Viena, 1993. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html>. Acesso em: 2 fev. 2010. 
 
 
OUA. Organização da Unidade Africana. Carta africana de direitos humanos e dos 
povos. 1981. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/banjul.htm>. 
Acesso em: 12 jun. 2010. 
 
 
PESSOA, Gerisval Alves. Responsabilidade Social de Empresas. 2008. Disponível 
em:  <http://www.artigonal.com/gestao-artigos/responsabilidade-social-de-empresas-
507837.html>. Acesso em:  23 jun. 2010. 



 118

PIOVESAN, F. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
 
POLIT, D. F.; BECK, C. T.; HUNGLER, B. P. Fundamentos de pesquisa em 
enfermagem. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 487 p. 
 
 
PUTNAM, R. Para hacer que la democracia funcione. Venezuela: Galac, 1994.  
 
 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
 
RISTER, C. A. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significados e 
consequências. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
 
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento, direitos humanos e cidadania. In: PINHEIRO, P. 
S.; GUIMARÃES, S. P. (Orgs.). Direitos Humanos no Século XXI. Brasília: Instituto 
de Pesquisa de Relações Internacionais e Fundação Alexandre de Gusmão, 1998. 
 
 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997. 
 
 
SEN, Amartya. Development as Freedom. Nova York: Alfred A. Knopf, 1999. 
Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=Qm8HtpFHYecC&printsec= 
frontcover&dq=Development+as+Freedom&source=bl&ots=8-gfA1b6IW&sig=nBpXG 
Zcyx1obIDEVcdsVpRSL-z4&hl=pt-BR&ei=Tm1NTKD0J8T58AaajpUz&sa=X&oi= 
book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false> 
Acesso em: 25 jun. 2010. 
 
 
SENGUPTA, A. O direito ao desenvolvimento como um directo humano. Social 
Democracia Brasileira, n. 68, março 2002. Disponível em: 
<http://itv.org.br/site/publicacoes/igualdade/direito_desenvovimento.pdf>. Acesso 
em: 12 set. 2009. 
 
 
SILVA, Eliete Maria Neves. Ofício 007/03: Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Franca para Promotor de Justiça da Infância e da 
Juventude. Franca, 27 fev. 2003. 
 
 
SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento. Direito Ambiental Internacional. Meio 
ambiente, desenvolvimento sustentável e os desafios da nova ordem mundial. Rio 
de Janeiro: Thex, 1995. 250 p. 
 
 
SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 



 119

1998. 
 
 
SILVA JÚNIOR, Ivanaldo Soares da. Do desenvolvimento humano ao 
desenvolvimento sustentável: análise dos conteúdos jurídicos e filosóficos dos 
conceitos do direito ao desenvolvimento e do direito do desenvolvimento. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 6, n. 53, jan. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2493>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
 
 
SUSSEKIND, A. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: Ltr, 1985. 164 p. 
 
 
SUSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 
1996. 
 
THOMAZINE, Waldemar. O trabalho dos guardinhas, patrulheiros, legionários e 
mirins. Campinas-SP, 2002 
 
 
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos 
humanos no limiar do novo século e as perspectivas brasileiras. In: FONSECA 
JÚNIOR, Gelson. (Org.). Temas de política externa brasileira II. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1994. 172 p. 
 
 
______. Dilemas e desafios da proteção internacional dos direitos humanos no limiar 
do século XXI. Rev. Bras. Polít. Int., Brasília, v. 40, p. 175, n. 1, jun. 1997. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-7329199700010 
0007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 jun. 2010.  
 
 
______. O legado da declaração universal e o futuro da proteção internacional dos 
direitos humanos. In: Amaral JÚNIOR, Alberto do, MOISÉS, Cláudia Perrone. 
(Orgs.). O cinquentenário da declaração universal dos direitos do homem. São 
Paulo: Edusp, 1999. 455 p. 
 
 
TURATO, E. R. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, 
diferenças e seus objetos de pesquisa. Rev. Saúde Pública [online], v. 39, n. 3, p. 
507-514, 2005. ISSN 0034-8910. 
 
 
VASCONCELOS, M. A.; GARCIA, M. E. Fundamentos de economia. São Paulo: 
Saraiva, 1998. 
 
 
VENOSA, Silvio Salvo. Direito Civil. Parte Geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 1. 
 
 



 120

 

 

 

APÊNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121

 
APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista com representantes do Setor 

Público que participaram da reestruturação da Guarda Mirim de Franca 

  
 

Informações Sócio-Econômicas  

 

1. Nome Completo 

 

2. Atividade 

 

3. Instituição a que esta ligado                                        

 

4. Tempo na instituição 

 

 

Roteiro de Entrevista  

 

1. Como ocorreu o processo de reestruturação da Guarda Mirim de Franca?  

2. Qual foi a influência da Emenda Constitucional nº 20/1998? 

3. Quais foram as facilidades encontradas nesta reestruturação? 

4. Quais foram as dificuldades encontradas nesta reestruturação? 

5. O que mudou com esta reestruturação? 

6. Qual foi a sua participação na transformação da Guarda Mirim de Franca 

em ESAC – Escola de Aprendizagem e Cidadania? 

7. Quais os pontos positivos do modelo da Guarda Mirim e do modelo atual, 

ESAC? 

8. Quais os pontos negativos do modelo da Guarda Mirim e do modelo atual, 

ESAC? 

9. Como a reestruturação afetou a vida dos menores? (menor na escola, 

níveis de delinqüência infantil, trabalho informal/doméstico) 

10. De uma forma geral, esta mudança repercutiu na melhoria da vida das 

famílias? Da cidade? Da sociedade? 

11. O(a) senhor(a) sabe se esta reestruturação serviu como referência para 

modelos semelhantes em outras cidades? 
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APÊNDICE  B  – Roteiro de Entrevista com representantes do Setor 

Privado que participaram da reestruturação da Guarda Mirim de Franca 

 
 

 
Informações Sócio-Econômicas  

 
1.        Nome Completo 

 
2.        Atividade 

 
3.        Instituição a que esta ligado  
 
4.       Tempo na instituição 

 
Roteiro de Entrevista  

 
1. Como ocorreu o processo de reestruturação da Guarda Mirim de Franca?  

2. Alguma lei influenciou esta mudança? Qual? Como foi esta influência? 

3. Quais foram as facilidades encontradas nesta reestruturação? 

4. Quais foram as dificuldades encontradas nesta reestruturação? 

5. O que mudou com esta reestruturação? 

6. Qual foi a sua participação na transformação da Guarda Mirim de Franca 

em ESAC – Escola de Aprendizagem e Cidadania? 

7. Quais os pontos positivos do modelo da Guarda Mirim e do modelo atual, 

ESAC? 

8. Quais os pontos negativos do modelo da Guarda Mirim e do modelo atual, 

ESAC? 

9. Como a reestruturação afetou a vida dos menores? (formação profissional, 

desenvolvimento de competências, nível de empregabilidade/mercado de 

trabalho) 

10. De uma forma geral, esta mudança repercutiu na melhoria da vida das 

famílias? Da cidade? Da sociedade? 

11. O(a) senhor(a) sabe se esta reestruturação serviu como referência para 

modelos semelhantes em outras cidades? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Título da pesquisa: A INFLUÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 NO 
DIREITO DO TRABALHO E NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL: uma análise 

das conseqüências geradas pela modificação da Guarda Mirim em Escola de 
Aprendizagem e Cidadania de Franca 

 
Pesquisador:  Paulo Sérgio Moreira Guedine. 
 
Orientadora:  Profª. Drª Carla Aparecida Arena Ventura. 
 
  

1. Natureza da pesquisa:  O Sr (a). está sendo convidado (a) a participar desta 
pesquisa que tem como objetivos : 
a.- Geral : identificar a opinião de representantes do setor público e privado da 

cidade de Franca que participaram da reestruturação da Guarda Mirim após a 
Emenda Constitucional nº 20/1998 sobre a influência desta mudança na vida dos 
menores aprendizes e no desenvolvimento da cidade e da região. 

b.- Específicos: 
 b.1. Compreender o processo de reestruturação da Guarda Mirim de 

Franca após a Emenda Constitucional n° 20/1998; 
 b.2. Identificar o papel dos representantes do setor público na 

reestruturação da Guarda Mirim de Franca após a Emenda Constitucional nº 
20/1998; 

 b.3. Identificar o papel dos representantes do setor privado na 
reestruturação da Guarda Mirim de Franca após a Emenda Constitucional nº 
20/1998; 

 b.4. Identificar os pontos positivos e negativos da reestruturação da 
Guarda Mirim de Franca após a Emenda Constitucional n° 20/1998 para a vida 
dos menores aprendizes e o desenvolvimento da cidade e região, de acordo com 
a opinião de representantes do setor público e privado envolvidos no processo de 
mudança. 

 

2. Envolvimento na pesquisa:  O Sr (a). tem liberdade de se recusar a 
participar e ainda decidir parar em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 
constrangimento ou ônus, bastando, para tanto, comunicar tal decisão ao 
pesquisador por intermédio de um dos meios e nos endereços relacionados no 
final deste termo (telefone, e-mail ou carta). 

 
3. Riscos e desconforto:  a participação nesta pesquisa não traz complicações 
legais nem prejuízos físicos para o Sr (a). Os procedimentos adotados nesta 
pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
conforme Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 
procedimentos adotados oferece riscos à sua dignidade ou a sua saúde. 

 
4. Confidencialidade:  todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o pesquisador e a orientadora terão 
conhecimento dos dados. 
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5. Benefícios:  ao participar desta pesquisa o Sr (a). não terá nenhum benefício 
direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes 
para reflexão sobre o trabalho do menor e sobre a atuação da ESAC. 

 
6. Remuneração: não há nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 
 
 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 
manifesto meu consentimento para participação na pesquisa: DA GUARDA MIRIM 
À ESAC: causas, consequências e influência no desenvolvimento local e regional. 
,  
 
 

Franca, ____ de ___________ de 2010. 
 

 
 
__________________________________   ____________________________ 
Nome do participante da pesquisa                 Assinatura 
 
 
 
Pesquisador:  Paulo Sérgio Moreira Guedine 
Endereço:  Rua Estados Unidos, nº 1538     Franca-SP    CEP: 14400-159 
Telefone:  (16) 3713-4617  //  (16) 8128-6364 
E-mail:  guedine@facef.br  ou  pauloguedine@aasp.org.br 
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APÊNDICE D – Resultados Da Pesquisa 
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Nos quadros a seguir selecionamos as falas dos entrevistados para 

cada resposta de nosso roteiro, que guardam relação direta com os objetivos do 

trabalho ou que tenham relevância para o entendimento da questão apresentada, 

qual seja, a transformação da Guarda Mirim de Franca em ESAC. 

Foram selecionadas as locuções que apareceram com maior 

frequência e as que estavam diretamente ligadas à interpretação dos objetivos 

específicos de nosso trabalho, separadas em dois quadros, um para os 

entrevistados do setor público e outro para os entrevistados do setor privado. 

O quadro é formado de três colunas, a primeira com a transcrição da 

pergunta do roteiro semi-estruturado, a segunda, onde foram agrupadas as 

principais manifestações verbais dos entrevistados e uma terceira coluna, onde o 

pesquisador descreve o tema a que aquela manifestação verbal corresponde. 

 

DO SETOR PÚBLICO 

 

PERGUNTAS FALAS TEMAS 

 
1. Como ocorreu o 

processo de 
reestruturação da 
Guarda Mirim de 

Franca? 

 
- “Começou com a discussão da 
idade mínima para ingresso no 

trabalho” (E.5) 
 

- “questão daqueles menores que 
ficavam na rua, cuidando do 

estacionamento da área azul de 
Franca.” (E.5) 

- “não foi só em Franca foi a nível 
estadual” (E.5) 

 
- “fui procurado pelo Sr. Marcio, 

acompanhado do Wellington 
promotor, dizendo que ia adequar a 

Guarda Mirim aos moldes da 
Emenda. Então na Guarda Mirim 
eles atendiam adolescentes de 12 

a 14 anos, e com a Emenda 20 
eles começaram a atender de 14 a 

16 anos, nessa faixa etária da 
aprendizagem. Então foi isso. Eu 

visitei a Guarda Mirim várias vezes, 
sabia que faziam trabalho 

redondinho.” (e.4) 
- “eu nunca assumi uma posição de 

vanguarda contrária à Guarda 
Mirim, porque a nossa Guarda 

 
- Idade Mínima – Emenda 

20/98 
 
 

- A vulnerabilidade do 
menor no trabalho de rua 

 
 
 
 
 

- A influência do Ministério 
Público estadual na 

mudança da guarda mirim 
de Franca 
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Mirim aqui de Franca, ela tinha 
todo esse histórico, toda essa 

estrutura de proteção e na prática a 
gente nunca teve problema. Mas 

depois com o surgimento da Lei, eu 
me uni a esse procedimento esse 

inquérito civil assinei junto da 
Procuradora do Trabalho, isso 
coincidiu com o momento que 
precisava mudar, e o grande 

desafio era esse, era fazer com 
que a Guarda Mirim não acabasse, 

mas se adequasse à Lei.” (E.4) 
 
 

- “Então nós fomos tolerando essa 
prática Mas no ano de 2002 surgiu 

um Inquérito Civil de uma 
Procuradora do Trabalho, chamada 

Andréia Alberdinase, ela pegou 
esse inquérito civil lá em 

Campinas, que já existia há algum 
tempo, e ela resolveu dar uma 

solução e esteve aqui em Franca 
duas vezes. Na primeira proposta 
houve um Termo de Ajustamento 

de Conduta, pra que a Guarda 
Mirim se adequasse à Lei.” (E.4) 

 
- “Ai surgiu a Lei, nós tínhamos 
parâmetros pra dizer o que era 

essa aprendizagem, a 
aprendizagem tinha os requisitos 

objetivos de “X” horas por dia, tem 
que estar estudando.” (E.4) 

 
- “Então o advogado da Guarda 

queria sustentar aquela situação de 
que a Guarda continuasse 

funcionando com adolescentes de 
14 a 16 anos, e o fundamento legal 

seria o artigo 68, um trabalho 
educativo, fala assim o artigo 68: 
“Programa Social, que tenha por 
base o trabalho educativo” (E.4) 

 
-“ Quando foi solicitado o 

cadastramento da Guarda - Mirim 
no CMDCA, o mesmo foi negado, 

pois a guarda não cumpria o ECA e 
sem o cadastro, não poderia 

continuar com a concessão da área 
Azul, pois não preencheria os 

requisitos mínimos constantes da 
Lei que lhe outorgava o direito de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Influência da Procuradoria 
do Trabalho na mudança da 

Guarda Mirim de Franca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A nova lei de 
aprendizagem 

 
 
 
 
 
 

- O enquadramento do 
trabalho da guarda mirim 
como trabalho educativo 

 
 
 
 
 
 
 

- Influência do CMDCA na 
mudança da Guarda Mirim 

de Franca 
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explorar o serviço.” (E.6)  
 
 
 

 
2. Qual foi a 

influência da Emenda 
Constitucional nº 

20/1998? 
 

 
-“ Causou a discussão da idade 

mínima para ingresso no trabalho.” 
(E.5) 

 
- Idade Mínima – Emenda 

20/98 
 
 
 

 
3. Quais foram as 

facilidades 
encontradas nesta 

reestruturação? 
 

 
- “veio a Lei do Aprendiz, porque 

realmente havia pessoas que 
precisavam trabalhar, o outro foi 

com a Lei de Aprendizagem, 
permitindo o trabalho dos 14 aos 
16 em condições de aprendiz, de 

menor aprendiz.” (E.5) 
- “Isso facilitou a própria 

manutenção da Guarda Mirim aqui 
em Franca, se transformou numa 

entidade representativa pra 
ministrar a aprendizagem.” (E.5) 

 
- “Com o pessoal do Uni-FACEF 
também, então foi mais fácil pra 
gente adequar o programa do 

menor aprendiz.” (E.4) 
- “A FACEF foi fundamental, ela 

aceitou.”  (E.4) 
 

 
- A nova lei de 
aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- O convênio com o Uni-
FACEF como facilitador da 

transformação. 

 
4. Quais foram as 

dificuldades 
encontradas nesta 

reestruturação? 
 

 
-“ tinha a questão sócio-econômica 

desses meninos, a questão da 
própria sociedade, daquele 

pensamento de que “é melhor 
trabalhar do que ficar na rua” (E.5) 

- “já tinha, assim, conceitos 
preestabelecidos de que trabalhar 

era melhor.” (E.5) 
- “mudar essa mentalidade, esse 

valor de que trabalhar com 14 anos 
era melhor do que o menino ficar 

na rua usando drogas, essas 
coisas, então foi complicado.” (E.5) 

- “não era simplesmente tirar, 
porque tinham muitos deles que 

tinham que trabalhar.” (E.5) 
- “resistência, da própria estrutura 
da Guarda, a instituição mesmo, 

em querer aceitar essa mudança.” 
(E.5) 

 
- a resistência e da 

mudança de mentalidade (a 
ideia de que “é melhor 

trabalhar do que ficar na 
rua”). 

 
 

 
5. O que mudou com 
esta reestruturação? 

 
- “direitos assegurados, como 

menor aprendiz, foram registrados, 

 
- A influência da 

reestruturação na vida 
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matriculados no curso de 
aprendizagem do ESAC” (E.5) 

 

profissional dos menores e 
nas garantias trabalhistas 

 
 

6. Qual foi a sua 
participação na 

transformação da 
Guarda Mirim de 

Franca em ESAC – 
Escola de 

Aprendizagem e 
Cidadania? 

 

 
- “eu participava como auditor da 
cidade de Franca, sabia que as 

outras cidades estavam passando 
pelo mesmo processo. Enfim, 

depois que a gente bateu o pé, o 
próprio Ministério Público falou 
“tem que mudar, não tem mais 

jeito”, ai a gente começou a 
fiscalizar realmente a atividade 

deles como trabalho, tudo que não 
estivesse dentro do que lei 

mandava, como trabalho infantil, 
trabalho irregular.” (E.5) 

- “eu participei de toda a transição 
ao lado da Guarda pra dar certo 
essa transformação, acreditando 

que tinha que dar certo, que a 
gente ia encontrar caminho.” (E.4) 

 

 
- A influência da atuação do 

Ministério do Trabalho no 
processo de mudança. 

 
 

 
7. Quais os pontos 
positivos do modelo 

da Guarda Mirim e do 
modelo atual, ESAC? 

 

 
- “esses meninos tiveram que 
regularizar sua situação como 

trabalhadores.” (E.4) 
- “direitos assegurados, como 

menor aprendiz, foram registrados, 
matriculados no curso de 

aprendizagem do ESAC.” (E.4) 
- “Bom, e outro aspecto positivo é 

esse, é assegurar os direitos 
trabalhistas dos aprendizes” (E.5) 

 
- A influência da 

reestruturação na vida 
profissional dos menores e 
nas garantias trabalhistas 

 

 
8. Quais os pontos 

negativos do modelo 
da Guarda Mirim e do 
modelo atual, ESAC? 

 
- “Olha, eu acho que negativo 

nenhum” (E.5) 

 

 
9. Como a 

reestruturação afetou 
a vida dos menores? 

(menor na escola, 
níveis de 

delinquência infantil, 
trabalho informal/ 

doméstico) 
 

  

 
10. De uma forma 

geral, esta mudança 
repercutiu na 

melhoria da vida das 
famílias? Da 

 
- “Sociedade: a gente atua em 16 

municípios. Depois que um 
começou a se adequar às normas 
praticamente tudo se adequou.” 

(E.5) 

 
- A importância da 

reestruturação da Guarda 
Mirim de Franca para o 

desenvolvimento regional 
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cidade?Da 
sociedade? 

 
 

11. O(a) senhor(a) 
sabe se esta 

reestruturação serviu 
como referência para 

modelos 
semelhantes em 
outras cidades? 

 

 
- “Sim, varias cidades vieram 

procurar a Instituição de Franca 
para ver como é que o processo de 

reestruturação pra também 
montarem as Guardas Mirins 

deles” (E.5) 
 

 
- A importância da 

reestruturação da Guarda 
Mirim de Franca para o 

desenvolvimento regional 

 
 

DO SETOR PRIVADO 

 

PERGUNTAS FALAS TEMAS 

 
1. Como ocorreu o 

processo de 
reestruturação da 
Guarda Mirim de 

Franca? 

 
- “A Guarda Mirim na época 

recebeu algumas notificações, 
foi em algumas reuniões foi 
quando o Dr.Izielma de Luca 
Andrade que era o Delegado 
do Trabalho aqui aposentou, 

eu acredito que ele fazia muita 
vista grossa na época.” (E.2) 

 
- “Quando eu assumi como 
gerente, nós nos reunimos 

com algumas autoridades, e 
os nossos avisos-prévios 

estavam assinados, no dia 23 
de abril em 2003.” (E.2) 

 
- “Nosso pedido de 

cadastramento no CMDCA foi 
negado.”  (E.2) 

- “a gente achava que estava 
todo mundo conspirando 
contra a Instituição – “ Ah 
vamos fechar porque está 

errado” (E.2) 
 

-“Mas quando a gente 
entendeu que ou alterava, ou 

fechava a Instituição, ai a 
gente recebeu a visita da Dra. 

Andréia Alberdinase, o 
acompanhamento que ela fez 
pedindo relatórios, o TAC que 
foi assinado pelo Presidente 
na época Sr. Luis Mauro, a 

 
- influência da atuação do 
Ministério do Trabalho no 

processo de mudança 
 
 
 
 
 
 

- A influência do Ministério 
Público estadual na mudança 
da guarda mirim de Franca 

 
 
 
 

- A influência do CMDCA na 
mudança da Guarda Mirim. 

 
 
 
 
 
 
 

- Influência da Procuradoria do 
Trabalho na mudança da 
Guarda Mirim de Franca 
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gente pediu um tempo para 
que 16 anos fossem saindo 

gradativamente, para não ter 
uma ruptura, uma coisa assim 

muito abrupta.” (E.2) 
–“ Assinamos um Termo de 

Ajuste de Conduta no qual foi 
dado um prazo para a 

regularização de todo o modo 
como vínhamos trabalhando.” 

(E.1) 
 
 

- “Ai o Presidente na época foi 
mostrar algumas cidades onde 
as Guardas Mirins já haviam 

sofrido essa alteração, 
trouxemos algumas sugestões 
pra cá, começamos algumas 
coisas que também fomos 
avisados que “não ia virar 
nada” que não era para a 

gente seguir” (E.2) 
 

- “Em 2003 o Ministério 
Publico e o CMDCA 

pressionavam para que 
enquadrássemos nos moldes 

da lei 10097.” (E.1) 
 

- “Até dezembro de 2004 
quando todos os 

adolescentes, já em processo 
de admissão, completariam o 
tempo de permanência junto à 

entidade e assim também a 
completa retirada os mesmos 
da área azul e das empresas, 

que estavam de forma 
irregular, ou seja, sem o 

registro em carteira.” (E.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A resistência e da mudança 
de mentalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  A nova lei de aprendizagem 
 
 
 
 

- O enquadramento do 
trabalho da guarda mirim 
como trabalho educativo 

 
 
 

- A vulnerabilidade do menor 
no trabalho de rua 

 
 
 

 
2. Alguma lei 

influenciou esta 
mudança? Qual? 

Como foi esta 
influência? 

 

 
- “Sim a 10097.  A influencia 
foi que tivemos que criar um 
curso no qual ofereceríamos 

alguma formação para o 
adolescente e ao mesmo 

tempo poderíamos 
encaminhar ao mercado de 

trabalho com todos os 
benefícios da lei vigente, sem 

prejudicar a sua  formação 
escolar.” (E.1) 

 

 
-  A nova lei de aprendizagem 
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3. Quais foram as 

facilidades 
encontradas nesta 

reestruturação? 
 

 
- “Todas as pessoas 

envolvidas se habilitaram ao 
trabalho. Na época a Dra. 

Edna abriu as portas do Uni-
FACEF, porque nós não 

tínhamos um espaço físico 
grande para poder estar 

atendendo esses meninos, o 
Promotor (Dr. Augusto) 

acompanhou muito de perto, o 
pessoal do Conselho.” (E.2) 

 
- “As facilidades encontradas 
foram que todos se uniram, 
Ministério Publico, CMDCA, 
Prefeitura, CDL, Promotor e 
Juiz da Infância e Juventude, 
Ministério do Trabalho para 
encontrar uma melhor forma 
de resolver o problema sem 

causar nenhum impacto 
negativo tanto para a 

instituição quanto para os 
adolescentes.” (E.1) 

 
 

- “Uma influencia significativa 
foi o Uni-FACEF que não 
mediu esforços para que 
pudéssemos usar suas 

instalações para ministrar os 
cursos oferecidos com a 

metodologia empregada pelo 
SENAI outro grande parceiros 

neste momento. “(E.1) 
- “Não podendo esquecer a 

Empresa de Ônibus São Jose 
que nunca deixou de 

transportar os adolescentes de 
forma gratuita.” (E.1) 

 

 
- A importância dos 

colaboradores para o 
processo de transição da 

Guarda Mirim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- O convênio com o Uni-
FACEF como facilitador da 

transformação 

 
4. Quais foram as 

dificuldades 
encontradas nesta 

reestruturação? 
 

 
- “Encontrar a forma correta de 

trabalhar. “se vocês fizerem 
assim, vocês estarão 

legalizados”, essa foi a maior 
dificuldade.” (E.2) 

- “As dificuldades em primeiro  
instante foi a compreensão da 

população em aceitar estas 
mudanças.” (E.1) 

- “Mas com o decorrer o tempo 
foi muito bem aceito, pois 
viram que estávamos no 

 
- A influência da interpretação 
da Lei na transformação da 

Guarda Mirim 
 
 

- A resistência e da mudança 
de mentalidade 
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caminho correto e melhor para 
os adolescentes.” (E.1) 

 

 

 

5.  O que mudou com 
esta reestruturação? 

 

- “Nós comerciantes sentimos 
realmente prejudicados 

porque não tem mais atrativos 
pra poder recontratar esses 
menores, porque ele quase 

que se equiparou com a CLT 
atual.” (E.3) 

 
 

- “Antes empregavam bastante 
jovens da Guarda Mirim, hoje 
eles preferem contratar um 

profissional com experiência, 
do que ter que a qualificação 
desse menor aprendiz.” (E.3) 

- “Hoje cada microempresa 
tem em torno de 3 a 4 

funcionários, antes era no 
mínimo 6 ou 7 funcionários.” 

(E.3) 

- “não tem o interesse 
financeiro pra poder fazer 
essa qualificação.” (E.3) 

- “Com a reestruturação 
podemos ter um apoio melhor 

de todos os envolvidos no 
processo começado em 1998 
que estava muito desgastante 
tanto para os dirigentes como 

para o Rotary que é o 
mantedor da instituição.” (E.1) 

 
- “adolescentes estudando e 
aprendendo uma profissão e 

já encaminhando para o 
mercado de trabalho;” (E.1) 

 
- “Melhor entrosamento entre 
família adolescente-empresa-

entidade;” (E.1) 
- “reconhecimento da 

população da importância das 
mudanças;  todas as garantias 

legais da CLT sendo 
cumpridas.” (E.1) 

- “Os jovens antigamente eles 
trabalhavam na área azul 

faziam cursos 
profissionalizantes, tinham 

 
 

- A influência dos encargos do 
novo modelo no nível de 

empregabilidade dos 
aprendizes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A influência da 
reestruturação na vida 

profissional dos menores e 
nas garantias trabalhistas. 

 
- A influência da Guarda mirim 

na melhoria da vida das 
famílias, da cidade e da 

sociedade. 
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acompanhamento, eles tinham 
o período todo ocupado. 

Tinham um atendimento muito 
maior do que hoje.” (E.2) 

- “Antigamente nós tínhamos 
400 guardinhas sendo 

atendidos por mês, 200 nas 
empresas e 200 na área azul 

e nos postos. Hoje nós 
atendemos 750 por ano, então 
nosso número aumentou, só 
que o encaminhamento para 

empresas hoje é menor.” (E.2) 
 

6. Qual foi a sua 
participação na 

transformação da 
Guarda Mirim de 

Franca em ESAC – 
Escola de 

Aprendizagem e 
Cidadania? 

 

 
-“A participação na 

transformação foi apenas uma 
questão de nome, pois 

conforme a nossa federação –
FEBRAEDA- este nome 

estava em desacordo com o 
atual modelo que estávamos 
implantando e a mudança de 

nome seria o ideal, para 
Escola.” (E.1) 

- “Então meu trabalho aqui foi 
esse, procurar uma forma 
correta de trabalhar.” (E.1) 

 
- A influência da interpretação 
da Lei na transformação da 

Guarda Mirim 
 
 
 
 

 
7.  Quais os pontos 

positivos do modelo da 
Guarda Mirim e do 

modelo atual, ESAC? 
 

 
-“Hoje os meninos eles tem 
todo um aparato legal, eles 

são contratados.” (E.2) 
 
 

- “Os meninos aprendizes, 
eles tem a oportunidade do 
primeiro emprego, a grande 

maioria é registrada quando o 
contrato termina, o que é uma 

alegria pra gente.” (E.2) 
- “O menor aprendiz esta 

realmente com uma bagagem 
muito cheia.” (E.2) 

- “hoje o modelo é melhor do 
que o antigo, então ele já está 

melhor amparado” (E.2) 
 

 
- As garantias aos menores 

decorrentes da transformação 
da Guarda mirim 

 
 

- A influência da 
transformação da Guarda 

mirim na formação 
educacional do menor. 

 
8.  Quais os pontos 

negativos do modelo 
da Guarda Mirim e do 
modelo atual, ESAC? 

 

 
- “na época nós tínhamos 200 

guardinhas nas empresas, 
hoje nós temos 70 
aprendizes.” (E.2) 

- “Hoje nós atendemos 750 
por ano, então nosso número 

aumentou.” (E.2) 
- “É a falta de incentivo em 

 
- A influência dos encargos do 

novo modelo no nível de 
empregabilidade dos 

aprendizes 
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termos financeiros para as 
empresas fazerem com que 
essa Guarda se torne mais 
atrativa pro comércio local.” 

(E.3) 
- “Eu acho que a proximidade 
com o que determina a CLT 

intimidou a colocação no 
comércio. “(E.3) 

- “Não vejo nenhum.” (E.1) 
 

 
9.  Como a 

reestruturação afetou a 
vida dos menores? 

(formação profissional, 
desenvolvimento de 

competências, nível de 
empregabilidade/merca

do de trabalho) 
 

 
- “Formação profissional – 

estão preparados para 
assumir qualquer atividade 
dentro de uma empresa no 
setor administrativo.” (E.1) 

- “Desenvolvimento de 
competências – com a 

formação adquirida nos cursos 
por nos oferecidos tornaram-

se aptos e com bastante 
competência para assumirem 

posições nos locais onde 
forem colocados.“ (E.1) 

- “Nível de 
empregabilidade/mercado de 

trabalho – um pouco a desejar 
ainda, pois o empresaria do 
ainda não conscientizou da 

importância de trabalho social 
para a nossa juventude.” (E.1) 

 

 
- A influência da 

transformação da Guarda 
mirim na formação 

educacional do menor 

 
10.  De uma forma 

geral, esta mudança 
repercutiu na melhoria 
da vida das famílias? 

Da cidade?Da 
sociedade? 

 

 
- “eu acho que pro meu modo 
de ver, prejudicou um pouco.“ 

(E.3) 
- “a gente via os menores 

trabalhando, e eu acho que 
isso não mata ninguém.“ (E.3) 
- “Acho que o emprego desde 

que seja bem direcionado, 
numa forma bem condizente, 
não mata ninguém, porque 

acho que o Poder Público às 
vezes é muito demagógico, 
porque ele cria as leis, mas 
não cria alternativas.” (E.3) 

- “Porque se criou um monte 
de situações em que não se 

pode fazer nada, mas também 
não criou alternativas pra que 
essas crianças ocupassem o 
seu dia-a-dia fora da escola, 

tanto com esporte quanto com 

 
- A influência da Guarda mirim 

na melhoria da vida das 
famílias, da cidade e da 

sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137

empregabilidade.” (E.3) 
- “Hoje a gente vê várias 

pessoas que trabalharam na 
Guarda ocupando cargos de 

destaque na nossa sociedade. 
O Maurício Olímpio, ele foi 
guarda mirim hoje ele tem 
empresa, foi presidente da 
CDL, tem o Dr. Radaeli que 

também hoje ele é assistente 
da seccional, ele foi um dos 

guardas mirins.” (E.3) 
- “então é onde você vê que 

não é porque essas questões 
das leis, muitas vezes mais 
prejudicam do que ajudam. 

Então tem os pontos falhos.” 
(E.3) 

- “Mas do jeito que foi feito 
passou-se a uma situação que 

criou uma dificuldade na 
Guarda que se não fosse a 
área azul manter a ESAC.” 

(E.3) 
 
 

- “Sim de forma bastante 
significativa, pois houve um 

envolvimento direto das 
famílias durante todo o 

processo desde a matricula 
ate a formatura.” (E.1) 
- “Na cidade nossos 

adolescentes são muito bem 
quistos, pois sabem que atrás 
da Esac esta uma instituição 
reconhecida mundialmente 

pela seriedade com que trata 
de seus projetos o Rotary.” 

(E.1) 
- “Na sociedade também, pois 

se torna jovens dinâmicos, 
criativos e capazes de 
enquadrar em qualquer 

situação.” (E.1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A influência da Guarda mirim 
na melhoria da vida das 
famílias, da cidade e da 

sociedade 

 
11.  O(a) senhor(a) 

sabe se esta 
reestruturação serviu 
como referência para 

 
- “Sim, depois que fizemos 

todas as mudanças 
necessárias para o bom 

funcionamento passamos a 

 
- A influência da 

reestruturação da Guarda 
Mirim no desenvolvimento 

regional. 
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modelos semelhantes 
em outras cidades? 

servir de modelo para outras 
instituição que também 

trabalhavam da mesma forma 
que nos.” (E.1) 

- “Como exemplo posso citar 
Ituverava, São Joaquim da 
Barra, São Carlos, Morro 
Agudo, São Sebastião do 

Paraíso, Balneário Camboriu, 
e dentro da Federação – 

FEBRAEDA – tivemos o nosso 
destaque como instituição que 

deu certo.” (E.1) 
- “Como diz o lema rotário – 

Quem não nasce para servir, 
não serve para viver – e desta 

forma estamos sempre 
servindo da melhor forma 
possível em prol de nossa 

comunidade francana sendo 
exemplo para outras 
comunidades.” (E.1) 

- “’Recebi visitas da região 
toda. Ituverava, Cássia, 
Passos, Morro Agudo, 

diversas Guardas Mirins 
- Ituverava mesmo, nós nos 

consideramos mesmo 
padrinhos.” (E.2) 
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ESTATUTO DA 
ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA  

 
CAPÍTULO I  

Da Denominação, Sede e Fins 
 

Artigo 1º - A ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA , também 
designada pela sigla ESAC-Franca , constituída em 02 de julho de 1974, conforme 
Assembleia Geral Extraordinária realizada neste dia, protocolada no Cartório de Registro de 
Imóveis e Anexos de Franca-SP, sob o Nº. 22.573 do Livro A-3, Folha 59, e registrada no 
Livro A-1 de Pessoa Jurídica, às folhas 166, sob o Nº. 281, é uma Associação civil de direito 
privado, com fins não econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede à Avenida 
Champagnat, Nº.1808 - Centro - CEP: 14.400-320 município de Franca - Estado de São 
Paulo e foro em Franca.  
Artigo 2º - A ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA tem por 
finalidade preparar jovens de 14 (quatorze) a 18 (dezoito) anos para o mercado de trabalho, 
com profissionalização básica e formação da cidadania.  
Artigo 3º - No desenvolvimento de suas atividades, a ESCOLA DE APRENDIZAGEM E 
CIDADANIA DE FRANCA observará os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação 
de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços 
gratuitos e permanentes.  
Artigo 4º - A ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA terá um 
Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará o seu funcionamento.  
Artigo 5º - A fim de cumprir sua finalidade, a ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA 
DE FRANCA se organizará em tantas unidades de prestação de serviços, quantas se 
fizerem necessárias, as quais se regerão pelas disposições estatutárias, aplicando seu 
resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais no 
território nacional.  
Parágrafo Primeiro – Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados 
dentro do Município de sua sede, ou, no caso de haver unidades prestadoras de serviços a 
ela vinculada, no âmbito do Estado concessor;  
Parágrafo Segundo – A ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA 
aplicará as subvenções e doações recebidas nas finalidades as que estejam vinculadas.  
 

CAPÍTULO II  
Dos Associados 

 
Artigo 6º - O quadro associativo compõe-se de cidadãos por livre escolha, maiores de 18 
(dezoito) anos, os quais contribuirão para o desenvolvimento comum dos objetivos da 
ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA .  
Parágrafo Primeiro - É ilimitado o número de associados, distinguidos nas seguintes 
categorias:  
I – Fundadores: todos aqueles que assinaram a ata de fundação.  
II – Beneméritos: todos aqueles que, a critério da diretoria, concorrerem de modo relevante 
para o desenvolvimento da ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA.  
III – Efetivos: além dos fundadores que assinaram a ata de fundação, os componentes do 
Rotary Club de Franca.  
Parágrafo Segundo – Os Associados beneméritos se não forem efetivos, não poderão 
votar e nem serem votados.  
Artigo 7º - São direitos dos associados, quites com suas obrigações sociais:  
I - votar e ser votado para os cargos eletivos;  
II - tomar parte nas Assembléias Gerais;  
III - participar de atos solenes ou comemorativos;  
IV - a qualquer tempo, por requerimento se desligar, a título de demissão;  
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Artigo 8º - São deveres dos associados:  
I - cumprir as disposições estatutárias e regimentais;  
II - acatar as determinações da Diretoria;  
III - zelar pelo bom nome da Associação;  
IV – sugerir à Diretoria, por escrito, medidas e providências que indiquem aperfeiçoamento 
institucional e administrativo da Associação;  
V – exercer cargos para os quais foram eleitos ou nomeados.  
Artigo 9º - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelos encargos da 
ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA .  
Artigo 10 - O Associado Efetivo poderá demitir-se da ESCOLA DE APRENDIZAGEM E 
CIDADANIA DE FRANCA através de simples pedido, por escrito, ao Presidente da 
Associação.  
Será aplicada a pena de exclusão ao associado que:  
I - causar dano moral ou material a Associação;  
II - não comparecer as reuniões com regularidade;  
III - servir-se da Associação para fins políticos, ou estranhos aos seus objetivos;  
Parágrafo Primeiro : A razão da saída, através de pedido de demissão, é um motivo leve, 
permitindo seu retorno como associado.  
Parágrafo Segundo – Da decisão do órgão que decretar a exclusão, caberá sempre 
recurso à Assembleia Geral.  
 

CAPÍTULO III  
Das Eleições 

 
Artigo 11 - Para as eleições serão obedecidos os seguintes critérios:  
I – A inscrição da chapa será feita na secretária da Associação, com pelo menos 30 (trinta) 
dias de antecedência do dia do pleito;  
II – A chapa para escolha da Diretoria deve ser composta de membros pertencentes ao 
quadro de associados efetivos do Rotary Clube de Franca;  
III – o nome de cada candidato não pode figurar em mais de 01 (uma) chapa;  
IV – a eleição será realizada em Assembleia Geral dos Associados efetivos, com expressa 
convocação para esse fim.  
Parágrafo Único : Quando houver mais de uma chapa concorrente aos cargos efetivos, a 
votação será obrigatoriamente por escrutínio secreto.  
CAPÍTULO IV  
Da Administração  
Artigo 12 - A ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA será 
administrada por:  
I - Assembleia Geral  
II - Conselho Fiscal  
III - Diretoria  
Artigo 13 - A Assembleia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á dos 
associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.  
Artigo 14 - Compete privativamente à Assembleia Geral:  
I – definir as diretrizes da Associação;  
II – propor diretrizes orçamentárias do exercício financeiro seguinte;  
III – nomear comissões para avaliação, proposição e realização de novos projetos;  
IV – nomear comissões para avaliar investimentos;  
V – nomear comissões para propor a criação de novos departamentos;  
VI – eleger e destituir associados efetivos;  
VII – eleger os associados efetivos componentes da diretoria e do Conselho Fiscal;  
VIII – alterar o estatuto.  
Artigo 15 - A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano para:  
I - aprovar a proposta de programação anual da ESCOLA DE APRENDIZAGEM E 
CIDADANIA DE FRANCA , submetida pela Diretoria;  
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II - apreciar o relatório anual da Diretoria;  
III - discutir e aprovar as contas e o balanço apreciados pelo Conselho Fiscal;  
Artigo 16 - A Assembleia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando convocada:  
I - pela Diretoria;  
II - pelo Conselho Fiscal;  
III - por requerimento de um quinto dos associados quites com as obrigações sociais.  
Artigo 17 - A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede 
da ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA , publicação na imprensa 
local, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias.  
Parágrafo Primeiro – Qualquer Assembleia  instalar-se-á em primeira convocação com a 
maioria dos associados inscritos até a data da mesma, e em segunda convocação, 
decorridos 30 (trinta) minutos com qualquer número de associados.  
Parágrafo Segundo – em se tratando de deliberação de destituição de associados e 
alteração de estatuto, o quorum será de 2/3 (dois terços).  
Parágrafo Terceiro – as decisões da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria simples 
dos membros presentes, devendo a votação devendo ser feita por aclamação ou escrutínio 
secreto, conforme deliberação dos presentes.  
Artigo 18 - A Diretoria e o Conselho Fiscal serão constituídos por:  
I – 01 (um) Presidente;  
II – 01 (um) Vice-Presidente;  
III – 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) Tesoureiros;  
IV – 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) Secretários;  
V – 02 (dois) relações públicas  
VI – 06 (seis) Conselho Fiscal: 03 (três) Titulares e 03 (três) suplentes.  
Parágrafo Primeiro - O mandato da Diretoria será de 02 (dois) anos, podendo ser 
reconduzido por igual período.  
Parágrafo Segundo - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo 
suplente, até o seu término.  
Artigo 19 - Compete ao Presidente:  
I - representar a ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA ativa, passiva, 
judicial e extra-judicialmente;  
II - cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno;  
III - presidir a Assembleia Geral;  
IV - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;  
V – assinar cheques juntamente com o Tesoureiro;  
VI – assinar cartas, ofícios e documentos emanados da gestão dos negócios da Associação;  
VII – usar, quando necessário o voto de “Minerva”;  
VIII – em conjunto com o Tesoureiro, poderá assumir responsabilidades financeiras somente 
em benefício da Associação junto a estabelecimentos bancários;  
IX – zelar pelo patrimônio da Associação;  
X – zelar para que a escrituração do “Ativo” e “Passivo” da Associação seja claro e 
transparente;  
XI – organizar o quadro de funcionários remunerados;  
XII – admitir e demitir funcionários.  
Artigo 20 - Compete ao Vice-Presidente:  
I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos, exercendo a função em toda sua 
plenitude;  
II - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;  
III - prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente.  
Artigo 21 - Compete ao primeiro Secretário:  
I - secretariar as reuniões da Diretoria e Assembleia Geral e redigir as competentes atas;  
II - publicar todas as notícias das atividades da Associação;  
III – cuidar da correspondência;  
IV – cuidar do arquivo e documentação;  
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V – organizar histórico da Associação por recortes e fotos.  
Artigo 22 – Compete ao segundo e terceiro Secretários:  
I – substituir e colaborar com o primeiro Secretário.  
II - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;  
Artigo 23 – Compete ao Tesoureiro:  
I – assinar cheques juntamente com o Presidente;  
II – orientar os funcionários quanto à escrituração dos valores recebidos e pagos pela 
Associação, para que tudo seja claro e transparente;  
III – recolher os valores recebidos, em estabelecimento bancário de solidez comprovada que 
possa dar à Associação um tratamento diferenciado;  
IV – elaborar balanço anual e apresentar ao Conselho Fiscal;  
V – assumir com o Presidente responsabilidades financeiras somente em benefício da 
Associação junto a estabelecimentos bancários;  
VI – contratar auditorias externas para verificar a lisura, transparência e origem dos 
lançamentos contábeis.  
Artigo 24 – Compete aos Segundo e Terceiro Tesoureiros:  
I - substituir o primeiro Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos;  
II - assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;  
III - prestar, de modo geral, a sua colaboração ao primeiro Tesoureiro.  
Artigo 25 – O Conselho Fiscal será composto por 06 (seis) membros, 03 (três) titulares e 03 
(três) suplentes, eleitos nas mesmas condições da Diretoria Executiva.  
§ 1º - O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria.  
§ 2º - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu 
término.  
Artigo 26 – Compete ao Conselho Fiscal:  
I - examinar os livros de escrituração da Associação;  
II – emitir opiniões sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as 
operações patrimoniais realizadas, exarando pareceres para os organismos superiores da 
Associação;  
III - apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria;  
IV - opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da Associação.  
V – expor à Assembleia Geral as irregularidades ou os erros porventura encontrados, 
sugerindo medidas necessárias ao saneamento;  
VI – propor à Diretoria executiva a convocação de reunião conjunta, a fim de tratar dos 
assuntos julgados relevantes.  
VII – levar ao conhecimento do Presidente da Diretoria eventuais irregularidades 
constatadas, sugerindo medidas saneadoras.  
Artigo 27 - Aos Diretores de Relações Públicas compete:  
I – o relacionamento com a imprensa, as autoridades e ao público em geral;  
II – promover e divulgar as atividades da Associação.  
Artigo 28 – A ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA , não 
remunerará nem concederá vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título aos seus 
diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, sendo vedada 
taxativamente à distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, 
mantenedores ou associados, sob qualquer forma ou pretexto.  
 

CAPÍTULO V  
Do Patrimônio 

 
Artigo 29 – O patrimônio da ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA 
será constituído de:  
I – todos os bens móveis e imóveis de sua propriedade, bem como os frutos derivados 
destes bens;  
II – numerário disponível;  
III – títulos e ações, apólices de qualquer espécie;  
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IV – contribuições permanentes recebidas ou outras quaisquer de pessoas que a queiram 
auxiliar;  
V – subvenções, doações e legados recebidos;  
VI – auxílios e subvenções que lhe sejam destinadas pelos poderes públicos e Associações 
privadas, nacionais ou estrangeiras;  
VII – bens e valores adquiridos e as rendas produzidas;  
VIII – atividade econômica de sustentação provinda de resultados financeiros positivos 
inclusive venda de produtos, fruto de exposições internas de trabalhos manuais;  
IX – juros provindos de seus depósitos em estabelecimentos bancários;  
X - outras rendas eventuais que poderão ser buscadas.  
Artigo 30 – A ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA não distribuirá 
resultados; dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob 
nenhuma forma.  
Artigo 31 – Em caso de dissolução ou extinção da Associação, o eventual patrimônio 
remanescente será destinado a uma Associação congênere devidamente registrada no 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, e inexistindo esta a uma Associação 
pública; conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária.  
 

CAPÍTULO VI  
Das Disposições Gerais 

 
Artigo 32 – A ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA só será 
dissolvida quando se tornar impossível à continuação de suas atividades, o que só poderá 
acontecer por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para 
esse fim e com a presença de no mínimo, metade mais um dos associados, com direito de 
voto.  
Artigo 33 – O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer 
tempo, em primeira convocação, por decisão da maioria absoluta dos associados e nas 
convocações seguintes, com um terço dos presentes em Assembleia Geral, especialmente 
convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em cartório.  
Artigo 34 – O exercício social para fins fiscais coincide com o ano civil.  
Artigo 35 – Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela Diretoria e 
referendados pela Assembleia Geral.  
Artigo 36 - Ficam ratificados todos os atos praticados pela ESCOLA DE APRENDIZAGEM 
E CIDADANIA DE FRANCA até a reforma deste estatuto, considerando-se totalmente 
reformado o estatuto anterior para a adaptação as disposições do Novo Código Civil 
Brasileiro.  
Artigo 37 - A apresente alteração estatutária entrará em vigor após a publicação no Diário 
Oficial do Estado e o devido arquivamento no Cartório de Registro da Comarca de Franca.  
 
 
 
Franca – SP, 28 de Agosto de 2007.  
 
_______________________________  
Luís Mauro Costa Queiroz  
Presidente  
Visto e conferido (Art.1º, § 2º, da Lei Nº. 8.906/94)  
 
________________________________  
Dr.Ismael Rubens Merlino  
OAB/SP Nº. 29.620 

 

Disponível em: <http://www.esacfranca.org.br/aprendizes/EstatutoESAC.pdf> 
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ANEXO B  – Regimento Interno 
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ANEXO C – Parecer Jurídico 
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ANEXO D – Termo de Audiência de 02 de agosto de 2004 
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ANEXO E – Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, de 09 de 

outubro de 2003 
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ANEXO F – Convênio com o Uni-FACEF 
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ANEXO G – Estrutura do Curso de Aprendizagem 
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Escola de Aprendizagem e Cidadania 
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Plano do Curso Básico Auxiliar Administrativo 
 
 
 
ESAC - Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca  – Guarda 
Mirim. 
 
 
 
Equipe Responsável: 
 
Fernanda Barcelos Figueiredo: Assistente Social e Coordenadora 
 
Geraldine Garcia Fuga Menezes: Gerente Administrativa 
 
Marinho da Conceição Procópio: Presidente 
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I – JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 
1.1. Justificativa: 

 
Buscando reduzir a desigualdade social, o desemprego, a má distribuição de 

renda e o trabalho informal precário, a ESAC-Franca elabora o curso “Auxiliar 
Administrativo” que oferece profissionalização básica e formação da cidadania para 
adolescentes, ampliando seu conhecimento para o primeiro emprego. 

Este curso possui uma grade curricular completa para a área administrativa, 
capacitando o cidadão para atuar junto às áreas do comércio, da indústria e 
prestação de serviço, com ênfase na formação ética da cidadania. 

 
 

1.2. Objetivo Principal e Perfil Profissional de Co nclusão: 
 

O Curso Básico Auxiliar Administrativo tem por objetivo principal, habilitar 
profissionais para atuar no Comércio, Indústria e Serviços, aplicando conhecimentos 
nas práticas administrativas como atendimento ao público, emissão de notas e 
pedidos, redação de cartas e memorandos, realizando pequenos balanços, atuando 
de forma a auxiliar em vendas e compras, escrevendo pequenos artigos e matérias 
para a mídia escrita. Tudo amparado pelos princípios éticos de respeito universal à 
sociedade e ao meio ambiente. 

 
 

1.3. Objetivos Específicos: 
 

• Proporcionar ao cidadão um conjunto de competências, preparando-o para 
atuar no mercado de trabalho; 

• Permitir ao jovem a aquisição das condições de acesso à aprendizagem e 
exercício da cidadania; 

• Formar cidadão produtivo, que possa contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida da população de Franca; 

• Criar condições de igualdade para o acesso e permanência na Unidade 
Escolar; 

• Proporcionar liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 

• Respeitar as etnias e diferenças sociais; 
• Promover e facilitar o desenvolvimento sócio – educativo; 
• Proporcionar a interação e integração entre os adolescentes; 
• Incentivar o trabalho em grupo, em equipe, através de reflexões de questões 

referentes ao trabalho e profissionalização; 
• Mobilizar os adolescentes para a discussão e reflexão de temas ligados a 

princípios e valores enquanto cidadãos; 
• Despertar o senso crítico e a importância da participação. 
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II – REQUISITOS DE ACESSO 
 

2.1. – Público Alvo: 
Jovens com 13 anos e meio a 15 anos e meio. 

 
2.2. Inscrição/Matrícula 

A inscrição e a matrícula no Curso Básico de Auxiliar Administrativo estarão 
abertas a candidatos que comprovem estar matriculados no Ensino Regular, com 
idade entre 13 anos e meio e 15 anos e meio, e ser aprovado no processo seletivo. 

 
 
III – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
Organização Curricular do Curso “Auxiliar Administr ativo III”: 
 

Componentes Curriculares Carga Horária Carga horária discriminada 
Práticas Administrativas 96h 4h/semana - 16h/mês - 96h/semestre 

Relações Humanas e Cidadania 72h 3h/semana - 12h/mês - 72h/semestre 

Marketing, Relações Comerciais e Vendas  96h 4h/semana - 16h/mês - 96h/semestre 

Matemática financeira 96h 4h/semana - 16h/mês - 96h/semestre 

Língua Portuguesa 48h 2h/semana - 8h/mês -  48h/semestre 

Informática 72h 3h/semana - 12h/mês - 72h/semestre 

TOTAL 480h                         480h totais 
 

 
 

3.1. Itinerário do Curso Auxiliar Administrativo: 
 

O itinerário do curso “Auxiliar Administrativo” está organizado em um 
semestre (seis meses), com um total de 4h/dia, de segunda à sexta-feira 
(20h/semana, 80h/mês e 480h totais no semestre). 

 
 

3.2. Ementa de Conteúdos: 
 

• Práticas Administrativas: 
Relação de trabalho, Estrutura do Departamento Pessoal, Contrato de Trabalho, 
Rotinas de Admissão, Jornada de Trabalho, Folhas de pagamento, Gratificações, 
Férias, Direitos e Deveres do empregador, Rotina de desligamento, Obrigações 
Anuais, Leis Trabalhistas. 

 
 

• Relações Humanas e Cidadania: 
Comunicação, percepção, liderança, trabalho em equipe, visão sistêmica, 

motivação, processo de mudança, ética universal, práticas de cidadania, 
características das empresas e suas organizações, papel dos departamentos, 
layout, relações hierárquicas, planejamento de cargos e salários, características 
do mercado de trabalho, qualidade, produtividade, competências, qualificações 
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profissionais, currículo, relacionamento formal com a imprensa, terceirização, 
importância do trabalho e sua relação com a vida pessoal de cada um. 
 

• Marketing, Relações Comerciais e Vendas: 
Conceito de Marketing, cliente, produto, ponto de venda, propaganda, preço, 

noções de telemarketing, noções de pesquisas, marketing pessoal, apresentação 
pessoal, técnicas de abordagem e vendas, direitos do cliente, relacionamento 
presencial, telefônico, por carta e correio eletrônico, utilização de material de 
apoio, divulgação, cartões de visita, preenchimento de pedidos, solicitações de 
fornecimento, garantias sobre o produto ou serviço, situações práticas de conflito 
e pressão. 
 

• Matemática Financeira: 
Operações matemáticas, porcentagem, regra de três, preço de custo, preço 

de venda, lucro, prejuízo, descontos, conversão de moedas, estatística, 
orçamento doméstico, operações bancárias, cálculo de taxas, receitas, 
despesas, ativo, passivo, balancete, livro caixa, conta corrente, patrimônio, 
aplicações financeiras, lançamentos contábeis, cheques, razão, livro razão, 
cálculo de folhas de pagamento, horas extras, férias, descanso semanal, 
gratificações diversas, salários de contribuição, imposto de renda de pessoa 
física e jurídica, contribuição sindical, aluguel, fiador, seguros, faturamento e 
financiamento. 

 
• Língua Portuguesa: 
Ortografia, gramática, leitura e interpretação de textos, comunicação e 

funções da linguagem, níveis da fala, seqüência de idéias, coerência, coesão, 
concisão, parágrafos, narração, argumentação e dissertação, descrição de 
objetos e de processo (redação), resumo, relatórios, memorandos, e ordem de 
serviço. 
 

• Informática: 
Terminologia básica, Componentes do sistema de microcomputador, 

Periféricos, Sistemas operacionais, Editor de Textos, Planilha eletrônica, Banco 
de Dados, Programa de Apresentação Gráfica, Internet, Vírus de computador, 
Conseqüências provocadas pela utilização do computador, Aplicações práticas 
do setor Administrativo. 

 
 
 

3.3. Organização das Turmas: 
Quatro turmas com um número de 35 alunos por sala, num total de 140 

alunos. 
 
 

3.4. Horário das aulas:  
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IV – CALENDÁRIO: 

Turma I      

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Horário: 

Informática Práticas Adm. Marketing Mat. Financeira Marketing 13:30h às 14:15h 

Práticas Adm. Mat. Financeira Português Práticas Adm. Mat. Financeira 14:15 às 15:00h 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 15:00h às 15:15h 

RH e Cidadania Informática Práticas Adm. RH e Cidadania Português 15:15h às 16:00h 

Mat. Financeira Marketing Informática Marketing RH e Cidadania 16:00h às 16:45h 

      

Turma II      

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Horário: 

Mat. Financeira Marketing Informática Marketing RH e Cidadania 13:30h às 14:15h 

Informáica Práticas Adm. Marketing Mat. Finaceira Marketing 14:15 às 15:00h 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 15:00h às 15:15h 

Práticas Adm. Mat. Finaceira Português Práticas Adm. Mat. Finaceira 15:15h às 16:00h 

RH e Cidadania Informática Práticas Adm. RH e Cidadania Português 16:00h às 16:45h 

      

Turma III      

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Horário: 

RH e Cidadania Informática Práticas Adm. RH e Cidadania Português 13:30h às 14:15h 

Mat. Financeira Marketing Informática Marketing RH e Cidadania 14:15 às 15:00h 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 15:00h às 15:15h 

Informática Práticas Adm. Marketing Mat. Financeira Marketing 15:15h às 16:00h 

Práticas Adm. Mat. Financeira Português Práticas Adm. Mat. Financeira 16:00h às 16:45h 

      

Turma IV      

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Horário: 

Práticas Adm. Mat. Financeira Português Práticas Adm. Mat. Financeira 13:30h às 14:15h 

RH e Cidadania Informática Práticas Adm. RH e Cidadania Português 14:15 às 15:00h 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 15:00h às 15:15h 

Mat. Financeira Marketing Informática Marketing RH e Cidadania 15:15h às 16:00h 

Informática Práticas Adm. Marketing Mat. Financeira Marketing 16:00h às 16:45h 
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V – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são 
os definidos pelo Regimento Escolar e complementados na Proposta Pedagógica 
da ESAC. 

 
 
 

VI – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS: 
 

• Salas de aula do Uni-FACEF; 
• Laboratório de Informática do Uni-FACEF; 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      VII – PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO: 

CALENDÁRIO 1º SEMESTRE DE 2010 
                   

JANEIRO   FEVEREIRO   MARÇO 
S T Q Q S   S T Q Q S   S T Q Q S 
4 5 6 7 8   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

11 12 13 14 15   8 9 10 11 12   8 9 10 11 12 

18 19 20 21 22   15 16 17 18 19   15 16 17 18 19 

25 26 27 28 29  22 23 24 25 26  22 23 24 25 26 

  29 30 31   

            
                  

ABRIL   MAIO   JUNHO 
S T Q Q S   S T Q Q S   S T Q Q S 
    1 2       1    1 2 3 4 

5 6 7 8 9   3 4 5 6 7   7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16   10 11 12 12 14   14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23   17 18 19 20 21  

26 27 28 29 30       
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O quadro de docentes para o curso de Auxiliar Administrativo é composto por 

profissionais com formação (ou com formação em andamento) condizentes com os 
componentes curriculares que compõem a organização curricular do curso. 

Os professores irão receber por hora/aula o valor de R$ 7,50 (sete reais e 
cinqüenta centavos), calculados conforme o quadro abaixo: 

 

Curso  Disciplina Professor R$ Mensal Fixo 

Aux.Adm.VII Informática Ricardo Chagas Nascimento R$ 360,00  

Aux.Adm.VII Práticas Administrativas Fernanda Borges Ferreira R$ 480,00  

Aux.Adm.VII RH e Cidadania Thais Silva Cintra R$ 360,00  

Aux.Adm.VII Marketing Eduardo Berdu Garcia R$ 480,00  

Aux.Adm.VII Matemática Financeira Thales Freitas da Costa R$ 480,00  

Aux.Adm.VII Língua Portuguesa Giorgi Augusto Borges Rodrigues R$ 240,00  

 
 
 
 
VIII – CERTIFICADO: 
  O aluno que participar no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das aulas 
dadas e ter nota igual ou superior a 6,0, fará jus a um certificado de conclusão de 
curso. 
 
 
 
Franca, 01 de julho de 2009. 
 
 
 
Fernanda Barcelos Figueiredo 
Assistente Social e Coordenadora 
 
 
 
 
Geraldine Garcia Fuga Menezes 
Gerente Administrativa 
 
 
 
Marinho da Conceição Procópio 
Presidente 
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ANEXO H – Primeira audiência com os representantes da então Guarda 
Mirim de Franca, na Procuradoria do Trabalho, para levantamento de 

dados sobre a forma de atuação da entidade àquela época 
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ANEXO I – Relatório apresentado pelo COMPETI – Conselho Municipal 
para a Erradicação do Trabalho Infantil ao CMDCA – Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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ANEXO J – Número de inscritos em processos seletivos semestrais da 
ESAC 
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ESAC – Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca - SP 
Guarda Mirim 

Administração: Rotary Clube de Franca 
Av. Champagnat, 1808 – Fone/Fax (16) 3403-9071 

CEP: 14.400-320 Franca SP - CNPJ: 49.219.660/0001-57 
 
 
 
 
 
RELAÇÃO DE INSCRITOS E ATENDIDOS DE 2004 A 2006 
 
 

ANO INSCRITOS ATENDIDOS 
2004 Não houve processo 

seletivo 
 

2005 1000 320 
2006 520 120 
2007 700 490 
2008 800 580 
2009 1300 665 

 
As senhas começaram a ser distribuidas a partir do ano de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


