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RESUMO 

 

 

Esta dissertação trata de avaliar os principais processos e resultados relativos à 
inclusão social de jovens e adolescentes participantes do programa de parceria 
entre a Cruz Vermelha Brasileira e a Universidade Federal de Minas Gerais, na 
perspectiva da sua formação profissional, no período de 1974 a 2011. Trata-se de 
um estudo de caso descritivo com o intuito de medir os resultados do programa de 
parceria, objeto do convênio, e tem como objetivos específicos analisar a atuação 
das duas instituições na promoção de jovens e adolescentes no estado mineiro; 
identificar e descrever as fases do programa; e analisar resultados do convênio. No 
referencial teórico foi abordada a importância das políticas públicas coordenadas 
pelo Estado, com a participação da empresa privada e do terceiro setor para 
inserção de adolescentes no mercado de trabalho. Foram descritas também as 
fases da infância e da adolescência no Brasil além das definições de inclusão e de 
exclusão social e, por fim, conceitos e modelos de avaliação de projetos sociais. A 
pesquisa foi realizada com base em documentos relacionados aos Programas 
PORTA e Ação Jovem desenvolvidos pela UFMG e a CVB-MG, respectivamente, e 
com aplicação de dois questionários semiestruturados aos egressos das instituições, 
numa perspectiva qualitativa. Para melhor análise dos dados, o programa foi dividido 
em duas fases. Na primeira, constata-se que era incipiente na perspectiva da 
qualificação profissional, mas, na segunda, podem-se perceber resultados positivos 
quanto à inserção profissional e mobilidade social dos egressos. Dessa forma, 
conclui-se que a atuação das instituições parceiras é muito importante para a 
promoção social de jovens em situação de vulnerabilidade social. 
 
Palavras-chave: Inclusão social. Jovens e adolescentes. Parceria entre UFMG e 
CVB-MG. Promoção social. 



 
ABSTRACT 

 

 

The objective of the present work is evaluating the main processes and outcomes 
related to social inclusion of youths and adolescents, who are part in a partnership 
program, between the Brazilian Red Cross and the Federal University of Minas 
Gerais, focused on professional training of youths and adolescents from 1974 to 
2011. It is a descriptive case study which aim is to assess the partnership program 
outcomes, the object of the consortium, and to analyze the specific activities of the 
two institutions for promotion of youth and adolescents in the state of Minas Gerais; 
also to identify and describe the program phases and to assess the consortium 
outcomes. The theoretical focus addressed the relevance of public policies 
coordinated by the State, with the participation of private organs and the third sector 
for the insertion of teenagers in the labor market. We also described the stages of 
childhood and adolescence in Brazil, besides the definitions of inclusion and 
exclusion and, finally, the concepts and models used for assessment of social 
projects. The research was based on documents related to the Programs ‘PORTA’ 
and ‘Ação Jovem’ developed by the UFMG and the BRC-MG, respectively. It utilized 
the application of two semi-structured, qualitative questionnaires to students 
graduated in both institutions. The program was divided in two phases to improve 
data analysis. In Phase 1, it is noted that it was incipient as to professional 
qualification, but in Phase 2, it is possible to notice positive outcomes regarding 
employability and social mobility of graduates. This way, we concluded that the 
actuation of the partner institutions is very important to promote social situations for 
socially vulnerable youths.  
 
Keywords: Social Inclusion. Youth and adolescents. Partnership between UFMG 
and CVB-MG. Social promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A imensa maioria das crianças que vivem nas ruas é fruto de famílias 

“destroçadas” e de uma sociedade que não se preocupa com elas. Referindo-se à 

América Latina, Sen e Klisksberg (2010) declaram que as escolas não as acolhem e 

não há outro lugar, a não ser as ruas, para se “enfiarem”. Os pobres não são 

responsáveis pela pobreza; o sistema político é que gera desigualdade social, o 

modelo econômico ortodoxo que maximizou a desigualdade é que gera pobreza. 

Para que indivíduos e países prosperem, é preciso criar políticas públicas que 

promovam a inclusão social de crianças e adolescentes. 

No mundo todo, mais de um quarto dos jovens estão desempregados ou 

presos em empregos que os mantêm na linha da pobreza ou abaixo dela. Enquanto 

os efeitos da crise econômica global de 2008 continuam a ser sentidos, a profunda 

falta de qualificação juvenil torna-se ainda mais nociva aos jovens pertencentes à 

classe menos favorecida.1 A inclusão social de adolescentes carentes no mercado 

de trabalho é um tema de relevância que abrange aspectos psicológicos, culturais e 

econômicos, entre outros, fazendo-se necessária a implantação de políticas públicas 

e medidas legais para proteger essa relação de trabalho (AMAZARRAY et al., 2009). 

O objeto de estudo desta dissertação é uma análise descritiva da atuação da 

CVB em Minas Gerais. Ela está presente no estado há 99 anos e possui a missão 

de prevenir e atenuar os sofrimentos humanos com imparcialidade, sem distinção de 

raça, nacionalidade, sexo, nível social, religião e opinião política. 

No Brasil, um significativo trabalho nesse sentido é realizado pela Cruz 

Vermelha Brasileira (CVB). Entre suas finalidades estatutárias, destaca-se a oferta 

de serviços que beneficiam as comunidades, em especial aquelas em situação de 

risco social e carência. Em 1912, o governo brasileiro reconheceu a CVB como 

sociedade de socorro voluntário, autônoma e auxiliar dos poderes públicos e, como 

sociedade nacional única, com poderes para exercer atividades em todo o território 

brasileiro. Para cumprir os objetivos estatutários, concentra sua atuação em três 

áreas prioritárias: inserção profissional, qualificação socioprofissional, segurança 

social e defesa civil.2 

                                                           
1 Vide <www.unesco.org>. Acesso em: 16 out. 2012. 
2 Vide <http://www.cvb.org.br>. Acesso em:15 maio 2012. 
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Para atuar na área de inserção profissional, a Cruz Vermelha criou o 

Programa Ação Jovem, sendo o Centro de Apoio ao Adolescente o setor 

administrativo responsável pela gestão desse programa, selecionando jovens de 15 

a 16 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, regularmente 

matriculados no ensino público, com a possibilidade de serem encaminhados ao 

mercado por meio do programa de inclusão social pelo trabalho.3  

O Programa está presente no Estado de Minas Gerais desde 1974 e tem 

como objetivo desenvolver no adolescente aptidão para o trabalho, disciplina e ainda 

incentivar o cumprimento de responsabilidades. Trata-se, portanto, de um programa 

socioeducativo no qual os jovens selecionados participam de um processo de 

avaliação socioeconômica e psicológica. Sendo aprovados, fazem parte de um curso 

de capacitação para o trabalho, inteiramente gratuito, e também têm acesso ao 

conhecimento digital, no Centro de Informática Básica da Cruz Vermelha.4 

No Estado de Minas Gerais, a Cruz Vermelha conta com a cooperação de 41 

organizações conveniadas. A prestação de serviço ocorre nas instituições parceiras, 

que asseguram formação diferenciada, ampliando a experiência educativa e cidadã 

dos jovens. Essas organizações recebem os jovens selecionados pela Cruz 

Vermelha e dão continuidade ao Programa Ação Jovem, o qual é desenvolvido em 

três etapas: avaliação socioeconômica do inscrito, treinamento introdutório e 

acompanhamento. A primeira e a segunda são realizadas pela Cruz Vermelha; a 

terceira etapa é desenvolvida pela instituição conveniada. 

A pesquisa teve como objetivo avaliar a parceria estabelecida entre uma 

instituição pública classificada como autarquia federal – a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) – e a organização não governamental internacional Cruz 

Vermelha. 

Esta última é uma entidade filantrópica reconhecida internacionalmente pelos 

serviços assistenciais e preventivos que vem prestando desde sua fundação em 

1864, em Genebra. Atualmente, conta com 100 milhões de voluntários e está 

presente em 187 países, auxiliando os poderes públicos no campo humanitário, e 

prestando vários serviços, incluindo socorro em casos de catástrofes, assim como 

programas de saúde e de assistência social. No Brasil, esta sociedade foi instituída 

em 1907. Desde 1914, possui filial no Estado de Minas Gerais, onde desenvolve 

                                                           
3 Vide <http://www.cruzvermelha.org.br/>. Acesso em: mar. 2011. 
4 Vide <http://www.cvb.org.br>. Acesso em:15 maio 2012. 
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ações nas três áreas prioritárias, entre elas o Programa Ação Jovem. Para isso, foi 

necessário captar parcerias interessadas em participar na assistência e preparação 

dos jovens. 

A UFMG é uma autarquia federal vinculada ao governo da União por meio do 

Ministério da Educação e do Desporto (MEC) e, segundo relato de um egresso do 

Programa, a Universidade passou a fazer parte desta parceria por iniciativa do 

professor Clovis Salgado, diretor da Faculdade de Medicina no período de 1973 a 

1976. 

A UFMG, portanto, é uma das instituições parceiras que promove a 

contratação de menores e desenvolve um programa de assistência social ao jovem 

carente. Para executar a etapa de acompanhamento, possui uma equipe de 

servidores ligados à Pró-Reitoria de Recursos Humanos e ao Departamento de 

Recursos Humanos. Essa equipe é formada por um gestor de recursos humanos e 

especialista em projetos, três assistentes sociais, três psicólogos e dois pedagogos. 

Esses profissionais acompanham os jovens trabalhadores desde a sua admissão até 

seu desligamento, ao completarem 18 anos.  

Conforme explicitado anteriormente, os ambientes nos quais foi realizada a 

pesquisa foram a UFMG e a Cruz Vermelha. De 1974 a 2003, as duas instituições 

utilizavam a denominação “Programa Ação Jovem” para designar o projeto de 

parceria. No ano seguinte, foi implementado na Universidade o Programa de 

Promoção e Orientação ao Trabalhador Adolescente (PORTA). A partir desta data, 

portanto, a UFMG passou a utilizar essa nomenclatura e a CVB-MG continua 

utilizando a denominação “Programa Ação Jovem” para se referir ao objeto do 

convênio de parceria com a Universidade. 

O objetivo geral do Programa de parceria, denominado PORTA na UFMG, é 

ampliar a política de recursos humanos institucional, por meio da implantação de um 

programa de formação profissional dos adolescentes, visando à articulação e à 

integração das práticas. 

Os outros objetivos são: aprimorar os mecanismos de gestão do trabalho 

adolescente na UFMG, definindo critérios de treinamento, acompanhamento e 

avaliação dos adolescentes contratados, de forma integrada; propiciar aos 

adolescentes meios para o desenvolvimento de habilidades necessárias para a 
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inserção no mercado de trabalho; estimular atitudes reflexivas e éticas, contribuindo 

para a formação pessoal e profissional dos jovens trabalhadores.5 

Nos quase 40 anos do Programa, constata-se que ainda não foi realizada 

pela Universidade e pela CVB-MG uma avaliação mais ampla deste com o objetivo 

de conhecer mais profundamente os seus resultados. O Programa passou por duas 

fases. A primeira começa em 1974, quando foi celebrado o primeiro convênio entre 

as instituições, e termina em 1998, depois da promulgação da Constituição de 1988 

e da publicação da Lei nº 8.069, de 13/07/1990, que criou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), e da Emenda Constitucional (EC) nº 20, de 15/12/1998, que 

altera a idade para contratação de menores. A segunda fase se inicia em 1999 e vai 

até dezembro de 2011,6 tendo sido realizada nesse período uma reestruturação para 

adequação à nova determinação legal que resultou no Programa de Proteção e 

Orientação ao Trabalhador Adolescente (PORTA). As duas fases serão descritas no 

Capítulo 5. 

 

 

1.1 Problematização 

 

 

O propósito desta dissertação é fazer uma avaliação dos processos e dos 

resultados da parceria entre a CVB-MG e a UFMG no período de 1974 a 2011. 

Interessa avaliar os termos de convênio celebrado entre as duas instituições partindo 

da seguinte questão norteadora: quais são os principais processos e resultados 

produzidos pelo Programa de parceria entre a CVB-MG e a UFMG no que diz respeito 

à formação profissional de jovens e adolescentes no período de 1974 a 2011? 

 

                                                           
5 Vide <http://cesarinf.wix.com/programaporta>. Acesso em: nov. 2011. 
6 Tal fase ainda está em vigência, mas, em função dos interesses da pesquisa, foi estudada até 

dezembro de 2011. 
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1.2 Objetivos 

 

 

Com o intuito de responder ao questionamento desta investigação, o objetivo 

geral é avaliar os principais processos e resultados relativos à inclusão social de 

jovens e adolescentes participantes do Programa de parceria entre a UFMG e a 

CVB-MG, na perspectiva da sua formação profissional. 

Os objetivos específicos a serem alcançados com a pesquisa são:  

• Descrever a atuação da CVB-MG na promoção social de jovens e 

adolescentes em Minas Gerais. 

• Identificar e descrever as principais fases da parceria entre a CVB-MG e a 

UFMG nos aspectos relativos à formação profissional dos jovens para o 

mercado de trabalho. 

• Analisar os resultados do convênio celebrado entre a CVB-MG e a UFMG. 

 

 

1.3  Justificativa 

 

Acadêmica 

 
 

Há no Brasil instrumentos legais, como a Constituição Federal de 1988 e o 

ECA, de 13/07/1990, que introduziram no país os princípios básicos de garantia dos 

direitos da criança e do adolescente. Esses instrumentos jurídicos inovaram ao 

declararem que é dever do Estado, da sociedade e da família o amparo a essa 

população de jovens em desenvolvimento. Portanto, a inclusão social de jovens e 

adolescentes no mercado de trabalho é um tema de relevância social por abranger 

aspectos psicológicos, culturais e econômicos, fazendo-se necessária maior 

proteção por parte do Estado, com implantação de políticas públicas para proteger 

essa relação de trabalho (AMAZARRAY et al., 2009). Cabe à academia desenvolver 

estudos mais aprofundados de análise dessa relação para que venham a contribuir 

para uma maior reflexão sobre o tema trabalho adolescente. 
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Institucional 

 
 

A parceria entre a Cruz Vermelha e a UFMG se iniciou em 1974. Ao longo dos 

anos, o programa foi ampliado, aprimorado e reformulado. Entretanto, até o presente 

momento, não foi realizada pela Universidade uma avaliação mais ampla com o 

objetivo de conhecer os seus resultados. A pesquisa contribuirá para que a 

Universidade conheça os resultados do Programa de parceria com a Cruz Vermelha 

na perspectiva dos egressos. 

 
 

Pessoal 

 
 

Diante do cenário que se apresenta, percebe-se uma oportunidade para a 

autora, que faz parte do corpo técnico da área administrativa da UFMG e está 

motivada a aprofundar seus conhecimentos relativos ao tema estudando o 

crescimento pessoal e profissional dos jovens e adolescentes que participaram do 

Programa de parceria entre a UFMG e a CVB no período de 1974 a 2011. 

 

 

1.4 Estrutura do texto 

 

 

Esta dissertação é composta de seis capítulos, dispostos do seguinte modo: o 

primeiro consta da Introdução, já apresentada, que aborda a definição e relevância 

do tema estudado, as justificativas para a realização desse estudo, a questão 

norteadora e os objetivos propostos para a consecução da pesquisa. 

O segundo capítulo contempla o referencial teórico, que fundamenta a 

pesquisa com base em conhecimento científico-acadêmico. O capítulo tem como 

eixo estruturante a inclusão social por meio da atuação do Estado, empresa privada 

e terceiro setor. Assim, buscou-se abordar os conceitos de inclusão social, 

responsabilidade social empresarial, políticas públicas, projetos sociais, relação de 

trabalho protegida e vulnerabilidade social. Por fim, faz-se uma apresentação de 

modelo de avaliação de processos e resultados dos projetos sociais. 
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O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa, a unidade 

de análise e de observação e os meios de coleta e de análise dos dados. 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados do primeiro objetivo 

específico da pesquisa em três seções. Inicia-se com breve histórico da constituição 

da Cruz Vermelha e de sua implantação no Brasil e no estado de Minas Gerais. Em 

seguida, são descritas as diversas contribuições dessa organização, atuando tanto 

na formação de profissionais da saúde, nos programas de socorristas e no 

desenvolvimento de ações comunitárias, quanto no apoio e na assistência a jovens 

e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Por último, são apresentados 

os resultados. 

No quinto capítulo, são apresentados os resultados do segundo e do terceiro 

objetivos específicos, em três seções. Inicia-se com breve histórico da constituição e 

da atuação da UFMG. Em seguida, são descritas as principais fases do programa 

objeto do convênio de parceria da UFMG com a CVB-MG. Por último, são 

apresentadas as análises dos dados coletados. 

O sexto e último capítulo apresenta as considerações finais desta dissertação, 

com base na pergunta norteadora e nos objetivos estabelecidos. Nele são descritos 

os desafios, dificuldades e anseios dos egressos do programa, conclusões do 

estudo, suas limitações e recomendações. 
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2 PROMOÇÃO SOCIAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA NO BRASIL 

 

 

O referencial teórico teve como foco a problemática da inclusão social, que 

poderá ser alcançada pelo esforço pessoal, pelo amparo familiar ou por meio de 

políticas públicas promovidas pelo Estado, por empresas privadas e/ou por 

instituições do terceiro setor. 

A inclusão social é um dos grandes desafios do Brasil, pois, por razões 

históricas, o país acumulou desigualdades sociais na distribuição da riqueza, da 

terra, do acesso aos bens materiais, à escola, à cultura, à saúde.7 

Há pouco tempo, o debate sobre a inclusão social era tema circunscrito às 

iniciativas dos movimentos sociais. Atualmente, o tema envolve todos os setores da 

economia e o governo. As principais políticas públicas contam com a coordenação 

do Estado, que também busca na sociedade o apoio para a formulação de parcerias 

estratégicas e duradouras (ANANIAS, 2005). 

O propósito desta dissertação é a avaliação dos processos e dos resultados 

produzidos pelo convênio de parceria entre a CVB-MG e a UFMG no que se refere à 

formação profissional dos adolescentes contemplados pelo programa no período de 

1974 a 2011; partindo da seguinte questão norteadora: quais são os principais 

resultados produzidos pelo Programa de parceria entre a CVB-MG e a UFMG no 

que diz respeito à formação profissional de jovens e adolescentes no período de 

1974 a 2011? 

 

 

2.1 Atuação do Estado 

 

 

As políticas públicas são realizadas por meio de diretrizes, programas, 

projetos e atividades que têm por finalidade atender às necessidades demandadas 

pela sociedade. Segundo Bucci (2001), as políticas públicas funcionam como 

instrumentos de aglutinação de interesses em torno de objetivos comuns. 

                                                           
7 Vide <http://revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclusao/article/view/29/50>. 



27 

 

De acordo com Schmidt (2008), as políticas públicas podem ser classificadas 

em quatro tipos: distributivas, redistributivas, regulatórias, constitutivas ou 

estruturadoras. 

As políticas distributivas promovem a distribuição de recursos da sociedade 

para regiões ou determinados segmentos sociais, em geral, os que requerem o 

controle social por meio de conselhos ou de outro tipo de participação popular (ex.: 

política de desenvolvimento regional). 

As políticas redistributivas consistem em programas de redistribuição de 

renda mediante o deslocamento de recursos das camadas mais abastadas da 

sociedade para as mais pobres, incluindo-se aqui a política da seguridade social. Em 

regra, as camadas mais abastadas tendem a oferecer resistência, mas há outras 

formas, mais suaves, de realizar essas políticas, evitando essa resistência quando 

feitas, por exemplo, por meio de recurso do orçamento público (ex.: Bolsa Família). 

As políticas regulatórias criam normas para o funcionamento de serviços e 

instalação de equipamentos públicos por meio de ordens, proibições, decretos, 

portarias. Podem ser implementadas mediante a distribuição de custos e benefícios 

entre grupos e setores sociais, de forma equilibrada ou por meio do atendimento de 

interesses particulares (ex.: plano diretor urbano, políticas de circulação, políticas de 

uso e ocupação do solo). 

Finalmente, as políticas constitutivas ou estruturadoras definem 

procedimentos gerais da política, estruturas e processos. Influem nas condições 

como são negociadas as demais políticas, mas, em regra, não propiciam 

envolvimento maior da população (ex.: reforma política, definição do sistema de 

governo etc.). 

Apesar destas diferentes classificações, Schmidt (2008) admite que toda 

política pública tem em comum o fato de ser destinada à sociedade, e, como 

propósito, reduzir as diferenças sociais. A implementação de políticas públicas para 

promover a redução das desigualdades sociais, conforme pontuam Aleixo e Reis 

(2004), deve ser baseada na efetivação da cidadania e não no assistencialismo. 

Segundo os autores, a delimitação de um modelo econômico que tenha como base 

a construção de uma sociedade mais justa por parte das agências políticas resultará 

em maiores e melhores oportunidades para crianças e adolescentes. 

Relatando os resultados de sua pesquisa, Santos (2010) afirma que a 

implementação de políticas públicas capazes de garantir a qualidade social e a 
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concretização dos direitos à cidadania somente ocorrerá, de fato, quando se assumir 

uma perspectiva classista que lute, efetivamente, contra o descaso com que a 

classe dirigente e grande parte da sociedade tratam a vida humana. Ainda segundo 

os autores, as crianças pertencentes à classe menos favorecida têm direito a uma 

vida, e não a qualquer forma de existência. 

Referindo-se à America Latina, Sen e Kliksberg (2010) enfatizam que a 

desigualdade socioeconômica dos países em desenvolvimento é a principal causa 

do ciclo de perpetuação da pobreza, da violência, da falta de acesso à saúde, à 

educação, ao emprego e à informação. 

Os mesmos autores reforçam que a principal causa da pobreza é a 

desigualdade social, e ela existe em todos os aspectos: no acesso à terra, à 

educação de qualidade, à saúde, à internet. Tudo isso causa o que se chama de 

armadilha da pobreza. A criança que nasce em uma favela, em um subúrbio, em 

uma zona muito pobre, vai ter uma saúde frágil por tomar água contaminada, vai ter 

que trabalhar desde pequena para ter algum dinheiro e não vai poder completar a 

escola primária ou secundária, o que a impedirá de entrar no mercado de trabalho. A 

principal finalidade da política pública é promover a inclusão social das classes 

menos favorecidas. 

A população pobre dos centros urbanos, que vive em condições financeiras 

precárias, decorrente da reduzida qualificação ocupacional e da baixa escolaridade 

de seus integrantes, é caracterizada por Bock (2004) como sendo a classe popular. 

Percebe-se uma mudança com a promulgação da Constituição de 1988, pois 

os princípios básicos da garantia de direitos da criança e do adolescente foram 

introduzidos no país. Dois anos depois, entrou no ordenamento jurídico a Lei nº 

8.069, criando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo a deputada 

federal Rita Camata, uma das redatoras da lei,  

 

o ECA foi fundamental para mudar a visão que o Poder Público, a 
sociedade e as famílias tinham da infância e adolescência brasileiras, 
aumentando a conscientização e a contribuição desses setores na melhoria 
da qualidade de vida de meninos e meninas.8 

 

O jornalista e criador da ONG Cidade Escola Aprendiz, Gilberto Dimenstein, 

relata que, após a criação do Estatuto, a criança passou a ser alguém que tem 

                                                           
8 Disponível em: <http://www.promenino.org.br/Ferramentas/DireitosdasCriancaseAdolescentes>. 

Acesso em: 17 maio 2013. 
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direito e com isso foram criadas políticas públicas para que os seus direitos fossem 

respeitados e implementados.9 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e do ECA, 

inaugurou-se um novo paradigma de política infanto-juvenil: a criança e o 

adolescente passaram a ter direitos especiais, em respeito a sua condição de 

pessoas em desenvolvimento. Com isso, deslocou-se para a família, a sociedade e 

o Estado o dever de ampará-los conjuntamente. 

 

 

2.1.1 Algumas considerações sobre a inclusão social 

 

 

Conforme pontua Pacievitch (2012), a inclusão social é um termo amplo que 

pode ser utilizado em diferentes contextos, para referenciar questões sociais 

variadas. De modo geral, é o termo utilizado ao se aludir à inserção de pessoas com 

algum tipo de carência ou deficiência no ensino regular ou no mercado de trabalho, 

ou ainda à inserção social das pessoas consideradas excluídas, que não têm as 

mesmas oportunidades dentro da sociedade, por motivos diversos, como: condições 

socioeconômicas, gênero, raça e falta de acesso à tecnologia, exclusão digital ou 

deficiência física ou mental. A inclusão social pode ser efetivada por meio de ações 

individuais e familiares ou de políticas públicas que oficializam e viabilizam o acesso 

dos indivíduos aos meios essenciais à preservação e manutenção da vida e ao 

crescimento individual e social. 

De acordo com Mantoan (2003), a inclusão social é compreendida como uma 

ação ou política que objetiva a inserção de sujeitos excluídos, preparando as futuras 

gerações para o convívio com a diversidade, compreendendo a realidade de cada 

um, deixando de lado a perspectiva de que a inclusão é para os que possuem 

necessidades especiais. Este mesmo autor reforça que a inclusão social vale para 

todo aquele que, de alguma forma, é um excluído social. A inclusão não pode se 

restringir apenas à entrada no mercado de trabalho, mas deve considerar também 

as formas de manter tal inserção e, de acordo com Rattner, 

 

                                                           
9 Disponível em: <http://www.promenino.org.br/Ferramentas/DireitosdasCriancaseAdolescentes>. 

Acesso em: 17 maio 2013. 
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a inclusão torna-se viável somente quando, através da participação em ações 
coletivas, os excluídos são capazes de recuperar sua dignidade e conseguem 
– além de emprego e renda – acesso à moradia decente, facilidades culturais 
e serviços sociais, como educação e saúde. (RATTNER, 2002, p. 1) 

 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT (2003) declara que a inclusão 

social de jovens será realizada por meio da empregabilidade e igualdade de 

oportunidades. A empregabilidade requer políticas públicas que gerem novas 

oportunidades de emprego. Investir na juventude exige não apenas jovens mais bem 

preparados, mas, também, compromisso por parte dos parceiros dos setores público 

e privado na criação de empregos como preocupação central de suas estratégias de 

investimento. No Brasil, as políticas de inclusão social voltadas para a criança e o 

adolescente evoluíram significativamente a partir da década de 1990. 

 

 

2.1.2 Breve histórico da política pública da infância e adolescência 

 

 

Marcílio (1998) descreve que a assistência à infância brasileira pode ser 

dividida em três fases. A primeira, de caráter caritativo, compreende o período 

colonial até a proclamação da República. A segunda, de caráter filantrópico-

caritativo, vai de 1889 até a década de 1960; e a terceira, a partir de 1960, é 

caracterizada pela emergência do Estado do Bem-Estar Social ou Estado Protetor. 

Ressalta-se que, nas duas primeiras etapas, todas as políticas de proteção à criança 

e ao adolescente eram voltadas para crianças e adolescentes desvalidos ou 

desviantes e, somente na terceira, surgem novas legislações direcionadas às 

crianças e aos adolescentes incluindo-os como partícipes da cidadania e, portanto, 

sujeitos de direito. 

 

 

Fase caritativa 

 

 

A fase caritativa começou no período colonial, prolongando-se até a 

proclamação da República. A assistência à infância e à adolescência tinha por 
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objetivo o sentimento de fraternidade humana, sem pretensão de mudanças sociais. 

Essa fase se caracterizou pelas esmolas e boas ações dos ricos e tinha por objetivo 

diminuir o sofrimento dos mais pobres. Em contrapartida, os mais abastados 

esperavam receber a salvação de suas almas e o reconhecimento da sociedade 

como beneméritos, procurando preservar a ordem pelos comportamentos 

conformistas dos mais necessitados (MARCÍLIO, 1998). 

Durante os séculos XVI e XVII, as Irmandades da Santa Casa de Misericórdia 

e as câmaras municipais tinham a responsabilidade de prestar assistência às 

crianças abandonadas e enjeitadas e de procurar para elas amas de leite que 

deveriam amamentá-las até três anos de idade, mediante pagamento. Os custos 

dessa assistência foram motivo de constantes atritos, pois o governo real não 

cumpria bem suas responsabilidades. Na Bahia, em 1726, o rei autorizou a criação 

da Roda de Expostos. Era um dispositivo cilíndrico onde eram colocadas as crianças 

abandonadas e enjeitadas. A roda girava do exterior para o interior da casa, com o 

objetivo de salvar a vida dos recém-nascidos. Esses pequenos eram criados e 

depois encaminhados para trabalhos produtivos e forçados (FALEIROS, 1995). 

Conforme enfatizado por Marcílio (1998), legalmente os custos da assistência 

prestados aos abandonados deixados na roda deveriam ser financiados pelas 

câmaras municipais e pelas doações do rei. No entanto, as Irmandades da Santa 

Casa de Misericórdia dependiam de doações de particulares, de juros e espólios de 

senhores ricos para custearem a assistência prestada aos menores. Isso demonstra 

os acordos e desacordos entre o setor público e o privado. 

De acordo com Faleiros (1995), a partir de sete anos, os sobreviventes das 

rodas eram encaminhados para casas de famílias para aprenderem algum ofício e 

serem amparados. No entanto, eram explorados e colocados em trabalho precoce 

como forma de ressarcimento ao Estado ou aos seus pais adotivos, demonstrando a 

desvalorização de sua existência e vida durante o período colonial. 

Conforme pontua Marcílio (1998), as tentativas de se estabelecer um projeto 

de assistência à infância desamparada surgiram apenas em meados do século XIX, 

precisamente em 1841, quando foi criada a Casa de Educandos Artífices. Esta 

atitude representou o primeiro passo para a implementação de uma assistência 

filantrópica no país. 
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Fase filantrópica 

 

 

Conforme afirma Rizzini (1995), a fase filantrópica surgiu para dar 

continuidade à obra de caridade, desta vez com a concepção de filantropia. A 

principal contribuição do governo imperial para a assistência pública à criança no 

Brasil foi a de regulamentar a criação de asilos de proteção para as crianças que 

haviam sido abandonadas, órfãs, pobres, ou indígenas que vagavam pelas ruas. 

Essa fase caracterizou-se, segundo Marcílio (1998), pela intervenção das ciências 

médicas e jurídicas. Nesta época, ocorreu também a mudança da designação, o 

termo criança foi usado como referência para os filhos de família rica enquanto o 

termo menor era depreciativo e referia-se aos desfavorecidos, abandonados, 

carentes e delinquentes. 

Em 1889, a partir da República, conforme acentua Rizzini (1995), as práticas 

assistenciais seguiram a tradição da caridade e foram acrescidas do pensamento de 

homem higiênico, que deveria ser bem cuidado para viver bem nas grandes cidades, 

em boa forma e boa saúde, além disso, tinha-se como objetivo recolher e educar os 

menores viciosos e abandonados em institutos reformatórios, escolas premonitórias 

e correcionais. 

Nesta linha, segundo Oliveira e Assis (1999), foi criado em 1913 o Instituto 

Sete de Setembro para atender o menor infrator, como decorrência dos projetos 

legislativos em defesa do direito da criança e do adolescente, embora essa 

instituição recebesse tanto o infrator quanto o desvalido. Conforme pontua Faleiros 

(1995), foi aprovado em 1927 o Código de Menores. Essa lei garantia que os 

menores de 14 anos não fossem mais submetidos a processo penal e, conforme 

afirmam Oliveira e Assis (1999), na época isso causou revolta na sociedade, alguns 

exigiam que os menores criminosos continuassem a ser recolhidos às prisões ou 

aos institutos de reforma. 

Na Constituição Federal de 1937, a infância e a adolescência foram 

contempladas com garantias e cuidados especiais por parte dos pais e do Estado. 

Este último reconhecia como seu dever o ensino pré-vocacional e profissional 

destinado às classes mais pobres, revelando dois tipos de ensino: um para as elites 
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e outro para os menos favorecidos. Fazia-se uma distinção clara entre a criança rica 

e a pobre (MARCÍLIO, 1998). 

Em 1941, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), em 

substituição ao Instituto Sete de Setembro, fundado em 1913. O SAM tinha por 

objetivo atender os infratores e os desvalidos. Caracterizava-se por uma política do 

horror, pois os internos ficavam amontoados em instalações físicas inadequadas, os 

servidores não eram treinados para lidar com os menores carentes e estes eram 

espancados com frequência (FALEIROS, 1995). O SAM era considerado por alguns 

juízes como um sistema ineficaz e perverso, como fábrica(s) de delinquentes e 

escola(s) de crime. Após o golpe militar de 1964, o SAM foi extinto e substituído pela 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), cujos objetivos eram 

pesquisar métodos e técnicas para elaboração científica de princípios norteadores 

de ações que visassem à reintegração do menor na família e na sociedade 

(MARCÍLIO, 1998). Porém, segundo o autor, a tecnocracia e o autoritarismo 

presentes na FUNABEM se contrapunham à Declaração Universal dos Direitos da 

Criança. 

Em 1979, foi criado o Novo Código do Menor. Nesse documento surgiu a 

denominação menor em situação irregular, que designava tanto o menor 

abandonado quanto o infrator penal (OLIVEIRA; ASSIS, 1999). 

 

 

Fase do Estado do Bem-Estar Social 

 

 

Ao longo da história brasileira, um grande número de leis e projetos de 

assistência tinha como alvo o bem-estar da criança, ao mesmo tempo que existia a 

necessidade de defender o bem-estar da sociedade, o que configurava uma 

dualidade de interesses (RIZZINI, 1995). 

A autora pontua também que, até a década de 1960, o Estado brasileiro 

restringia suas funções em estudar, vigiar e controlar a assistência ao menor infrator 

por meio da criação de órgãos públicos ineficientes, como o SAM. A partir daí, em 

1964, houve um incremento de medidas repressivas e os grupos de menores 

passaram a fazer parte da categoria de problema de Segurança Nacional, como 
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ameaça à ordem pública em função das supostas ações e crimes que poderiam 

cometer contra o patrimônio e a vida. 

Pode-se concluir, segundo Carvalho et al. (2002), que todos os documentos 

legais brasileiros relativos à infância e à adolescência, no período de 1927 a 1979, 

foram norteados pela doutrina da situação irregular, que procurava legitimar uma 

intervenção estatal absoluta sobre crianças e adolescentes pobres, rotulados 

menores, vítimas do abandono e considerados potencialmente delinquentes. 

Na década de 1980, houve um rápido crescimento da pobreza. O quadro 

social era desolador, aumentava o número de crianças nas ruas em busca de 

sobrevivência (RIZZINI, 1995). A partir desse período, surgiram vários trabalhos 

acadêmicos sobre a população em situação de risco social, especialmente sobre as 

crianças de rua e o chamado delinquente juvenil. Trazer a problemática da infância e 

da adolescência para dentro das universidades representou uma forma de colocá-la 

em discussão, bem como outros temas: políticas públicas e direitos humanos. Essa 

discussão abriu caminho para a inclusão do menor na nova Constituição da 

República e para criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).10 

Em 15 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição da República 

Federativa do Brasil e as legislações que instituíram o Código de Menores de 1979 e 

a FUNABEM foram revogadas (CARVALHO et al., 2002). 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira legislação brasileira a garantir a 

proteção integral à criança e ao adolescente. Esse documento determina, no seu art. 

227, que: 

 

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 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. 

 

Em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado 

pela Lei nº 8.069 como fruto da ratificação da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente da Organização das Nações Unidas (ONU), em 

substituição ao Código de Menores (OLIVEIRA; ASSIS, 1999). 

                                                           
10 Disponível em: <www.o pro-meninos.org.br>. Acesso em: 17 maio 2013. 
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Esta legislação, dirigida a todas as crianças e adolescentes, sem distinção 

entre pobres e ricos, define no seu art. 2º quem é criança e quem é adolescente: 

considera-se criança a pessoa até doze anos incompletos e adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade. 

O ECA recomenda a garantia de proteção integral com absoluta prioridade 

conforme estabelecido no art. 3º: 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

 

Assegura, ainda, no art. 6º, direitos individuais e coletivos: 

 

Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento. 

 

No Estatuto, crianças e adolescentes são definidos simultaneamente como 

pessoas em condição peculiar de desenvolvimento – o que justifica a necessidade 

de proteção integral e prioritária de seus direitos por parte da família, da sociedade e 

do Estado – e também como sujeitos de direitos, significando que não podem mais 

ser tratados como objetos passivos de controle por parte da família, do Estado e da 

sociedade (CARVALHO et al., 2002, p. 60). 

Segundo pontuam Carvalho et al. (2002, p. 83), a partir do ECA, as questões 

referentes às crianças e aos adolescentes em situação de risco deixam de ser 

tratadas apenas como um problema social, restrito ao campo jurídico, e passam a 

ser vinculadas às questões sociais mais amplas, pertencendo ao campo do direito 

de cidadania. Isto não se restringe ao plano dos debates: cresceu o número de 

organizações não governamentais que vêm realizando práticas inovadoras, que 

contribuem para assegurar os direitos da criança e do adolescente. 

Acentua-se também que a falta de prioridade na destinação de recursos 

federais é apontada pelo UNICEF (1990) como um dos principais fatores que 

prejudicam a aplicação adequada das medidas previstas no ECA. Apesar das 

controvérsias, a oferta de oportunidade de trabalho, seja ele protegido ou não, é 

uma das principais formas de inclusão social de pessoas oriundas de classes menos 



36 

 

favorecidas. Sousa (2001, apud ARAÚJO, 2013) enfatiza que no Brasil existem 

ainda milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza. Promovê-las 

socialmente não é uma tarefa fácil e nem apenas do Estado. Este, enquanto 

planejador e executor de políticas públicas sociais, costuma tardar e falhar. 

Fica evidente, depois da análise das abordagens feitas pelos diversos 

autores, que o papel do Estado é promover políticas públicas para melhorar a 

condição de vida das pessoas menos favorecidas socialmente, mas sozinho não 

consegue ser eficaz, evidenciando-se a necessidade de parcerias com as empresas 

privadas para ajudá-lo nesta difícil tarefa. 

 

 

2.2 Contribuição da empresa privada 

 

 

De acordo com Sachs (2008), a função prioritária de uma empresa é de gerar 

lucro aos seus donos, mas isso não elimina a possibilidade de que tenha um papel 

ativo na solução de problemas sociais. Cada empresa precisa ser parte da solução e 

estender suas atividades de mercado, uma pequena ação pode ter valor significativo 

para as pessoas pertencentes à classe mais pobre. A capacitação profissional, por 

exemplo, permite a uma pessoa excluída do mercado de trabalho conseguir o seu 

primeiro emprego formal e mudar o rumo de sua vida. 

Lima (2002) afirma que a responsabilidade social pode ser designada de 

várias maneiras: cidadania empresarial, filantropia empresarial, filantropia 

estratégica, solidariedade corporativa e organização cidadã. De acordo com Oliveira 

(2002), responsabilidade social não significa a mesma coisa para todos. Para 

alguns, representa a ideia de obrigação legal, enquanto, para outros, significa um 

comportamento ético. Há outros que a consideram como um evento casual. Muitos a 

equiparam a uma contribuição caridosa; outros acreditam no sentido de socialmente 

consciente. Mesmo não existindo consenso acerca de um único significado, os três 

aspectos da essência do conceito são: ampliação do alcance das ações, não se 

limitar mais aos interesses dos acionistas; responsabilidade ultrapassando o âmbito 

legal, com ações ditadas pela ética; e adequação às demandas sociais. 

Embora os autores apresentem pontos de vista variados sobre 

responsabilidade social, faz-se necessário distingui-la do termo filantropia, de uso 
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cotidiano. Segundo Toldo (2002), filantropia é o ato de contribuir com uma parte do 

lucro da empresa a ocasionais pedintes, é uma ajuda eventual. No entanto, a 

responsabilidade social abrange estratégias de empresas em consonância com 

necessidades sociais, de forma a alcançar o lucro, a satisfação dos clientes e o 

bem-estar da sociedade. É um comprometimento com um desenvolvimento social 

duradouro. Segundo a mesma autora, doação e boas intenções nada têm em 

comum com estratégia empresarial. Os indivíduos podem ter amor à humanidade. 

As empresas não têm sentimentos, mas possuem responsabilidades. A filantropia 

está associada à caridade eventual, mas a responsabilidade social está conectada 

aos objetivos permanentes e às decisões e ações cotidianas de uma organização.  

Lima (2002) afirma que a preocupação com o social passou a ser uma 

questão de sobrevivência das empresas. É uma forma que estas têm para se 

promover perante a sociedade. A responsabilidade social pode ser definida como o 

dever da empresa de ajudar a sociedade a atingir seus objetivos e também uma 

maneira de mostrar que não existe apenas para explorar recursos econômicos e 

humanos, mas também para contribuir com o desenvolvimento social. A 

responsabilidade social é um tipo de prestação de contas para a sociedade. 

Pinheiro (2001) afirma que, nos Estados Unidos, a preocupação em prestar 

informações sobre atividades no campo social surgiu na década de 1960, como 

forma de preservar o meio ambiente. No Brasil, a atuação das empresas privadas no 

setor social iniciou-se na década de 1960, com a criação da Associação dos 

Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), que reconheceu a função social das 

empresas. Em 1982, a Câmara Americana do Comércio de São Paulo lançou o 

prêmio Eco de cidadania empresarial. 

De acordo com Pinheiro (2001), somente em 1993 a responsabilidade ganha 

importância no meio empresarial, com a campanha nacional de Ação da Cidadania 

contra a Miséria e pela Vida, iniciada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, 

que conquistou a adesão do movimento Pensamento Nacional das Bases 

Empresariais (PNBE) e marcou a aproximação do empresariado brasileiro com os 

movimentos sociais do país.  

Segundo Lima (2002), com a criação do Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas (GIFE), em 1995, surge a primeira entidade que se preocupou com o 

tema da filantropia, cidadania e responsabilidade empresarial, adotando o termo 
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cidadania empresarial para se referir às atividades realizadas pelas empresas para 

transformar e melhorar a vida das pessoas necessitadas. 

Pinheiro (2001) enfatiza que, em 1997, Herbert de Souza introduziu na 

agenda nacional a proposta de balanço social para incentivar a demonstração da 

responsabilidade pública e cidadã das empresas e, junto com o jornal Gazeta 

Mercantil, criou o Selo de Balanço Social. 

No ano de 1998, o empresário Oded Grajew criou o Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social, entidade sem fins lucrativos, maior referência 

em responsabilidade social no Brasil, que tem por objetivo disseminar a prática 

social corporativa mediante eventos, publicações e experiências bem-sucedidas. 

Em 1999, a Câmara Municipal de São Paulo instituiu o Selo de Empresa 

Cidadã para premiar e reconhecer as empresas que praticavam Responsabilidade 

Social e publicavam o seu Balanço Social. Naquele ano, a Associação dos 

Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) instituiu o Prêmio Top Social. 

De acordo com Mendonça (2002), o tema responsabilidade empresarial não é 

novidade, pois há muito tempo as empresas praticam ações sociais fazendo 

doações ao terceiro setor ou investindo nas suas fundações sociais. Segundo 

Teodósio (2002), debates cada vez mais constantes na sociedade e a grande 

exposição na mídia levaram as empresas a investirem em responsabilidade social 

empresarial, como parte de suas estratégias coorporativas. Assim sendo, a 

responsabilidade social empresarial possui abrangência mais ampla, impactando 

efetivamente no desenvolvimento sustentável da sociedade, e não apenas em uma 

ação isolada de um projeto social.  

De acordo com Melo Neto e Froes (2002), uma empresa socialmente 

responsável deve possuir uma gestão eficaz de responsabilidade social empresarial 

que abrange tanto o público interno quanto o externo da organização, promovendo 

ativamente o desenvolvimento social sustentável. Já para ETHOS (2012) as 

obrigações das empresas devem ir além de respeitar as leis, pagar impostos e 

garantir a segurança de seus trabalhadores: 

 

A atuação cidadã e responsável da organização devem considerar o seu 
envolvimento e os impactos de suas atividades sobre todos aqueles com os 
quais ela se relaciona: funcionários e suas famílias, clientes, fornecedores, 
o governo e a comunidade do entorno, entre muitos outros stakeholders 
(partes interessadas). A adoção de uma postura clara e transparente no que 
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diz respeito a seus objetivos e compromissos fortalece a legitimidade social 
de suas atividades. (ETHOS, 2012) 

 

Para Grayson e Hodges (2003), existem quatro temas que colocam em 

questão as atuais práticas de desenvolvimento de nosso planeta: Ecologia e Meio 

Ambiente; Saúde e Bem-estar; Diversidade e Direitos Humanos; e Comunidade. 

Segundo os autores, esses temas exigem de toda a sociedade novas estratégias e 

boas práticas de gestão para se conseguir avançar num desenvolvimento 

sustentável. 

Corroborando a ideia desses autores, Sachs (2008) descreve os desafios do 

desenvolvimento sustentável que combinam com os temas identificados 

anteriormente por Grayson e Hodges (2003), que são: proteger o meio ambiente; 

estabilizar o crescimento demográfico mundial; reduzir as diferenças sociais; e 

acabar com a miséria.  

Fischer et al. (2003) afirmam que, muitas vezes, desde a concepção do projeto 

socioempresarial, não existe planejamento e muito menos avaliação de seus 

impactos. Ocorre que as empresas, quando definem atuar mais ativamente na área 

social, buscam parceiros que sejam reconhecidos e tenham experiência na área. 

Entretanto, o planejamento e a análise da viabilidade dessa parceria poucas vezes 

ocorrem no início do relacionamento. Há falta de clareza quanto às expectativas e à 

capacidade da empresa e da organização parceira. Isso, porém, não significa que os 

parceiros desconheçam a finalidade da aliança. A dificuldade reside na falta de 

definição das responsabilidades e limites de cada um. Um desdobramento dessa falta 

de planejamento prévio da parceria é a dificuldade em estabelecer indicadores para 

avaliação de impactos dos projetos sociais. Essa dificuldade intensifica-se pela falta 

de experiência de organizações sociais, como Organizações Não Governamentais 

(ONGs), em trabalhar com indicadores e pela falta de preparo das empresas em 

trabalhar com realidades sociais complexas, como crianças em situação de risco, 

populações com carências básicas em saúde e educação, entre outros. 

Em entrevista concedida à revista Veja, o ex-presidente norte-americano Bill 

Clinton declara que a cooperação vai triunfar sobre as rivalidades políticas, 

econômicas e étnicas na solução de problemas globais. Segundo o ex-presidente, 

na década de 2010, o Brasil foi um dos pouquíssimos países a registrar ao mesmo 

tempo um crescimento sólido e uma queda na pobreza e na desigualdade social. 

Isso não aconteceu nos Estados Unidos, onde, no mesmo período, 90% dos ganhos 
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econômicos beneficiaram 10% da população. Desses 90%, 43% foram para 1% da 

população, e a pobreza aumentou no país. Um dos principais motivos pelos quais o 

Brasil continuou a crescer durante a recente crise econômica é que combateu o 

problema da desigualdade. Para construir um país de prosperidade e 

responsabilidade compartilhadas, os três setores (governos, ONGs e iniciativa 

privada) teriam de enfrentar juntos as questões difíceis e descobrir novas formas de 

cooperação mútua (VEJA, 2013, p. 88-91). 

Corroborando a ideia do ex-presidente Clinton, Giroletti (2010) afirma que, 

diante de problemas globais, a humanidade deve agir de forma rápida e organizada; 

não é possível promover ações de forma isolada. Deve haver uma mudança na qual 

a nova estratégia de desenvolvimento parte da ação conjunta, complementar e 

sinérgica de três agentes: Estado, Mercado e Comunidade (GIROLETTI, 2010). Esta 

última, identificada pelo autor como terceiro agente de mudança, tem sua força por 

meio de suas múltiplas instituições: famílias, igrejas, associações de classe e ONGs. 

Segundo o autor, a liderança e a coordenação desse processo cabem ao Estado, 

por ser o representante da sociedade e detentor do poder soberano. 

Após análise das abordagens feitas pelos diversos autores, fica evidenciado 

que a participação da empresa privada no campo social é primordial para inclusão 

social das classes menos favorecidas. Porém, evidencia-se também que esse papel 

não pode ser planejado e executado somente pelo Estado e o setor privado. A 

cooperação mútua dos três agentes (Estado, empresa privada e terceiro setor) é 

imprescindível para se alcançarem os objetivos esperados no campo da promoção 

social. 

 

 

2.3 Atuação do terceiro setor 

 

 

O terceiro setor é formado por instituições sem fins lucrativos que promovem 

ações voltadas ao bem comum. A expressão instituições sem fins lucrativos não 

constitui um modelo de pessoa jurídica adotada pela legislação brasileira. O seu uso 

se originou do termo Non Profit Institutions, utilizado em modelos de pesquisas e 
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orientações internacionais sobre o terceiro setor que passaram a ser utilizados pelo 

Brasil.11 

De acordo com a entrevista do ex-presidente Clinton concedida à revista Veja, 

os Estados Unidos sempre tiveram instituições não governamentais fortes. Um dos 

fundadores da República americana, Benjamin Franklin, criou em 1736 o que pode 

ser considerado a primeira ONG da história, o Corpo de Bombeiros de Filadélfia, 

composto exclusivamente de voluntários (VEJA, 2013). 

Segundo Montaño (2003), a maioria dos autores que escreve sobre o terceiro 

setor refere-se a ele como: organizações não lucrativas e não governamentais; 

instituições de caridade; instituições religiosas; atividades filantrópicas (fundações 

empresariais, empresas cidadãs); ações solidárias (consciência solidária, de ajuda 

mútua e de ajuda ao próximo); ações voluntárias; atividades pontuais e informais. As 

definições desse setor, em sua grande maioria, são ideológicas, inseridas em 

fenômenos sociais mais amplos que o determinam e explicam. 

Conforme pontua Albuquerque (2006), há no Brasil várias fundações ou 

instituições privadas que atuam no terceiro setor, financiando iniciativas com 

recursos materiais, financeiros ou humanos e executando projetos. Nessas 

organizações se somam centenas de financiadores ou apoiadores nacionais ou 

internacionais, governamentais ou não.  

Na entrevista concedida à Veja, o ex-presidente Clinton aconselha manter 

todas as mesas (empresários, governos e cidadãos), descobrindo maneiras criativas 

de trabalhar juntos. Segundo ele, é bom lembrar que, em qualquer tempo e em 

qualquer país, a política é território dos que praticam a divisão, mas o futuro 

pertence aos que praticam a cooperação, e afirma acreditar que só com a 

cooperação entre governos, ONGs e iniciativa privada poderá fazer frente aos 

grandes desafios do mundo de hoje. Segundo Clinton, temos mais poder para 

construir um mundo de valores e oportunidades compartilhadas, mas, para obter 

sucesso no século XXI, três setores da sociedade – governo, iniciativa privada e 

organizações não governamentais, as ONGs – precisam trabalhar juntos. Isso vale 

para os países ricos, como os Estados Unidos, para os pobres, como o Haiti, ou 

para aqueles em rápido desenvolvimento, como o Brasil. E o papel das ONGs, 

                                                           
11 Disponível em: <http://www.terceirosetoronline.com.br/terceiro-setor-no-brasil>. Acesso em: 18 nov. 

2012. 
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grupos de cidadãos que trabalham juntos em prol do bem comum, está se tornando 

cada vez mais relevante (VEJA, 2013). 

O terceiro setor surgiu no Brasil há aproximadamente cinco décadas. Essa 

terminologia é praticamente nova e é um setor que se situa entre o público e o 

privado. O primeiro setor é o governo, representando o uso de bens públicos para 

fins públicos. O segundo refere-se ao mercado e é ocupado pelas empresas 

privadas com fins lucrativos. O terceiro é formado por organizações privadas, sem 

fins lucrativos, desempenhando ações de caráter público. Este setor é utilizado para 

identificar que o espaço dessas organizações na vida econômica não se confunde 

nem com o Estado, nem com o mercado. Trata-se de um setor que se identifica com 

uma terceira forma de redistribuição de riqueza, diferente das do Estado e do 

mercado. É uma mistura de princípios públicos e privados e, portanto, constitui outro 

mecanismo de redistribuição de riqueza. As ações do terceiro setor partem da 

sociedade civil e obedecem à lógica do altruísmo, da filantropia, da reciprocidade, 

dos costumes e das tradições, das concepções morais e religiosas etc. O terceiro 

setor agrega organizações como: fundações, associações, institutos, entidades que 

atuam atendendo demandas sociais, que o Estado em crise de legitimidade e 

incapacidade de financiar não consegue atender. Elas o fazem utilizando recursos 

privados ou parcerias com o próprio Estado.12 

Segundo Albuquerque: 

 

organizações não governamentais são instituições privadas sem fins 
lucrativos que, ao obter algum resultado econômico de suas atividades, 
devem reinvesti-lo na atividade-alvo da organização. Apesar de não 
governamentais, os fins a que essas instituições se dedicam têm 
características de serviço público, ainda que em escala diferente do 
realizado pelo Estado. (ALBUQUERQUE, 2006, p. 31) 

 

Bill Clinton declara que as ONGs são instituições únicas: por serem formadas 

por cidadãos, não dependem de cargos públicos e, portanto, têm mais liberdade 

para experimentar novas ideias (VEJA, 2013). Ao contrário das empresas privadas, 

não precisam produzir lucro para satisfazer os acionistas. Devem prestar contas de 

suas ações e ser cuidadosas com seus orçamentos, mas, se algo não der certo, 

podem mais facilmente mudar de rumo e tentar uma estratégia diferente. Por isso, 

as ONGs têm hoje um papel mais significativo do que nunca (VEJA, 2013). 

                                                           
12 Disponível em: <www.sebraemg.com.br>. Acesso em: 03 abr. 2013. 
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No Brasil, registra-se uma grande expansão do terceiro setor a partir dos anos 

1990, com o advento de conceitos como responsabilidade social das empresas e o 

fortalecimento do senso de cidadania. Essa trajetória é descrita e classificada por 

Rothgiesser (2012) em seis etapas: 

Primeira etapa – Começa no Império e termina na primeira República. Em 

1543, foi criada a primeira entidade para atender aos desamparados, a Irmandade 

da Misericórdia, instalada na Capitania de São Vicente. Neste período, o Brasil era 

constitucionalmente vinculado à Igreja católica e a utilização dos recursos, em 

especial o privado, passava pelo crivo desta instituição. Naquela época, surgiram as 

Ordens Terceiras, as Santas Casas, as Benemerências, atuando, principalmente, 

nas áreas de saúde e previdência, portanto, o que o Estado não provia, os líderes 

das principais comunidades portuguesas e espanholas de imigrantes proviam. Com 

esmolas se constituíam pequenos dotes para órfãos e se compravam caixões para 

os pobres. Beneditinos, franciscanos e carmelitas, assim como a Santa Casa, foram 

exemplos expressivos da ação social das ordens religiosas predominantes. 

Vinculam-se às ações sociais desenvolvidas à época expressões tais como 

mutualismo, benemerência, assistencialismo e caridade, sendo estas últimas ainda 

hoje utilizadas. 

Segunda etapa – Começa com a Revolução de 1930 e termina em 1960. 

Este período coincide com o crescimento dos processos de urbanização e 

industrialização no Brasil que passaram a moldar a nova atuação da elite 

econômica. O Estado era o mais poderoso, único portador do interesse público.  

Em 1935, o Presidente Getúlio Vargas editou a primeira lei brasileira que 

regulamentava as regras para a declaração de Utilidade Pública Federal. O artigo 

primeiro dessa lei descrevia que as sociedades civis, as associações e as fundações 

constituídas no país deveriam ter o fim exclusivo de servir desinteressadamente à 

coletividade. 

Em 1938, formalizou-se a relação do Estado com a assistência social, 

criando-se o Conselho Nacional do Serviço Social. Paralelamente à atuação do 

Estado, surgiram ações filantrópicas a partir de senhoras de famílias 

economicamente privilegiadas; e os grandes mecenas, oriundos das principais 

cidades e líderes de indústrias, como Matarazzo e Chateaubriand. 

Terceira etapa – Começa a partir de 1960 e termina em 1978. O 

fortalecimento da sociedade civil se deu, paradoxalmente, no bojo da resistência à 
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ditadura militar. Este regime autoritário bloqueava a participação popular na esfera 

pública, mas as microiniciativas na base da sociedade foram inventando novos 

espaços de liberdade e reivindicação. Surgiram os movimentos comunitários de 

apoio e ajuda mútua, voltados à defesa de direitos e à luta pela democracia. Os 

encontros da solidariedade com a cidadania e ações de ONGs de caráter leigo 

tinham um duplo objetivo: combater a pobreza e o governo militar ditatorial. 

Quarta etapa – Começou a partir de 1979, durante a ditadura militar, quando 

o Presidente João Batista Figueiredo sancionou a Lei nº 6.683, de 28/08/1979, 

popularmente conhecida como Lei da Anistia Política. Neste período, houve 

multiplicação das ONGs, fortalecimento da sociedade civil em oposição ao Estado 

autoritário. O Brasil dava início à transição de uma ditadura militar para um regime 

democrático. Com o avanço da redemocratização e a luta pelas eleições diretas 

para todos os níveis de governo, as organizações de cidadãos assumem um 

relacionamento mais complexo com o Estado e a sociedade. Reivindicação e conflito 

passam a coexistir com diálogo e colaboração. 

Quinta etapa – Começou em fins da década de 1980, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Nesta época, surge um novo padrão de 

relacionamento entre os três setores da sociedade. O Estado começou a reconhecer 

que as ONGs tinham um diferencial importante a oferecer, pois acumularam um 

capital de recursos, experiências e conhecimentos, sob forma inovadora de 

enfrentamento das questões sociais, que as qualificou como parceiras e 

interlocutoras das políticas governamentais. Destacam-se, portanto, nesse período, 

os termos: parceria, cidadania corporativa, responsabilidade social, investimento 

social privado. Formas de expressão deste novo movimento de encontro dos três 

setores da economia brasileira. O mercado, antes distanciado, passa a ver nas 

organizações sem fins lucrativos canais para concretizar o investimento do setor 

privado empresarial nas áreas social, ambiental e cultural. O termo cidadania passou 

a aparecer com frequência no discurso do empresariado brasileiro. Paralelamente, o 

sentimento vigente era de que o Estado, sozinho, não conseguiria dar conta de 

todas as suas obrigações na área social. 

Sexta etapa – Iniciou-se no primeiro ano do século XXI. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) decreta 2001 como o Ano Internacional do Voluntário. Nesse 

mesmo ano, o Brasil sediou o primeiro e o segundo Fórum Social Mundial, que 

implementaram ideias alternativas de ação econômica e social. Promove-se o 
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desenvolvimento social a partir do incentivo a projetos autossustentáveis, em 

oposição às tradicionais práticas de caráter assistencialista geradoras de 

dependência, com propostas de superação de padrões injustos de desigualdade 

social e econômica. 

Em 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Programa 

Comunidade Solidária, com o propósito de articular trabalhos sociais em vários 

ministérios. Nesse mesmo ano, foi regulamentada a Lei nº 9.608/98, popularmente 

conhecida como Lei do Voluntariado. Entre as transformações importantes 

promovidas nesse governo, pode ser citada a promulgação da Lei Federal nº 

9.790/99, legislação regulatória do terceiro setor.  

Segundo Albuquerque (2006), houve, nos últimos anos, uma profunda 

mudança no papel do Estado brasileiro diante da sociedade. O Estado, tanto nas 

esferas da União, como na dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vem, 

paulatinamente, adquirindo uma postura mais participativa nos processos de decisão 

sobre os diversos temas afeitos às responsabilidades do governo. Segundo o 

mesmo autor, se comparado com outros países, o Brasil necessita de uma 

legislação mais sistematizada e moderna, que incentive a participação dos diversos 

atores sociais que têm papel importante na busca de uma sociedade mais livre, justa 

e solidária que almeje a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das 

desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem-estar social de todos, sem 

qualquer tipo de discriminação, como determina a Constituição Federal. 

Fica evidenciado, depois das abordagens feitas pelos diversos autores, que o 

papel do Estado é primordial na implementação de políticas públicas que promovam 

as classes menos favorecidas no país. Porém, os autores citados acima relatam que 

isso é uma atividade complexa e não pode ser bem-sucedida se não houver a 

cooperação dos três atores: Estado, empresas privadas e terceiro setor. A 

cooperação mútua desses atores é imprescindível para alcançarem os objetivos 

esperados, principalmente quando se tratar de inclusão social pelo trabalho. 

 

 

2.4 Inclusão social pelo trabalho 
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Para Carmo (1997), entende-se por trabalho toda atividade realizada pelo 

homem civilizado que transforma a natureza pela inteligência. Marx (1982) destaca a 

importância do trabalho quando concebido como criador e mantenedor da vida 

humana em suas múltiplas e históricas necessidades.  

Ainda com relação a este tema, Costa (2007) afirma que para cada cultura o 

trabalho apresenta significados distintos e conteúdos que variam. Nas sociedades 

civilizadas, o trabalho tem em comum algumas dimensões: o sentido de realização 

de uma obra, o reconhecimento social e o significado de esforço, dor, sofrimento. 

Acrescenta-se também que o trabalho tem duas forças que movem o homem: a luta 

pela sobrevivência e a necessidade de inserção social. Conforme afirma o autor, no 

Brasil, qualquer trabalho exercido por criança e adolescente com menos de 16 anos, 

exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, é proibido por lei. 

No que se refere ao trabalho infanto-juvenil, Amazarray et al. (2009) afirmam 

que é um tema de relevância social, abrangendo aspectos econômicos, culturais e 

psicológicos. A cada ano, o trabalho precoce desempenhado por crianças e 

adolescentes tem chamado a atenção da sociedade para a necessidade de 

erradicação do trabalho infantil, especialmente os desempenhados em locais 

insalubres e degradantes. Em contrapartida, há outras instâncias da sociedade que 

percebem esse trabalho como algo naturalizado e necessário para as famílias de 

nível socioeconômico baixo. De acordo com Carvalho et al. (2002), o Capítulo V do 

ECA, combinado com o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, 

estabelecem importantes diretrizes para a proteção da atividade laborativa na 

adolescência.  

Para Amazarray et al. (2009), a contratação dos aprendizes, regulamentada 

pelo Decreto nº 5.598/2005, assegura a formação técnico-profissional e a realização 

de atividades compatíveis com a vida escolar e com o desenvolvimento físico, 

psicológico e moral do aprendiz. O artigo 3º deste mesmo decreto estabelece que o 

contrato de aprendizagem é o 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. 



47 

 

Esse mesmo decreto impõe limites ao trabalho dos adolescentes, visando 

propiciar reais condições de aprendizagem e minimizar os impactos do trabalho 

precoce. Estabelece ainda que ao aprendiz com idade inferior a 18 anos é 

assegurado o respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a 

formação técnico-profissional dele obedecerá aos seguintes princípios: garantia de 

acesso e frequência obrigatória ao ensino fundamental; horário especial para o 

exercício das atividades; e capacitação profissional adequada ao mercado de 

trabalho. 

Conforme enfatizado por Amazarray et al. (2009), o trabalho pode ter 

implicações positivas para os adolescentes quando propiciar aprendizagem e for 

revestido de significado; em contrapartida, poderá provocar impactos no seu 

desenvolvimento quando as condições laborais se apresentarem desfavoráveis. 

Essa afirmação é corroborada por Codo (1992), quando afirma que a execução do 

trabalho protegido em contexto adverso acarreta consequências negativas para a 

pessoa em desenvolvimento. 

Para Costa (2007), o trabalho apresenta uma forma de identidade do ser 

humano e é por esse motivo que as questões relacionadas ao trabalho e à sua 

influência na vida dos indivíduos vêm sendo estudadas por vários autores, pois o 

homem sem trabalho, de alguma forma, passa a ser considerado e a considerar-se à 

margem da vida social. 

 

 

2.4.1 Inserção de adolescentes no mercado de trabalho 

 

 

A pesquisa de Carrero, Kappann e Rondina (2007) revela que os programas 

de capacitação contribuem para o alcance dos objetivos propostos pelo ECA. Esses 

programas proporcionam ao adolescente aprendiz oportunidade e facilidades, além 

de promoverem o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. Os programas de capacitação também 

facilitam a inserção dos adolescentes aprendizes no mercado de trabalho, 

proporcionando a oportunidade para ingressarem no mundo adulto, conquistarem 

seu espaço e, consequentemente, o crescimento pessoal, profissional e escolar. 
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Com relação à inserção no mercado de trabalho, conforme pontua Fonseca 

(2003), há um aumento significativo de jovens que ingressam no mercado de 

trabalho a cada ano na tentativa do primeiro emprego, mas esse mesmo mercado é 

bastante competitivo e exige dos iniciantes experiência e qualificação profissional, 

dificultando cada vez mais a inserção destes nas organizações empresariais. O 

autor acrescenta que, quando os iniciantes são adolescentes de famílias 

pertencentes a classes populares, matriculados no ensino público, as chances de 

ingresso no mercado de trabalho e de crescimento profissional tendem a ser 

menores, devido à ausência de programas de qualificação e inserção profissionais 

oferecidos pelas instituições públicas. 

Segundo Pochmann (2000), a iniciativa para a inserção do jovem no mercado 

de trabalho deve partir do governo federal e passar pela distribuição de renda. De 

acordo com a Organização Internacional do Trabalho – OIT (2003), a inclusão social 

do jovem será possível mediante empregabilidade e igualdade de oportunidades. A 

empregabilidade requer não apenas habilidades e treinamento apropriados, mas 

também políticas públicas que gerem novas oportunidades de emprego para que 

estas habilidades possam ser utilizadas. 

Conforme enfatiza Fonseca (2003), os anseios pontuados pelos adolescentes 

propiciam o amadurecimento intelectual, psicológico, e contribuem para a 

socialização e construção da sua identidade. Verifica-se, no entanto, que isto 

constitui uma situação antagônica: de um lado, está o adolescente em busca do 

primeiro emprego e, de outro, um modelo econômico excludente e exigente. Por 

causa dessa situação desfavorável, faz-se necessária a criação de programas 

capazes de contribuir para a integração e adaptação de jovens à sociedade e de 

apoio à formação de trabalhadores. 

Pochmann (2000) analisa a insegurança e incerteza da juventude em relação 

ao mercado de trabalho, enfatizando que o desemprego atinge mais duramente os 

jovens. Sem perspectiva de emprego, a juventude brasileira vem prolongando sua 

vida escolar, porém, nem sempre em cursos de qualidade, adicionando-se a isso o 

fato de o diploma universitário não garantir mais emprego, como ocorria nas 

décadas passadas. Assim sendo, quando os jovens não têm acesso à escola, a 

criminalidade e o consumo de drogas podem tornar-se uma alternativa para ocupar 

este tempo livre. Com relação a esse aspecto, Currie (1998) corrobora a ideia e 
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afirma que uma das dimensões mais problemáticas da exclusão social é sua 

conexão com a criminalidade e o mundo das drogas. 

Para Schwartzman (2004), a participação no mercado de trabalho é a 

principal forma de inclusão das pessoas nas sociedades modernas, e o ponto de 

partida de todas as análises sobre a inclusão e exclusão social. Complementando 

essa colocação, Martin (2008) afirma que a exclusão moderna é um problema social 

porque abrange a todos: uns são privados do básico para viver com dignidade como 

cidadãos; outros sofrem o terror da incerteza quanto ao próprio destino e ao dos 

seus filhos. Para a UNESCO (2002), a depressão e a ansiedade são situações que o 

jovem não consegue suportar, pois não está preparado e não projetou em seu 

inconsciente que seria tão difícil sua inserção no mercado de trabalho. A própria 

UNESCO declara que os jovens são a solução do país, o problema é o desemprego 

e a sua exclusão social. 

Para Flori (2003), a principal causa do desemprego juvenil é a alta 

rotatividade no mercado de trabalho, pois os jovens permanecem pouco tempo nas 

instituições. Na visão da autora, o desafio é encontrar o primeiro emprego e, para 

quem o encontrou, é permanecer nele por um período mais longo. 

De acordo com Pochmann (2000), se o desemprego juvenil acontece no início 

da vida ativa de um indivíduo, este fato poderá afetar profundamente seu potencial 

produtivo e comprometer as possibilidades de trabalho e rendas futuras. Consta-se 

que há, entre os jovens, a vergonha por estarem desempregados por razões de 

autoestima e porque existe uma pressão social e familiar para que ingressem no 

mercado de trabalho, nele permaneçam e cresçam como pessoas e cidadãos 

(MESQUITA, 2006). 

Pesquisas indicam os motivos que levam os adolescentes a procurarem o 

primeiro emprego, tais como: contribuir para o aumento da renda familiar; concluir os 

estudos; adquirir bens materiais; constituir sua própria família; e, principalmente, o 

desejo de conquistar mais autonomia e liberdade como pessoa (GUIMARÃES; 

ROMANELLI, 2002). 

Os resultados da pesquisa desenvolvida por Amazarray et al. (2009) revelam 

que os adolescentes veem na família fonte de apoio, afeto, orientação e bem-estar, 

mesmo quando expostos a situação de estresse. Relatam que ser aprendiz é um 

privilégio de inserção no mercado de trabalho em relação aos outros jovens que não 
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têm essa oportunidade. Declaram ainda que ser aprendiz é uma experiência 

importante para o futuro.  

Diante dos argumentos expostos pelos autores, percebe-se que a busca pelo 

primeiro emprego formal fica cada vez mais difícil se não houver política pública 

implementada com a participação do Estado, das empresas privadas e do terceiro 

setor para promover a inclusão social dos jovens e adolescentes no mercado de 

trabalho. Neste contexto, os programas que visam à inclusão de jovens nesse 

mercado são muito importantes para o futuro das pessoas menos protegidas e 

precisam ser avaliados para medir os seus verdadeiros resultados. 

 

 

2.5 Avaliação de programas sociais 

 

 

De acordo com o UNICEF (1990), avaliação é o exame sistemático e objetivo 

de um projeto ou programa, finalizado ou em curso, que contemple o seu 

desempenho, implementação e resultados, com vistas à determinação de sua 

eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e relevância de seus objetivos. 

Para Cohen e Franco (1995), a avaliação de projetos sociais é uma atividade 

que tem como objetivo maximizar a eficácia desses programas na obtenção de seus 

fins e a eficiência na alocação de recursos para a consecução deles. Os autores 

ponderam sobre a dificuldade de obter resultados com os investimentos sociais, se 

não se utilizarem instrumentos e procedimentos que tentem medir os resultados 

alcançados, inclusive comparando-os com os resultados obtidos por vias alternativas 

em circunstâncias semelhantes e contrastando-os com os objetivos propostos. 

Segundo Costa e Castanhar (2003), a avaliação de programa serve para 

guiar os tomadores de decisão, orientando-os quanto à continuidade, necessidade 

de correções ou mesmo a suspensão de uma determinada política ou programa. 

De acordo com Silva (1999), o motivo mais imediato do interesse pela 

avaliação de programas sociais seria a preocupação com a efetividade, isto é, com a 

aferição dos resultados esperados e não alcançados com a implementação dos 

programas. O segundo motivo seria o de entender o processo pelo qual os 

programas alcançaram ou não esses resultados, analisando a dinâmica de 

intervenção estatal e os problemas concretos advindos da implementação. Outro 
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motivo bastante relevante seria a aprendizagem organizacional das instituições 

sobre suas atividades, para tomada de decisão sobre a continuidade ou não dos 

programas sociais. 

Cohen e Franco (1995) afirmam que a avaliação faz parte de um processo de 

planejamento da política social, e que nesse sentido não deve ser concebida como 

uma atividade isolada e autossuficiente. Segundo esses autores, a avaliação 

procura prover informações para aumentar a racionalidade com que se tomam 

decisões, proporcionando instrumentos para escolher as melhores alternativas de 

execução e melhorar o processo de implementação dos projetos sociais. 

As organizações que veem a avaliação como um mecanismo de controle 

transformam o indivíduo que está sendo avaliado em objeto passivo, correndo o risco 

de despertar uma atitude negativa nos participantes, o que pode prejudicar o acesso a 

informações essenciais para a avaliação. Os gestores podem se sentir pessoalmente 

avaliados, e não o programa. É importante, portanto, tratar a avaliação como uma 

possibilidade de aprimoramento dos programas (MARINO, 2003). 

Na concepção de Marinho e Façanha (2001), a avaliação pressupõe 

comparação, e os resultados costumam ser antecedidos por procedimentos, normas 

e estratégias, que permitem antever novos resultados e realizações básicas a serem 

levados em conta pela avaliação, em adição aos produtos finais e aos recursos 

iniciais. 

Para melhor entender o papel da avaliação de projetos e programas sociais, 

pode-se tecer uma comparação com o processo de aprendizagem. Segundo Marino 

(2003), a aprendizagem do adulto no contexto organizacional ou em outros sistemas 

sociais só é possível por meio de um processo contínuo de ação e reflexão. A 

reflexão ocupa um papel fundamental: provocar mudanças nas ações dos 

indivíduos. Este é especificamente o papel da avaliação: construir momentos 

reflexivos que permitam aos indivíduos a análise da realidade e dos fatos para daí 

direcionarem suas ações, aprendendo pela experiência. Desse processo decorre a 

tomada de decisões, criando-se um ambiente de aprendizagem contínua. Percebe-

se que a avaliação ultrapassa a mera questão fiscalizadora, abrangendo uma 

profunda reflexão que deve ser feita com todos os envolvidos no processo. Segundo 

o autor, a avaliação de programas sociais ainda é um desafio; mesmo em países 

desenvolvidos, discute-se em que estágio de evolução se encontram os processos 

de avaliação de projetos sociais. 
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O modelo proposto por Marino (2003) enfatiza três tipos de avaliação de 

projeto sociais. O primeiro é a identificação do marco zero: 

 

O marco zero é uma avaliação preliminar, que poderia ter outras 
denominações, como diagnóstico, indicadores preliminares, avaliação ex-
ante, de contexto ou outras. O processo por ele desencadeado nada mais é 
que a análise situacional da realidade pelos diferentes atores envolvidos no 
início de um projeto. As informações obtidas a partir daí vão orientar o 
planejamento das ações futuras e servir de parâmetros para as outras fases 
da avaliação. (MARINO, 2003, p. 23, grifos do autor) 

 

O segundo é a avaliação dos processos: 

 

A execução de um projeto social, por melhor que tenha sido seu 
planejamento, é um processo frequentemente turbulento devido a uma série 
de adaptações oportunas. Essa turbulência exige que criemos mecanismo 
de compreensão dos fatos e fenômenos sociais que venham a ocorrer e 
que determinam adequações ao plano inicial, sem perder de vista a missão 
e os princípios valorizados no projeto. Nesta fase, a avaliação é 
denominada avaliação de processo que compreende o monitoramento 
contínuo das atividades, a reflexão frequente sobre as dinâmicas interna e 
externa da equipe responsável, isto é, as relações entre os membros da 
equipe e sua interação com o público alvo. (MARINO, 2003, p. 23) 
 

O terceiro tipo é a avaliação de resultados: 

 

Na fase intermediária ou próxima ao final de um projeto, faz-se a avaliação 
de resultados, que analisa os benefícios proporcionados aos participantes 
(público-alvo, parceiros, equipe responsável etc.) durante ou após a 
implementação. A avaliação de resultados requer indicadores definidos, isto 
é, critérios norteadores do sucesso do projeto. É fundamental que todos os 
que participam, direta ou indiretamente, sejam ouvidos e que a metodologia 
utilize parâmetros quantitativos e qualitativos de resultados. (MARINO, 
2003, p. 24) 

 

Marino (2003) defende que a avaliação de projeto deve começar pelo marco 

zero: uma análise profunda, crítica e sistematizada do contexto e do público-alvo 

com uma detalhada descrição dos procedimentos adotados. Segundo o autor, nas 

diferentes fases de avaliação (marco zero, processo e resultados), é de se esperar 

que o projeto proporcione resultados ou mudanças que envolvam todos: a família, os 

representantes da comunidade, a instituição responsável pelo projeto e as 

instituições financiadoras. 

Para os três tipos de avaliação apresentados (marco zero, processo e 

resultado), será necessário percorrer os sete passos de avaliação propostos pelo 

autor, conforme relacionado na FIG. 1.  
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FIGURA 1 - Os sete passos para avaliação de projetos sociais 
Fonte: Marino (2003). 
 

Conforme pode ser verificado na FIG. 1, o processo avaliativo inicia-se com a 

decisão sobre o foco da avaliação, seguido pela formação da equipe responsável 

pela avaliação, a identificação dos envolvidos (beneficiários, financiadores e 

executores) no programa social, estabelecendo-se as perguntas e os indicadores 

para a avaliação do programa social, o levantamento de informações, a análise das 

informações e dos fatos coletados, a elaboração do relatório e, por fim, o modo de 

utilização e disseminação dos resultados. 

Marino (2003) define indicadores como sendo elementos concretos que 

indicam a medida de sucesso ou fracasso em relação aos resultados esperados. 

Estes indicadores geralmente são definidos na formulação de perguntas 

orientadoras com base nos objetivos do projeto. 

Portanto, o método dos sete passos de avaliação de um projeto social 

proposto por Marino (2003) pode ser aplicado também na avaliação do programa de 
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inclusão social pelo trabalho executado por meio de convênio celebrado entre a 

UFMG e a CVB-MG. 

2.6 Contribuição do referencial teórico para a pesquisa de campo – Marco teórico 

 

 

Este estudo adota a metodologia de avaliação de projetos sociais elaborada 

por Marino (2003). Segundo o autor, esta metodologia é bastante simplificada na 

aplicação dos passos para avaliação e complexa em relação aos resultados 

alcançados. Para Marino (2003), o processo de avaliação de um programa de 

inclusão social deve ocorrer como um processo integrado e contínuo na vida do 

projeto social, devendo ser incorporado como valor pelas pessoas que fazem parte 

do trabalho. Assim, o processo de avaliação de um programa de inclusão social 

deve contemplar a necessidade do público-alvo, os recursos disponíveis, o contexto 

social e político, e diagnosticar as quatro fases cronológicas distintas: marco zero, 

avaliação de processos, avaliação de resultados e avaliação de impactos. 

Efetuando-se uma transposição do modelo proposto para este estudo 

específico, pode-se dizer que o marco zero representa a atuação da CVB-MG e da 

celebração do convênio com a UFMG. A avaliação do processo representa o 

desenvolvimento, ou seja, a evolução das duas fases do Programa de parceria entre 

a UFMG e a CVB-MG. A avaliação de resultado representa o produto do programa, 

celebrado por meio do convênio entre a CVB-MG e a UFMG, em termos de 

profissionais formados, da qualidade da formação (curso e treinamento) e da vida 

profissional e mobilidade do egresso. 

Conforme já pontuado por Marino (2003), para as fases de avaliação 

mencionadas acima, será necessário percorrer os sete passos metodológicos 

relacionados na FIG. 1. Apesar de o autor identificar quatro formas de avaliação, 

aqui o foco foi apenas a avaliação por processo e resultados. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa, objetivando 

proceder à avaliação da atuação da CVB-MG e da UFMG na promoção social de 

jovens e adolescentes no mercado de trabalho formal. Descrevem-se o processo de 

desenvolvimento da pesquisa e as técnicas de coletas de dados que foram utilizadas 

para realizá-la. A avaliação foi direcionada à verificação do alcance dos resultados 

produzidos pelo Programa na perspectiva da formação pessoal, profissional e social, 

que prevê a redução da vulnerabilidade social e a promoção pelo trabalho. 

Segundo Goulart (2010), a pesquisa é o processo formal e sistemático que 

tem por objetivo descobrir respostas para problemas mediante a utilização de um 

método científico. Nesta pesquisa, os procedimentos metodológicos visam alcançar 

os objetivos gerais e específicos, bem como responder à seguinte pergunta 

norteadora: quais são os principais processos e resultados produzidos pelo 

Programa de Parceria entre a CVB-MG e a UFMG no que diz respeito à formação 

profissional de jovens e adolescentes no período de 1974 a 2011? 

A metodologia científica utilizada na realização da pesquisa permitiu 

investigar o tema proposto de forma mais neutra e objetiva possível e sem juízo de 

valores por parte da pesquisadora, conforme ressalta Goldenberg (2007), pois 

buscou descobrir regularidade ou leis, em que a pesquisadora não pôde fazer 

julgamento nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa. 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

Quanto aos fins, a pesquisa classifica-se como descritiva, pois descreveu a 

atuação da CVB-MG e da UFMG na promoção social de jovens e adolescentes no 

mercado de trabalho formal e avaliou os processos e resultados desta parceria. 

Conforme definição de Goulart (2010, p. 162), “as pesquisas descritivas são aquelas 

que têm como meta primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relação entre as variáveis”. 
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Quantos aos meios, é um estudo de caso. De acordo com Yin (2005), esta é 

uma estratégia que busca examinar os dados em profundidade dentro da unidade 

pesquisada. O autor define o estudo de caso como “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos” (YIN, 2005, p. 32). Segundo o autor, o estudo de caso é utilizado quando se 

quer realizar pesquisas sociais, podendo ser aplicado em pesquisas tanto 

exploratórias quanto descritivas. Segundo Collis e Hussey (2005), o estudo de caso 

foca o entendimento da dinâmica de um único ambiente, como uma empresa, ou um 

grupo de trabalhadores, um acontecimento, um processo ou até um indivíduo. 

Quanto ao método escolhido, optou-se por uma mesclagem das abordagens 

qualitativa e quantitativa. Conforme pontua Godoy (1995), a pesquisa quantitativa 

preocupa-se com a medição objetiva e a quantificação dos resultados; de maneira 

diversa, a pesquisa qualitativa procura compreender os eventos estudados. Assim, 

diante dos objetivos propostos, considerou-se como mais adequado para a pesquisa 

a junção dos dois métodos. Collis e Hussey (2005, p. 26) pontuam que “a pesquisa 

qualitativa é mais subjetiva e envolve examinar e refletir sobre as percepções para 

obter um entendimento de atividades sociais e humanas” e a quantitativa se baseia 

em métodos estatísticos. 

Foi realizado um estudo de corte transversal, que, conforme definem Collis e 

Hussey (2005, p. 66), “é realizado quando há limite de tempo e de recursos, sendo 

os dados coletados apenas uma vez, em um período de tempo curto, antes de 

serem analisados e relatados sendo, portanto, um instantâneo de uma situação em 

andamento”. 

 

 

3.2 Unidades de análise e observação 

 

 

O objeto deste estudo é o Programa de parceria entre a CVB-MG e a UFMG, 

atualmente denominado Programa PORTA. Para facilitar a apuração e uma melhor 

compreensão dos resultados a serem alcançados, o processo de avaliação do 

Convênio firmado entre a CVB-MG e a UFMG foi dividido em duas fases. A primeira, 

que se inicia em 1974, com a celebração do primeiro convênio entre as instituições, 
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e termina em 1998, depois da promulgação da Constituição de 1988 e da publicação 

da Lei nº 8.069, de 13/07/1990, que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), e também da Emenda Constitucional (EC) nº 20, de 15/12/1998, que altera a 

idade para contratação de menores. Ressalta-se, portanto, que, na primeira fase, 

contratavam-se trabalhadores adolescentes a partir de 14 anos, posteriormente, a 

idade mínima para contração passa para 16 anos. 

A segunda fase se inicia em 1999 e ainda vigora, mas o estudo foi feito até 

dezembro de 2011, conforme explicitado anteriormente. Pontua-se como um marco 

deste período a transferência da coordenação do programa da Pró-Reitoria de 

Administração para a Divisão de Recursos Humanos. A nova coordenação aprimorou 

as práticas de gestão de pessoas na Universidade, e isso contribuiu para iniciar uma 

maior reflexão sobre a inserção dos trabalhadores adolescentes na instituição, 

resultando em uma reestruturação do Programa, o que originou o Programa PORTA.  

Assim sendo, iniciou-se a pesquisa por uma descrição da primeira e da 

segunda fases do Programa de parceria entre as duas instituições para a inclusão 

social de jovens carentes no mercado de trabalho formal. Foram avaliados 

posteriormente os resultados de cada fase por meio de pesquisa documental e de 

campo, mediante entrevista e aplicação de questionário semiestruturado aos 

egressos do Programa. Buscou-se, nessa fase, examinar os dados em profundidade 

dentro da instituição pesquisada. 

Assim, a unidade de análise da pesquisa foi o Programa de parceria entre a 

CVB-MG e a UFMG, atualmente denominado PORTA e a unidade de observação 

(sujeitos de pesquisa) foram os participantes que concluíram o Programa até 2011. 

 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de coletas de dados 

 

 

Para avaliar a inclusão dos egressos no mercado de trabalho, conforme 

explicitado anteriormente, foi realizada uma avaliação da primeira e da segunda 

fases do Programa de parceria entre a CVB-MG e a UFMG. As técnicas de coleta 

foram divididas em grupos de dados quantitativos e qualitativos. O levantamento de 

dados quantitativos foi realizado por meio de pesquisa documental, buscando 

indicadores que permitissem mensurar os resultados relacionados ao número de 
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profissionais formados de cada fase, à evasão, ao tempo de permanência no 

projeto, às cidades e bairros de Belo Horizonte e da região metropolitana 

beneficiadas pelo Programa.  

Já as informações qualitativas, que permitiram complementar e aprofundar a 

compreensão das informações quantitativas, foram obtidas por meio de estudo de 

documentos e de pesquisa de campo, com aplicação de questionário 

semiestruturado, buscando indicadores que permitissem mensurar os resultados 

relativos à qualidade da formação, à vida profissional e à mobilidade social do 

egresso. Esclarece-se também que, na pesquisa, foram utilizadas três fontes de 

dados: documental, entrevista e aplicação de questionário semiestruturado. A 

avaliação foi direcionada para verificar o alcance dos resultados produzidos pelo 

programa na perspectiva da formação profissional do egresso. Os roteiros utilizados 

em cada um desses instrumentos foram detalhados nos apêndices A, B e C. 

 

 

3.3.1 A análise documental 

 

 

Os documentos são considerados dados secundários no, sentido dado por 

Marconi e Lakatos (2003) e por Eco (2000). Eles constituem a base das fontes 

utilizadas na realização desta dissertação. 

A pesquisa documental é considerada por vários autores como uma das mais 

importantes técnicas utilizadas ao realizar uma pesquisa qualitativa, pois completará 

as informações obtidas por meio de outras técnicas. De acordo com Pimentel, essa 

metodologia envolve: 

 

estudos baseados em documentos como material primordial sejam revisões 
bibliográficas, sejam pesquisas historiográficas, extrai deles toda a análise, 
organizando-os e interpretando-os segundo os objetivos da investigação 
proposta. (PIMENTEL, 2001, p. 180) 

 

Segundo Godoy (1995), a análise documental faz-se importante para 

compreender aspectos relativos a fatos históricos ocorridos na organização, uma 

vez que os documentos constituem uma rica fonte de dados. Conforme enfatizado 

por Gil (2007), a pesquisa documental constitui-se de materiais que não receberam 
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ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetivos da pesquisa. 

Foram pesquisados os seguintes documentos que se relacionam ao convênio 

da CVB-MG com a UFMG no período de 1974 a 2011: convênios e termos aditivos 

celebrados entre as duas instituições; portal dos convênios SICONV (Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse); relatórios de atividades publicados 

anualmente pela CVB-MG, dos anos de 2002 a 2011; roteiro (ementa) dos cursos de 

treinamento introdutório, de capacitação de chefias e desligamento institucional; ata 

de eleição da diretoria da CVB-MG dos anos de 1914, 1917, 1935, 1942, 1947, 

1973, 1979, 1987, 2003, 2004, 2010; folhas de pagamentos dos trabalhadores 

adolescentes relativas ao período de 1998 a 2011; Livro de Inspeção do Trabalho da 

CVB-MG; RAIS e CAGED de 2004 a 2011 da CVB-MG; memorandos relativos aos 

períodos de 1998 a 2011; ofícios dos anos de 1998 a 2011; relatório do grupo de 

trabalho instituído para avaliar o Programa de contratação de menores mediante 

convênio entre a UFMG e a CVB-MG em 1995; relatório do programa de extensão; 

contrato de experiência para contratação do menor; estatuto social da Cruz 

Vermelha Brasileira, filial Minas Gerais; estatuto social da UFMG. Os dados 

provenientes da pesquisa documental foram usados para responder à questão 

norteadora e aos objetivos propostos. 

 

 

3.3.2 Entrevista semiestruturada 

 

 

A entrevista é outra ferramenta de coleta de dados para projetos cujo objeto 

seja de avaliação de processos e resultados. Após a pesquisa documental, foi 

realizada a entrevista semiestruturada (APÊNDICE A), para completar lacunas não 

preenchidas pela pesquisa documental na primeira fase da parceria. Foi realizada 

uma tentativa de entrevista com um servidor aposentado, que foi um dos 

idealizadores do Programa e trabalhou na Faculdade de Medicina em 1974. 

Entretanto, a entrevista não aconteceu, pois o ex-servidor não pôde comparecer por 

problema de saúde. 
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Segundo Gil (2007), a entrevista é uma técnica de pesquisa que visa obter 

informações úteis à análise do objeto proposto. É utilizada para diversas finalidades 

e de uso comum não apenas por pesquisadores, mas também por profissionais de 

diferentes áreas de atuação, como psicologia, saúde ou serviço social. Os 

profissionais se valem dessa técnica para compreenderem fatos passados 

acontecidos com o sujeito que explicam as manifestações presentes. Segundo Gil 

(2007 p. 58), por meio da entrevista, o pesquisador “formula perguntas orientadas, 

com um objetivo definido, frente a frente com o respondente e dentro de uma 

interação social”. Collis e Hussey (2005) ressaltam que a entrevista é um método de 

coleta de dados no qual perguntas são feitas aos participantes selecionados com o 

objetivo de se descobrir o que pensam e sentem. 

 

 

3.3.3 Questionário semiestruturado 

 

 

De acordo com a definição de Malhotra (2006, p. 290), o questionário “é uma 

técnica estruturada para coleta de dados que consiste em uma série de perguntas 

escritas e orais, que um entrevistado deve responder”. Ainda segundo o autor, 

qualquer questionário possui no mínimo três objetivos específicos: transformar a 

informação desejada em um conjunto de perguntas específicas a que o entrevistado 

tenha condição de responder; motivar e incentivar o entrevistado a se deixar 

envolver pela entrevista, a cooperar e a completar a entrevista; deve sempre 

minimizar o erro da resposta. 

Ao iniciar a pesquisa de campo, foram selecionados quarenta egressos da 

UFMG indicados por servidores da instituição. O questionário semiestruturado foi 

enviado por email para todos eles. No final de uma semana, somente nove 

responderam. Outro contato por email foi realizado novamente, mas sem êxito. 

Então, uma última tentativa, desta vez por telefone, foi feita, com o objetivo de obter 

mais respostas, porém, também sem sucesso. Parte dos que não responderam 

alegaram não se sentirem à vontade para responderem a um questionário aberto, 

pois ficariam muito expostos e seriam facilmente identificados na universidade. Uns 

disseram não gostarem de se lembrar do tempo em que eram carentes de tudo; e 
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outros falaram ter preferência por responder questionário fechado. Diante do 

exposto, a única alternativa foi realizar a pesquisa com os nove egressos que 

responderam ao questionário, sendo dois da primeira fase e sete da segunda. Esse 

instrumento de coleta de dados teve por objetivo verificar a qualidade da formação, a 

vida profissional e a mobilidade social do egresso objeto de estudo desta pesquisa. 

Neste estudo, buscou-se atingir respondentes com as mais diversas situações 

profissionais e sociais, sendo utilizadas amostras distintas não probabilísticas, por 

acessibilidade, tendo em vista que, longe de qualquer procedimento estatístico, 

selecionam-se elementos pela facilidade de acesso a eles (VERGARA, 2006). 

 

 

3.3.4 Fontes de coletas de dados 

 

 

Para obter as informações necessárias aos objetivos específicos propostos no 

estudo, as pesquisas foram direcionadas para as seguintes fontes:  

Objetivo específico 1 - Descrever a atuação da CVB-MG na promoção social de 

jovens e adolescentes do Programa Ação Jovem. Neste objetivo, foram descritas a 

atuação da Cruz Vermelha no estado mineiro, nas situações de vulnerabilidade 

social, e a celebração do convênio com a UFMG, objetivando a promoção social de 

jovens no mercado de trabalho formal. Trata-se de avaliação do marco zero, para 

medir a evolução dos resultados alcançados. As fontes foram: 

a)  Pesquisa documental: Relatório de atividade da CVB-MG, Estatuto Social 

da CVB-MG, Ata de eleição da diretoria, Convênio e aditivos celebrados 

entre CVB-MG e UFMG. 

b)  Pesquisa de campo: questionário semiestruturado (APÊNDICE C) 

respondido por cinco egressos de outras instituições parceiras. 

 

Objetivo específico 2 - Identificar e descrever as principais fases da parceria entre 

a CVB-MG e a UFMG nos aspectos relativos à formação profissional dos jovens 

para o mercado de trabalho. Neste objetivo, foram levantados dados que permitiram 

descrever as características de cada fase. Trata-se da avaliação de processos 

analisando o desenvolvimento, ou seja, a evolução do Programa de parceria entre a 

UFMG e a CVB-MG comparando-se as duas fases. As fontes foram: 
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a)  Pesquisa documental: Convênios e termos aditivos, site portal dos 

convênios SICONV; sites da PRORH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos) 

e da UFMG; Estatuto Social da UFMG; Programa de extensão; proposta de 

reorientação do Programa; Manual de Orientação ao Trabalhador 

Adolescente; Manual do Programa PORTA; relatório do programa de 

extensão; relatório do grupo de trabalho instituído para avaliar o programa 

de contratação de menores mediante convênio entre a UFMG e a CVB-MG. 

b)  Pesquisa de campo: Entrevista com um servidor aposentado que foi um 

dos idealizadores do Programa na Faculdade de Medicina. 

 

Objetivo específico 3 - Analisar os resultados do Convênio com a UFMG em 

termos da formação e vida profissional dos egressos. Neste objetivo, foram 

levantados dados que permitiram quantificar o número de jovens contratados e 

desligados a cada ano, o tempo de permanência desses jovens no programa, a 

evasão (desligamento antecipado) e os que cumpriram integralmente o Programa, a 

qualidade da formação, a vida profissional e a mobilidade social. Foi possível 

quantificar as cidades e bairros de Belo Horizonte e da Região Metropolitana 

beneficiados pelo Programa. Trata-se de avaliação de resultados do Programa. As 

fontes foram: 

a) Pesquisa documental: Folha de pagamento 1998 a 2011, Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (CAGED), Relatórios mensais 

elaborados pela CVB-MG e o cadastro de dados funcionais dos 

adolescentes. 

b) Pesquisa de campo: questionário semiestruturado respondido por nove 

egressos. 

 

 

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

 

A estratégia adotada na organização dos dados foi de estruturar tanto as 

respostas das entrevistas e dos questionários quanto os dados levantados na 

pesquisa documental de forma que a análise e a triangulação das informações 

pudessem ser facilitadas para atender a todos os objetivos propostos neste estudo. 
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Para análise e tratamento do conteúdo dos dados obtidos com os 

instrumentos de coleta de dados, foram cruzados todos os dados qualitativos e 

quantitativos, com o propósito de estabelecer conclusões mais significativas que 

permitiram balizar a resposta da pergunta da pesquisa. O QUADRO 1 apresenta, de 

forma resumida, a estratégia de análise e tratamento dos dados, evidenciando como 

se relacionaram a contribuição do referencial teórico, os objetivos da pesquisa e as 

informações coletadas. 

 

QUADRO 1 
Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

Objetivos específicos Autores/documentos 
pesquisados  

Tipo de 
pesquisa 

Fonte de dados 

Descrever a atuação da 
CVB-MG na promoção 
social de jovens e 
adolescentes em Minas 
Gerais. 

Giroletti (2010) 
Marino (2003) 
Bucci (2001) 
Aleixo e Reis (2004) 
 
Relatório de atividade; 
Convênio e aditivos; 
Ata eleição diretoria, site 
CVB e CVB-MG, Jornais e 
revistas. 

Documental 
e de campo 

Questionário 
semiestruturado 
(APÊNDICE C) 

Identificar e descrever as 
principais fases da 
parceria entre a CVB-MG 
e a UFMG nos aspectos 
relativos à formação 
profissional dos jovens 
para o mercado de 
trabalho. 

Pochmann (2000) 
Fonseca (2003) 
Mantoan (2003) 
Schwartzman (2004) 
Marino (2003) 
 
Convênios e aditivos; 
Manual do PORTA; 
Sites da PRORH e da UFMG; 
Site do SICONV; 
Relatório do grupo de 
trabalho para avaliar o 
programa. 

Documental 
e de campo 

Questionário 
semiestruturado 
(APÊNDICE B). 
Roteiro de 
entrevista 
(APÊNDICE A) 
 

Analisar os resultados do 
programa de parceria 
entre a CVB-MG e a 
UFMG em termos da 
formação e da vida 
profissional dos egressos. 

Rattner (2002) 
Amazarray et al. (2009) 
Marino (2003) 
 
Folha de pagamento 
Relatórios de atividade, 
Dados funcionais dos 
adolescentes. 

Documental 
e de campo  

Questionário 
semiestruturado 
(APÊNDICE B) 
 

Objetivo geral Avaliar os principais processos e resultados relativos à inclusão 

social de jovens e adolescentes participantes do programa de 

parceria entre a CVB-MG e a UFMG na perspectiva da sua 

formação profissional. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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4 ATUAÇÃO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA EM MINAS GERAIS 

 

 

Neste capítulo, apresentam-se os dados históricos da fundação da matriz da 

Cruz Vermelha em Genebra (Suíça) e da criação dessa instituição no Brasil e no 

Estado de Minas. São descritas, ao longo do capítulo, as contribuições sociais, 

culturais, educacionais e da área da saúde desenvolvidas pela CVB-MG. Cumprindo 

o primeiro objetivo específico deste estudo, foi descrita a atuação dessa organização 

na promoção social de jovens e adolescentes do Programa Ação Jovem. Foram 

levantados dados quantitativos e qualitativos sobre a contextualização inicial da 

atuação da CVB-MG nesse estado. A maioria dos dados apresentados neste 

capítulo foi levantada por meio de análises documentais, como relatórios de 

atividades, estatuto social, ata de eleição da diretoria, revistas, sites da CVB e da 

CVB-MG que registram a história da organização e de sua filial, bem como do 

programa Ação Jovem. Em seguida, foram descritos os resultados da pesquisa 

relativos ao primeiro objetivo específico, que trata dos efeitos alcançados pela CVB-

MG sobre a promoção social de jovens e adolescentes no estado mineiro. 

A pesquisa teve como propósito avaliar os processos e os resultados da 

parceria entre a CVB-MG e a UFMG no período de 1974 a 2011. A avaliação dos 

termos de convênio celebrado entre as duas instituições partiu da seguinte questão 

norteadora: quais são os principais processos e resultados produzidos pelo 

Programa de parceria entre a CVB-MG e a UFMG no que diz respeito à formação 

profissional de jovens e adolescentes no período de 1974 a 2011? 

 

 

4.1 Breve histórico da Cruz Vermelha e de sua implantação no Brasil 

 

 

A Cruz Vermelha foi fundada na Suíça, em 1863, pelo suíço Jean Henri 

Dunant. Em 1901, ele foi ganhador da primeira edição do Prêmio Nobel da Paz. Sua 

matriz está na cidade de origem e estabeleceu na prática os direitos e deveres 

humanos depois de consolidados na Convenção de Genebra. Firmou sólida 

reputação de neutralidade e, assentada em firme alicerce de respeitabilidade, 

tornou-se uma máquina eficiente de arrecadação de doações e recrutamento 
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voluntário. A Cruz Vermelha atua em 187 países e, atualmente, conta com 100 

milhões de voluntários. Arrecadou em 2010 3,6 bilhões de dólares de doações. Em 

149 anos de existência, recebeu três Prêmios Nobel da Paz nos anos de 1917, 1944 

e 1963 (VEJA, 2012). 

No Brasil, a história da Cruz Vermelha iniciou-se em 1907, graças à ação do 

Dr. Joaquim de Oliveira Botelho, que pretendia ver, também aqui, fundada e 

funcionando, uma filial desta instituição. Junto com outros profissionais da área de 

saúde e pessoas da sociedade, promoveu uma reunião em 17 de outubro daquele 

ano na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, para lançamento das bases da 

organização da Cruz Vermelha Brasileira. Em uma reunião realizada em 5 de 

dezembro de 1908, foram discutidos e aprovados os Estatutos da Sociedade. Esta 

data ficou consagrada como a de fundação da Cruz Vermelha Brasileira, que teve 

como primeiro Presidente o Sanitarista Oswaldo Cruz. O registro e o reconhecimento 

da entidade nos âmbitos nacional e internacional se deram nos anos de 1910 e 

1912.13 

A Cruz Vermelha Brasileira participou da constituição da Federação de 

Sociedade de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em 1919, filiando-se a ela. 

Em nosso país, tornou-se instituição modelar, da forma prevista nas Convenções de 

Genebra, em tempos de paz, levando ajuda às vítimas de catástrofes e desastres 

naturais (secas, enchentes, terremotos etc.). Atua com base nos princípios 

fundamentais: humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, 

voluntariado, unidade e universalidade. Em 1912, foi reconhecida pelo governo 

brasileiro como sociedade de socorro voluntário, autônoma, auxiliar dos poderes 

públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde, bem como única 

sociedade nacional da Cruz Vermelha autorizada a exercer suas atividades em todo 

o território brasileiro. Conta hoje com filiais estaduais em 17 estados do Brasil, além 

de filiais municipais vinculadas a elas. A Cruz Vermelha tem por missão: 

• agir, em caso de guerra, e preparar-se, na paz, para atuar em todos os 

setores abrangidos pelas Convenções de Genebra e em favor de todas as 

vítimas de guerra, tanto civis como militares; 

• contribuir, para a melhoria de saúde, prevenção de doenças e o alívio do 

sofrimento por meio de programas de treinamento e de serviços que 

                                                           
13 Vide <http:// http://www.cruzvermelha.org.br/>. 
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beneficiem a comunidade, adaptados às necessidades de peculiaridades 

nacionais e regionais, podendo também, para isso, criar e manter cursos 

regulares, profissionalizantes e de nível superior; 

• organizar, dentro do plano nacional, serviços de socorros em emergências às 

vítimas de calamidades, seja qual for a causa;  

• recrutar, treinar e aplicar o pessoal necessário às finalidades da instituição;  

• incentivar a participação de jovens voluntários nos trabalhos da Cruz 

Vermelha, qualificando-o às finalidades da instituição;  

• divulgar os princípios humanitários da Cruz Vermelha, a fim de desenvolver 

na população os ideais de paz, respeito mútuo e compreensão entre todos os 

homens e todos os povos.14 

Um número crescente de empresas parceiras apoia a missão humanitária da 

Cruz Vermelha Brasileira. Desde 1907, essa instituição ajuda as pessoas 

vulneráveis de forma imparcial e voluntária, no quadro do maior movimento 

humanitário do mundo com 190 Sociedades Nacionais e 100 milhões de voluntários. 

Assim, uma empresa parceira da Cruz Vermelha Brasileira demonstra publicamente 

o seu compromisso e responsabilidade com a defesa da vida, da saúde e da 

dignidade humana. A opinião pública olha de forma positiva as empresas que 

apoiam a Cruz Vermelha Brasileira. Associar-se à sua missão significa beneficiar-se 

da sua imagem positiva, tirar partido dos seus diferentes vetores de comunicação e 

aceder a uma nova clientela. Uma parceria com a Cruz Vermelha Brasileira oferece 

todas as vantagens em termos de Marketing, Relações Públicas e Responsabilidade 

Social que se possam esperar de uma ligação com a organização identificada pelo 

emblema mais conhecido e mais respeitado no mundo. O caráter e o trabalho da 

Cruz Vermelha Brasileira conferem à empresa parceira uma excelente imagem de 

marca junto ao grande público, que conhece e confia de forma absoluta na nesta 

organização não governamental.15 

A Cruz Vermelha Brasileira Filial do Estado de Minas Gerais (CVB-MG) está 

presente no estado há 99 anos e presta serviços permanentes de assistência 

comunitária, qualificação socioprofissional e segurança social. Por meio dos 

Departamentos de Educação e Saúde, Voluntariado e Socorro e Desastres, 

                                                           
14

 Vide <http:// http://www.cruzvermelha.org.br/>. 
15

 Idem. 
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desenvolve ações preventivas de promoção da saúde e melhoria da qualidade de 

vida de populações vulneráveis.16 

Esta instituição é integrante da maior rede de ajuda humanitária do mundo, 

tem como missão “prevenir e atenuar os sofrimentos humanos com toda 

imparcialidade, sem distinção de raça, nacionalidade, sexo, nível social, religião e 

opinião política”.17 

Mantém, ainda, seis filiais no interior do estado, nas cidades de Coronel 

Fabriciano, Divinópolis, Itabira, Lavras, Montes Claros e Pouso Alegre.18 

Oficialmente, é reconhecida no estado de Minas Gerais como associação civil 

de natureza filantrópica, foi fundada em 22 de outubro de 1914 e, sob a liderança do 

professor e médico Clóvis Salgado, foi reestruturada em 1942. Com títulos de 

utilidade pública federal e municipal, tem entre suas finalidades estatutárias a oferta 

de serviços que beneficiem as comunidades, em especial aquelas em situação de 

risco social e carência. Neste estado, concentra sua atuação em três áreas 

prioritárias: qualificação socioprofissional, inserção profissional, segurança social e 

defesa civil. 

 

 

4.2 A contribuição social da Cruz Vermelha Brasileira em Minas 

 

 

A contribuição social da CVB no estado de Minas Gerais se dá, 

essencialmente, pela sua atuação em diferentes situações de vulnerabilidade social. 

Ela está presente no estado há quase 100 anos e presta serviços permanentes de 

assistência comunitária, qualificação socioprofissional e segurança social. Por meio 

de seus dois departamentos, Educação e Saúde e Socorro, Desastre e Voluntariado, 

desenvolve ações preventivas de promoção da saúde e melhoria da qualidade de 

vida de populações vulneráveis. É integrante da maior rede de ajuda humanitária do 

mundo e tem como missão “prevenir e atenuar os sofrimentos humanos com toda 

imparcialidade, sem distinção de raça, nacionalidade, sexo, nível social, religião e 

                                                           
16

 Vide <http:// http://www.cruzvermelha.org.br/>. 
17

 Idem. 
18

 Idem. 



68 

 

opinião política”.19 Oficialmente é reconhecida como associação civil de natureza 

filantrópica. Possui títulos de utilidade pública federal e municipal, tem entre suas 

finalidades estatutárias a oferta de serviços que beneficiem as comunidades, em 

especial aquelas em situação de risco social e carência. 

Em nosso estado, a CVB-MG foi fundada em 1914, embora só tenha vindo, 

efetivamente, a estruturar-se e a tornar-se operacional a partir de 1942, por duas 

circunstâncias muito específicas: o curso da II Grande Guerra, já em seu terceiro 

ano e sem perspectiva de um desfecho rápido, e o Brasil já envolvido no conflito. A 

outra, não menos fundamental, foi a liderança do prof. Clovis Salgado, que colocou 

todo seu entusiasmo e prestígio a serviço da Instituição. 

Ao longo desses 99 anos, a CVB-MG teve onze presidentes, contando-se o 

atual, e cada um deles soube dar uma contribuição dedicada e entusiástica à 

instituição e às causas que abraça, subordinados à solidariedade fraterna e 

desinteressada e na disposição de socorrer a quem precise de socorro, 

principalmente entre as pessoas submetidas ao peso da guerra ou de outras 

calamidades. O primeiro presidente da CVB-MG, de 1914 a 1917, foi o tenente 

Francisco Ribeiro de Carvalho; de 1917 a 1935, foi a vez do Cel. Herculano Teixeira 

d’Assunção, que, depois do período de 1935 a 1942, em que a instituição foi dirigida 

pelo Prof. Zoroastro Passos, voltou à sua presidência, que exerceu até 1947, 

quando o prof. Clóvis Salgado assumiu o posto, em que permaneceu até 1973. 

A Sra. Daisy Prates Goulart de Faria presidiu a CVB-MG de 1973 a 1979, 

quando o Dr. Alberto Henrique Rocha assumiu o cargo de presidente, para exercê-lo 

de 1979 até 1987, quando o passou ao padre Antônio Sérgio Palombo de 

Magalhães, que presidiu a instituição de 1987 a 2003. Os sucessores foram Dr. 

Eduardo Biagioni Filho (2003-2004), Dr. Delzio de Moura Bicalho (2004-2010) e Dr. 

Delzio Salgado Bicalho, que desde outubro de 2010 compartilha a direção executiva 

da Filial de Minas com Dr. Gilberto Madeira Peixoto (Vice-Presidente), Dr. Alberto 

Freire de Carvalho (Tesoureiro), Profa. Márcia Fernandes Zazá (Tesoureira Adjunta), 

Cel. José Maria Gomes e Dra. Maria Celeste Martins (Suplentes), vivenciando a 

experiência da corresponsabilidade que assegura e mantém a solidez e a 

transparência da administração estadual. 

 

                                                           
19 Idem. 
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4.2.1 Uma pequena digressão histórica20 

 

 

Fundada em 22 de outubro de 1914, na sede do Tiro de Guerra 52, na 

Avenida Afonso Pena nº 790, tendo como primeiro presidente o tenente Francisco 

Ribeiro de Carvalho, a CVB-MG permaneceu no plano das ideias generosas por 

mais de duas décadas. Em 1941, o general Álvaro Carlos Tourino, presidente da 

Cruz Vermelha Brasileira, encarregou o prof. Clóvis Salgado de estruturar a filial 

mineira. Em janeiro de 1942, este conclamava a comunidade a participar do esforço 

para reorganizar a entidade por meio da Rádio Inconfidência e, em 23 de fevereiro, 

no salão de festas da Feira Permanente de Amostras, foi feita assembleia geral da 

nova CVB-MG, com 89 assinaturas no livro de presenças. 

A emergência da guerra recém-declarada pelo Brasil contra o Eixo 

impulsionou a organização da Escola de Enfermagem como primeira iniciativa da 

diretoria daquele ano. Na ocasião, foi criado, também, um curso especial de 

Enfermagem para a Reserva do Exército, para 16 voluntárias socorristas que 

passaram a constituir a Reserva do serviço de saúde do Exército. Três delas, 

Carlota Melo, Iris Meira de Alkimin e Roselys Belém Gainelli, foram com a Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) para a Itália. 

A partir de uma doação de 50mg de radium, o prof. Clóvis Salgado 

desenvolveu na CVB-MG um posto de combate ao câncer, que ficou sob a direção 

do Dr. Alberto Henrique Rocha, funcionando em colaboração com a clínica de 

Ginecologia da Faculdade de Medicina da UFMG. 

A experiência reforçou a evidência da necessidade de um hospital-escola, 

principalmente como campo de aprendizagem para as enfermeiras e pessoas da 

área de saúde em geral, e ele foi construído na Rua Bernardo Guimarães com Rua 

dos Otoni. Mais tarde, foi vendido para o Estado, que o utiliza até hoje como Pronto 

Socorro João XXIII. A CVB-MG aplicou os recursos obtidos na construção de outro 

hospital, bem maior e mais moderno, na Alameda Ezequiel Dias, onde hoje funciona 

o Semper. 

Por cerca de 20 anos, o prédio sediou o Hospital-Escola da Cruz Vermelha, 

com cinco clínicas instaladas em seus seis andares, para prestação de assistência 

                                                           
20 As informações desta seção foram retiradas de um revista de circulação interna da CVB-MG, de 

1974 até 1999, bem como dos relatórios de atividade da CVB-MG até 2011. 
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médico-hospitalar aos necessitados, em convênios com a UFMG, que assegurava 

também campo de treinamento aos alunos da Escola de Enfermagem. Em 1980, a 

UFMG não renovou o convênio e a Cruz Vermelha preferiu alugar o prédio ao 

Semper, uma forma de mantê-lo como espaço hospitalar a serviço da comunidade e 

de obter meios para sustentação dos demais serviços, programas e ações que 

desenvolve em todo o estado. 

 

 

4.2.2 Contribuição cultural – Um teatro para a cidade 

 

 

Anexo ao prédio da Escola de Enfermagem, a CVB-MG construiu o Teatro 

Marília, concebido a partir de uma proposta original de se implantar no local um 

auditório moderno e amplo. A ligação do prof. Clóvis Salgado com as artes levou-o a 

ampliar a ideia do auditório para transformá-lo em casa de espetáculo, a partir da 

constatação de que a cidade, que só contava com o Teatro Francisco Nunes, 

precisava daquele espaço também para espetáculos cênicos. Assim, a CVB-MG 

rendeu-se à evidência, demonstrando objetividade e consequência, bem como suas 

preocupações com aspectos de ordem sociocultural, que considera como partes 

indissociáveis do desenvolvimento humano. 

Por 15 anos, a própria CVB-MG administrou o Teatro Marília, inclusive o 

Teatro-Escola (TESC), que funcionava no subsolo do Marília. Em 1979, este teatro 

foi locado para a Fundação Clóvis Salgado. Em 1991, por meio de um convênio, a 

PBH assumiu a administração do Marília, realizando reformas necessárias nas 

instalações, e assegurou o cumprimento das finalidades primordiais do prédio, 

pagando um módico aluguel que, além de proporcionar alguma receita para a CVB-

MG, contribui para a manutenção de seus programas e serviços comunitários. 

 

 

4.2.3 Contribuição educacional – Escola da Comunidade 

 

 

Por quase 20 anos, a CVB-MG cedeu gratuitamente grande parte de sua área 

física e instalações para a Escola da Comunidade, administrada pela Campanha 
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Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), que ministrava ensino de 1º grau (5º 

ao 8º anos) em três turnos, atendendo a alunos carentes pelo sistema de bolsas de 

estudo e gratuidade. 

 

 

4.2.4 Contribuição social – Rede de filiais no interior de Minas 

 

 

A CVB-MG possui sete filiais e dois postos municipais que ampliam suas 

ações em diversas regiões do interior de Minas. As filiais de Andradas, Coronel 

Fabriciano e Divinópolis mantêm creches para crianças pertencentes a famílias 

carentes. Todas elas asseguram às crianças ensino básico e atividades recreativas, 

além de assistência prestada por profissionais voluntários médicos, dentistas e 

psicólogos. 

As filiais de Itabira, João Monlevade e Lavras desenvolvem atividades na área 

do socorrismo. Lavras oferece à comunidade cursos profissionalizantes de corte e 

costura, cabeleireiro, manicure e outros; enquanto a filial de Montes Claros mantém 

consultórios médicos e odontológicos em caráter regular. 

Postos municipais da Cruz Vermelha em Patos de Minas e Prados também 

mantêm serviços importantes. No de Patos de Minas, uma cozinha comunitária 

atende pessoas carentes. 

Todas as filiais participam regularmente de atividades assistenciais e das 

campanhas comunitárias dos municípios, por meio do trabalho de voluntários. 

Um capítulo importante da CVB-MG diz respeito ao chamado socorro 

emergencial. A entidade está, há muitos anos, empenhada na formação de 

socorristas aptos a prestar atendimento correto às vítimas de desastres, seja numa 

situação de calamidade ou num simples acidente doméstico. 

Em 2012, a CVB-MG completou 98 anos de atuação no estado, em uma 

perspectiva de constante renovação junto às demandas mais urgentes da 

população. Entre os diversos públicos atendidos pela instituição estão adolescentes, 

terceira idade, populações afetadas por desastres e comunidades vulneráveis de 

Belo Horizonte e Região Metropolitana. 

Em caráter permanente e continuado, os serviços socioassistenciais 

realizados pela CVB-MG priorizam três áreas: qualificação socioprofissional, 
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inserção profissional e segurança social e defesa civil. Em Minas Gerais, atua por 

meio de dois departamentos: o primeiro, nomeado de Socorro, Desastre e 

Voluntariado; e o segundo, Educação e Saúde, que administra a Escola de 

Enfermagem, o Centro de Treinamento de Socorrismo e o Centro de Apoio ao 

Adolescente. 

 

 

4.2.5 Departamento de Socorro, Desastre e Voluntariado 

 

 

Os voluntariados da CVB-MG são a força que torna possível a realização de 

grandes campanhas humanitárias, eventos de atendimento comunitário, ações de 

assistência pontual ou desenvolvimento contínuo para diversos públicos. 

O Departamento de Socorro, Desastre e Voluntariado, em 2012, cumpriu suas 

funções de socorro às populações vulneráveis do estado, participando do 

atendimento às vítimas das chuvas, no mês de janeiro, junto à Defesa Civil do 

Estado de Minas Gerais. Os voluntariados da CVB-MG realizaram toda a triagem de 

doações realizadas pela população mineira, organizando o envio para as regiões 

afetadas. 

No mês de abril, os voluntários realizaram mais uma edição da Ação Cidadã, 

eventos de prestação de serviços comunitários em regiões populosas da capital 

mineira. Em 2012, o evento aconteceu no bairro Jaqueline, com o tema “Saúde é 

Muito Mais”. Com significativa participação voluntária, a Cruz Vermelha também 

ampliou as ações do Grupo Aconchego, de convivência na terceira idade, uma 

iniciativa de promoção da cidadania e qualidade de vida para essa parcela da 

população. 

 

 

4.2.6 Ações comunitárias 

 

 

Em colaboração com entidades e associações comunitárias, a CVB-MG tem 

se empenhado, com sucesso, na distribuição de alimentos e roupas para 

comunidades carentes. 
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4.2.7 Ações humanitárias 

 

 

São um serviço socioassistencial de segurança, apoio e auxílio a famílias 

vítimas de calamidades, circunstâncias emergenciais e outras vulnerabilidades que 

exijam a oferta de auxílio em bens de serviços ou bens materiais, em estreita 

sintonia com a Defesa Civil e a Segurança Social. 

Além de desenvolver ações comunitárias preventivas, socioeducativas e 

emergenciais, por meio do Departamento de Socorro, Desastre e Voluntariado, a 

CVB-MG promove a formação continuada de voluntários. 

O Centro de Treinamento de Socorrismo foi instituído em 1994 e já capacitou, 

até 2011 mais de 16 mil pessoas no curso básico de socorro e resgate, destinado a 

qualificar o socorrista leigo para prestar atendimento de urgência e emergência em 

nível pré-hospitalar. Conta com instrutores especializados que ensinam técnicas de 

primeiros socorros em aulas práticas. Os instrutores também ministram palestras 

sobre primeiros socorros e temas relacionados em escolas e outras organizações. 

A CVB-MG tem, atualmente, cerca de mil voluntários cadastrados: uma legião 

anônima movida pelos ideais de solidariedade e espírito de ajuda desinteressada ao 

próximo. Suas atividades beneficiam moradores de comunidades vulneráveis e de 

áreas de risco e famílias atingidas pela chuva, seca e outras catástrofes naturais. 

Todos os voluntários participam de cursos de capacitação e atuam em situações 

preventivas, emergenciais e campanhas educativas. Entre os eventos promovidos 

pela CVB-MG, destacam-se a “Ação Cidadã” e as comemorações do Dia 

Internacional do Voluntário e do Dia Mundial do Doador de Sangue. O objetivo é 

garantir à população, em especial comunidades em situação de carência, o acesso a 

serviços gratuitos de saúde e utilidade pública, bem como incentivar o resgate da 

cidadania e a proteção da dignidade humana. 

 

 

4.2.8 Departamento de Educação e Saúde 

 

 

Em 2012, a CVB-MG qualificou seu atendimento no departamento de 

Educação e Saúde com novas iniciativas em sua Escola de Enfermagem, no Centro 
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de Apoio em Socorro e Resgate e no Programa Ação Jovem de formação e 

capacitação para o trabalho. 

Entre os novos projetos desse período, estiveram a Jornada de Prevenção e 

Primeiros Socorros na Infância, o curso de Extensão e Aperfeiçoamento em 

Enfermagem e novas propostas para o curso de Formação Humana e Socialização 

oferecido aos adolescentes atendidos pela instituição. 

O Departamento de Educação e Saúde atende ao princípio fundamental da 

humanidade do movimento internacional da CVB promovendo em Minas Gerais a 

proteção da vida, a valorização da saúde, a prevenção de acidentes, a inclusão e o 

desenvolvimento da população vulnerável ou em risco social. 

 

 

4.2.9 Escola de Enfermagem “Professor Clóvis Salgado” – Formando pessoal para a 

área de saúde 

 

 

A CVB-MG tem uma tradição de 80 anos de formação de técnicos e auxiliares 

de Enfermagem, alcançando alto padrão de qualidade amplamente reconhecido. A 

Escola de Enfermagem é reconhecida pela excelente formação de profissionais 

técnicos na área, o que levou o Hospital das Clínicas da UFMG e a PBH a lhe 

atribuírem a responsabilidade de qualificar e habilitar seus funcionários que 

trabalham na área de saúde. Também a reavaliação de diplomas de Enfermagem 

conferidos no exterior é feita pela Escola de Enfermagem, por indicação da 

Secretaria de Estado da Educação. Isso tem sido um procedimento automático 

desde a década de 1980. Nos últimos quatro anos, a Escola de Enfermagem Prof. 

Clóvis Salgado formou mais de 1.200 auxiliares e técnicos em Enfermagem. 

Além da diretoria e do conselho, a CVB-MG, em estrita conformidade com os 

padrões de atuação universais da entidade, conta com um corpo voluntário que lhe 

permite interferir em situações de calamidade ou quaisquer outras que demandem 

sua ação direta. No episódio do deslizamento de terra que, em 1996, ocasionou a 

tragédia da Barraginha, em BH, a CVB-MG pode mobilizar 60 voluntários que, em 

uma hora, estavam trabalhando a todo vapor na área do desastre. Em boa medida 

essa capacidade de mobilizar é assegurada por um corpo de voluntários 
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permanentemente à sua disposição, mas, sobretudo, pelos alunos da Escola de 

Enfermagem Prof. Clóvis Salgado, que o reforçam. 

Esta Escola oferece ensino profissionalizante a cerca de 300 alunos por ano. 

O Curso de Enfermagem é dividido em três módulos e, ao final do segundo, o aluno 

pode solicitar o certificado de auxiliar de enfermagem. Ao concluir toda a 

organização curricular, recebe o diploma de técnico. Oferece ainda estágios 

supervisionados nas diversas instituições conveniadas. A Escola é reconhecida pelo 

alto padrão de ensino profissionalizante. Tem como referência a formação baseada 

nos princípios humanitários da Cruz Vermelha. Todos os alunos integram o corpo de 

“voluntários de prontidão” e atuam em ações emergenciais e campanhas públicas, 

além de ministrarem palestras em empresas e instituições. Os estudantes e 

supervisores participam de eventos, tais como campanha nacional de vacinação em 

parceria com a Prefeitura de BH e comemoração do Dia Mundial do Doador de 

Sangue, com o Hemominas. Os estudantes da Escola de Enfermagem contam com 

os seguintes hospitais conveniados para capacitação por meio de estágio: Hospital 

das Clínicas da UFMG e seus anexos; hospitais João Paulo II e Raul Soares, da 

rede FHEMIG; Hospital Mario Pena e Luxemburgo, da Associação Mário Penna; 

Hospital Madre Teresa; Hospital de Doenças Cardiovasculares (Biocor); Centros de 

Saúde da PBH; faculdades de Odontologia e de Veterinária da UFMG; Centro de 

Integração Empresa Escola (CIEE); Hospital Semper; Laboratório Núcleo 

Assistência Hematológica (FIEMG); Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Núcleo Regional de 

MG; Unimed BH; Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.; Hemoservice – Serviços de 

Hematologia e Hemoterapia Ltda. 

 

 

4.2.10 Centro de Apoio em Socorro e Resgate 

 

 

O Centro de Treinamento de Socorrismo desenvolve cursos básicos de 

socorro e resgate para profissionais que atuam diretamente nas situações de risco, 

como soldados da PM e Bombeiros Militares. A CVB-MG considera prioritário o 

treinamento para o socorro até para o pessoal que trabalha em creches ou que atua 

nas CIPAs (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes) nas empresas. 
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São alunos regulares dos cursos de socorrismo ministrados pela CVB-MG 

patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual, 

integrantes do Batalhão de Trânsito da PMMG, pessoal do Corpo de Bombeiros, 

inclusive do serviço especializado em resgate, profissionais da segurança de 

trânsito, estudantes de enfermagem, comissários de bordo, pessoal da Aeronáutica, 

do Exército, da Infraero, da Academia Militar das Agulhas Negras, de segurança de 

empresas particulares, guias de turismo, e escoteiros. 

A CVB-MG oferece cursos básicos de Socorro e Resgate e de Socorro em 

Situações Especiais (SSE). Ambos são serviços socioassistenciais de formação de 

socorristas. O primeiro tem por objetivo qualificar o socorrista leigo para torná-lo 

capaz de prestar atendimento de urgência e emergência, em nível pré-hospitalar. O 

segundo tem por objetivo preparar o profissional que já atua em socorro e resgate 

de forma a ser capaz de prestar atendimento de urgência e emergência a múltiplas 

vítimas, em situações de desastres e catástrofe, visando salvar o maior número de 

vidas. Em 2012, foram formados 697 socorristas. 

Desde 2011, a CVB-MG passou a integrar a Liga Mineira do Trauma, uma 

organização de caráter acadêmico da área de saúde, voltada a desenvolver 

atividades científicas, de pesquisa, orientação e treinamento no atendimento em 

caso de trauma. A Liga esta vinculada às duas principais faculdades de medicina do 

estado de Minas Gerais e realiza eventos e cursos sobre o tema para estudantes 

dessa área. 

 

 

4.3 Inserção de jovens e adolescentes 

 

 

Nesta seção, foram descritas as principais atividades desempenhadas pela 

CVB-MG para promoção social de jovens e adolescentes no estado de Minas 

Gerais. 
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4.3.1 Centro de apoio ao adolescente 

 

 

A CVB-MG também atua em programas que não correspondem precisamente 

à ideia de socorro em tempo de guerra ou de calamidade, evidenciando o elevado 

grau de sensibilidade desta instituição. Em 1974, a CVB-MG criou o programa 

Guarda Jovem, hoje denominado Ação Jovem, para despertar no adolescente o 

gosto pelo trabalho e dar-lhe noções de responsabilidade indispensáveis a uma boa 

formação profissional. Tem por objetivo ajudar os jovens a encontrarem trabalho em 

um bom ambiente, no qual possam aprender e conviver bem, ampliando suas 

perspectivas. Convênio com a UFMG, PUC e outras instituições vem assegurando o 

sucesso da iniciativa. 

É um serviço socioassistencial de inclusão produtiva de jovens no mercado de 

trabalho e desenvolve ações de formação integral e acompanhamento de 

adolescentes prestadores de serviços em unidades parceiras, que são 

principalmente Universidades, escolas e instituições comprometidas com a cultura. 

Os jovens adquirem noções que, dificilmente, poderiam alcançar se trabalhassem 

numa fábrica, numa loja ou num escritório convencional. O Programa Ação Jovem 

fechou o mês de dezembro de 2011 com 553 adolescentes, entre trabalhadores e 

aprendizes, prestando serviços em 41 instituições conveniadas. Nos últimos cinco 

anos, cerca de 2.700 adolescentes passaram por este programa e receberam 

treinamento nos cursos de capacitação para o trabalho e inclusão digital. A maioria 

dos jovens prestou serviços na UFMG, na PUC Minas, na Sociedade Mineira de 

Cultura, na Unimed BH, entre outras instituições parceiras. 

 

 

4.3.2 Cursos de capacitação para o trabalho 

 

 

São um serviço socioeducativo direcionado aos adolescentes, com o objetivo 

de formá-los e capacitá-los profissionalmente, desenvolvendo e estimulando suas 

potencialidades e habilidades relacionadas ao mundo do trabalho, ao espírito de 
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equipe, à solidariedade, ao empreendedorismo e ao exercício da cidadania plena. O 

curso, oferecido de forma integralmente gratuita, é organizado em dois módulos 

distintos e contempla a formação pessoal e profissional do jovem cidadão. É aberto 

a jovens em situação de vulnerabilidade social, na faixa etária de 15 a 16 anos, 

inscritos previamente no Programa Ação Jovem. Concluída a capacitação, o 

adolescente com possibilidades de inserção no mercado de trabalho passa a 

integrar o banco de dados e pode ser encaminhado para prestar serviços nas 

instituições e empresas parceiras. 

O atendimento ao público jovem, principalmente aquele em situações de 

vulnerabilidade social, tem sido ampliado pela filial de Minas Gerais sob as 

perspectivas quantitativa e qualitativa. Em 2012, além de incluir mais adolescentes 

em seus programas, a CVB-MG requalificou a sua missão e estratégias junto a essa 

parcela da população com novos cursos, parceiros e metodologia de trabalho. 

 

 

4.3.3 Encontro final do Curso de Capacitação para o Trabalho 

 

 

Para os pais dos adolescentes que concluíram o Curso de Capacitação para 

o Trabalho, ministrado no Centro de Apoio ao Adolescente, a CVB-MG realiza um 

encontro, no qual eles têm a oportunidade de compartilhar informações que 

contribuam para o processo de formação pessoal e profissional de seus filhos. O 

encontro acontece sempre no final de cada curso e dele já participaram 455 pais. 

 

 

4.3.4 Inclusão digital 

 

 

O Centro de Informática Básica da CVB-MG, estruturado em parceria com a 

ONG Moradia e Cidadania e a Empresa BRW Tecnologia, tem capacidade para 30 

alunos por turma. Ele já proporcionou a formação digital aos 475 adolescentes que 

passaram pelos Cursos de Capacitação para o Trabalho no período de janeiro a 

setembro de 2011. 
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4.3.5 Curso de Formação Humana e Socialização 

 

 

Para os jovens que já participam efetivamente do Programa Ação Jovem, a 

instituição oferece dois cursos de Formação Humana e de Socialização, ministrados 

no prédio sede da CVB-MG. Com esses cursos, objetiva-se proporcionar aos 

adolescentes momentos de reflexão e discussão acerca do processo de construção 

da identidade pessoal, profissional e social.  

 

 

4.3.6 Resultados apresentados pelo Programa Ação Jovem nos últimos 10 anos na 

promoção social de jovens 

 

 

No período de 2002 a 2011, a CVB-MG encaminhou 5.167 adolescentes 

selecionados pelo Programa Ação Jovem para prestar serviços nas instituições 

parceiras. Conforme enfatizado por Amazarray et al. (2009), o trabalho pode ter 

implicações positivas para os adolescentes quando propiciar aprendizagem e for 

revestido de significado; em contrapartida, poderá provocar impactos no seu 

desenvolvimento quando as condições laborais se apresentarem desfavoráveis. 

Essa última afirmação é corroborada por Codo (1992), quando afirma que a 

execução do trabalho protegido em contexto adverso acarreta consequências 

negativas para a pessoa em desenvolvimento. 

Na TAB. 1, está demonstrado o número de adolescentes que terminaram o 

ano prestando serviços nas instituições parceiras conveniadas com a CVB-MG nos 

últimos 10 anos.  
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TABELA 1  

Adolescentes encaminhados a instituições parceiras 

 

Ano Nº de adolescentes  

2002 512 
2003 513 
2004 519 
2005 539 
2006 478 
2007 536 
2008 565 
2009 547 
2010 510 
2011 448 
Total 5.167 

 
Fonte: Relatório de atividade da CVB-MG. 

 

A partir de 2003, a CVB-MG passou a oferecer cursos de capacitação para o 

trabalho e formou 4.196 adolescentes nesses 9 anos de atuação. Em 2007, o 

programa pôde contar com o curso de informática, que beneficiou 2.573 jovens no 

período de 6 anos, conforme demonstrado na TAB. 2. 

 

TABELA 2  
Número de jovens capacitados 

 
Ano Curso de capacitação para o 

trabalho 
Curso de informática 

2002 - - 

2003 117 - 
2004 223 - 
2005 280 - 
2006 380 - 
2007 769 146 
2008 449 449 
2009 616 616 
2010 722 722 
2011 640 640 
Total 4.196 

 
2.573 

Fonte: Relatório de atividade da CVB-MG. 
 

Com o intuito de analisar a atuação da CVB-MG na promoção social dos 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, foram investigadas nos 

questionários questões relativas à inserção profissional e à mobilidade social. Esse 

questionário foi composto de questões abertas, aplicadas a cinco egressos do 
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Programa – quatro do sexo masculino e um do sexo feminino – sendo que apenas 

um deles foi participante do programa na primeira fase e continua trabalhando na 

CVB-MG até os dias atuais. Foi perguntado a ele como era a sua vida antes de 

participar do Programa. 

Depoimento de um egresso, que participou do programa em 1989, na primeira 

fase: 

 

a) Sobre a participação no Projeto. 
 
Fui admitido no Programa da Cruz Vermelha em 06/10/89, aos 14 anos de 
idade. Fiz a inscrição para o Programa “Guarda Jovem”, e fiquei 
aguardando para saber se seria selecionado. Um mês depois fui convocado 
para trabalhar como “guardinha” do Programa no supermercado “Pão de 
Açúcar” no bairro Gutierrez, onde hoje é o supermercado Carrefour. 
Trabalhei por três anos no almoxarifado do “Pão de Açúcar”. Em 1992 fiquei 
sabendo de uma vaga para trabalhar na sede da CVB-MG e pedi para ser 
transferido, fiquei nesta vaga até o final do contrato do programa. Fiquei um 
período recebendo o seguro desemprego. Em maio de 1994 surgiu uma 
vaga de porteiro da CVB-MG e fui contratado novamente; a partir de 1999 
fui trabalhar no Departamento de Manutenção e continuo até hoje 
(Informante 1). 
 

Foi perguntado ao mesmo respondente o que melhorou na vida dele após 

participar do programa: 

 

Melhorou o emprego, eu praticamente nunca mais fiquei desempregado. 
Tenho 25 anos que trabalho na CVB-MG contando com os quatro do 
programa (Informante 1). 
 

Também foi pedido a ele que comparasse como era o Programa em 1989, 

quando ele participou, e atualmente: 

 

O programa melhorou muito de lá para cá. Quando fui admitido no projeto, 
não existia o curso de capacitação. E as vagas eram direcionadas para 
lojas, supermercado e não tinha a visão de hoje de trabalho educativo, tinha 
que mostrar serviço para o chefe não reclamar, tinha que cumprir horário 
integralmente, não preocupava com a escola igual agora. Hoje não, a 
maioria das vagas é para trabalhar em universidades, escritórios; no 
contrato de trabalho está escrito que não pode fazer horas extras, não pode 
prejudicar a frequência escolar, que o trabalho é educativo (Informante 1). 
 

Os demais informantes, participantes da segunda fase, relataram como foi 

sua participação no Programa, a importância de terem participado e o que isso 

influenciou na vida deles. Vejam-se, a seguir, os depoimentos de quatro egressos 

que participaram do programa na segunda fase: 
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a) sobre a participação no Programa 
 
Meu primeiro emprego foi na CVB-MG, eu só estudava, tinha 15 anos. 
Amigos da escola comentavam sobre o programa e me interessei. Aos 15 
anos e 09 meses conseguir fazer minha inscrição. Terminei o curso de 
capacitação para o trabalho e fiquei aguardando. Aos 16 anos fiz a primeira 
entrevista, fui informado que não tinha passado, mas teria mais uma 
chance. Na segunda, eu passei e fui trabalhar na PUC (Mestrado de 
Engenharia Elétrica), trabalhei lá até terminar o contrato do programa 
(Informante 2). 
 
Antes de entrar no programa, eu trabalhava em uma loja do Shopping Del 
Rey de segunda a segunda, não tinha tempo para estudar, tirava nota ruim, 
dormia durante a aula, não tinha carteira assinada e ganhava menos de um 
salário mínimo e precisava trabalhar para ajudar em casa. Uma cliente da 
loja me falou do programa da CVB-MG, fiz a inscrição. Fiz o curso de 
capacitação tirei a maior nota e o instrutor me indicou para ocupar a vaga 
que tinha na sede da CVB-MG, fui admitido com quase 17 anos e fiquei até 
terminar o contrato (Informante 3). 
 
Antes, eu morava em uma fazenda na cidade de Passatempo, no interior de 
Minas. Vim para BH em 2010 para tentar uma vida melhor, tinha 15 anos. 
Naquele ano arrumei emprego numa Editora de grande porte, ganhava 
menos de um salário mínimo e não tinha carteira assinada. Fiquei sabendo 
do programa e fui fazer minha inscrição, participei do curso de capacitação, 
fui bom aluno, tirei a maior nota e o instrutor me indicou para trabalhar na 
sede da CVB-MG. Fui contrato para trabalhar no Departamento de Pessoal 
aos 16 anos, fiquei no projeto 1 ano e 10 meses, completei 18 anos e tive 
que sair. Assim que terminou o contrato do Programa, fui informado que 
seria admitido como funcionário da CVB-MG na função de auxiliar 
administrativo (Informante 4). 
 
Antes de entrar no projeto, trabalhava aos finais de semana num quiosque 
de minha família, não tinha carteira assinada, mas meus pais priorizavam 
meus estudos. Entrei para o programa em 2007, fui contratado para 
trabalhar na sede da CVB-MG. Fiquei 1 ano e 8 meses, saí aos 18 anos 
(Informante 5). 
 
b) Importância do Programa na vida profissional 
 
Foi uma grande oportunidade, sem ele não conseguiria nunca conhecer a 
PUC por dentro. Foi um grande aprendizado para mim. O projeto me ajudou 
a ter senso de responsabilidade com o trabalho e conciliar com a escola. Se 
tivesse arrumado um emprego fora do projeto dificilmente conseguiria 
continuar nos estudos(Informante 2). 
 
Para mim foi a oportunidade que precisava na vida, consegui conciliar 
trabalho e escola, tirar boas notas, ter salário fixo, carteira assinada mais os 
benefícios. Em dezembro de 2011, fiz 18 anos e terminou meu contrato, 
mas, em junho de 2012, fui contratada novamente para trabalhar no setor 
de Recursos Humanos da CVB-MG na função de auxiliar administrativo e 
estou muito feliz (Informante 3). 
 
Para mim foi uma grande oportunidade. Eu tinha acabado de chegar a BH, 
não conhecia ninguém que pudesse me indicar em um bom emprego. O 
programa foi muito importante para o meu crescimento pessoal, profissional 
e social (Informante 4). 
 
Foi uma ótima experiência, saí do programa e logo consegui outro emprego, 
trabalhei como gerente de uma Loteria por dois anos. Depois enviei 
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curriculum para a CVB-MG e fui chamado. Em 03/05/2011, fui admitido na 
função de auxiliar de serviços externos, três meses depois passei a fazer 
serviços internos da coordenação e em junho de 2013 fui promovido a 
coordenador do Departamento de Pessoal da CVB-MG (Informante 5). 
 
c) O que melhorou na vida deles após participar do programa 
 
Tudo melhorou muito. Dois meses depois que saí do projeto, consegui um 
segundo emprego em uma empresa de transporte porque, quando falei que 
trabalhei na PUC pelo Programa da CVB-MG, me deram o emprego porque 
eu já tinha experiência exigida pela empresa. Fique neste emprego por 2 
anos, depois enviei currículo para a sede da CVB-MG e fui contratado. 
Estou aqui desde 02/06/11. Hoje faço graduação de Análise de 
Desenvolvimento de Sistema na Faculdade União do Negócio 
Administrativo UMA (Informante 2). 
 
Como pode ser visto minha vida melhorou muito. Hoje tenho emprego, e 
faço planos de entrar na faculdade no próximo ano (Informante 3). 
 
Minha vida melhorou porque nunca mais fiquei desempregado. Realizei o 
sonho de entrar para uma faculdade, posso ajudar nas despesas de casa, 
comprar as minhas coisas e pagar a faculdade. No início deste ano, passei 
em primeiro lugar no curso de Engenharia de Produção da Faculdade UMA 
((Informante 4). 
 
Melhorou a empregabilidade, hoje tenho 23 anos, tenho carteira assinada 
desde os 16 anos. Ainda não entrei na faculdade mas tenho plano de entrar 
no próximo ano (Informante 5). 
 

Pelos depoimentos citados, pode-se concluir que a contribuição social da 

CVB-MG neste estado, para promoção da cidadania e redução das desigualdades 

sociais da população em situação de risco e de vulnerabilidade, está sendo 

alcançada. 

De acordo com as informações apresentadas neste capítulo sobre os 

resultados gerados pela CVB-MG, no que tange ao cumprimento do primeiro 

objetivo específico da pesquisa, pode-se concluir que houve promoção social para 

os jovens e adolescentes que participaram do Programa “Ação Jovem”, sobretudo 

na segunda fase, na qual houve um aumento no número de jovens encaminhados 

para prestar serviços nas instituições parceiras, e cursos de capacitação para o 

trabalho e o de inclusão digital foram incluídos no programa.  

Todos os respondentes do questionário relataram a importância do Programa 

nas suas vidas, principalmente em relação à empregabilidade após participar do 

Projeto. Esse resultado está alinhado com a pesquisa de Carrero, Kappann e 

Rondina (2007), que demonstram que os programas de capacitação também 

facilitam a inserção dos adolescentes aprendizes no mercado de trabalho, 

proporcionando a oportunidade para ingressarem no “mundo adulto”, conquistarem 

seu espaço e, consequentemente, o crescimento pessoal, profissional e escolar. 
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5 AVALIAÇÃO DA PARCERIA ENTRE A CVB-MG E A UFMG NA PROMOÇÃO 

SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS 

 

 

Cumprindo o segundo objetivo específico deste estudo, inicia-se o capítulo 

com a descrição histórica da UFMG e das fases do programa de parceria com a 

CVB-MG, identificando-se os aspectos relativos à formação profissional dos jovens 

para o mercado de trabalho. Trata-se da avaliação de processos analisando a 

evolução do Programa nas duas fases descritas. Segundo Marino (2003), a 

execução de um projeto social, por melhor que tenha sido seu planejamento, é um 

processo frequentemente turbulento devido a uma série de adaptações oportunas. 

Essa “turbulência” exige que seja criado mecanismo de compreensão dos fatos e 

fenômenos sociais que venham a ocorrer e que determinam adequações ao plano 

inicial, sem perder de vista a missão e os princípios valorizados no projeto. Neste 

capítulo, foram levantados dados qualitativos sobre a contextualização das fases do 

programa. Os dados foram levantados, num primeiro momento, por meio de análises 

dos seguintes documentos: estatuto social da UFMG, termos de convênios e aditivos 

celebrados entre as instituições parceiras, site da PRORH e da UFMG, folha de 

pagamento dos menores, memorando e ofício relativo a gestão do Programa Ação 

Jovem e PORTA. Num segundo momento, mediante entrevista semiestruturada, 

aplicada a dois egressos da primeira fase e sete da segunda, buscou-se resgatar 

como era a vida deles antes e após a participação no programa. 

Em seguida, foram analisados os dados da pesquisa relativos ao terceiro 

objetivo específico, que trata dos resultados do convênio celebrado entre a CVB-MG 

e a UFMG em termos de qualidade de formação e vida profissional de seus 

egressos. Foram levantados dados da segunda fase que permitiram quantificar o 

número de jovens contratados e desligados a cada ano, o tempo de permanência no 

programa, a evasão (desligamento antecipado) e os que cumpriram integralmente o 

Programa. Foi possível quantificar as cidades e os bairros de Belo Horizonte e da 

região metropolitana beneficiada pelo Programa. Também foi identificada, sob a 

perspectiva do egresso, a importância do projeto no início de sua vida profissional, 

por meio de questionário semiestruturado. Trata-se de avaliação de resultados do 

Programa. Segundo Marino (2003), na fase intermediária ou próxima ao final de um 
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projeto, faz-se a avaliação de resultados, que analisa os benefícios proporcionados 

aos participantes (público-alvo, parceiros, equipe responsável etc.) durante ou após 

a implementação. A avaliação de resultados requer indicadores definidos, isto é, 

critérios norteadores do sucesso do projeto. É fundamental que todos os que 

participam, direta ou indiretamente, sejam ouvidos e que a metodologia utilize 

parâmetros quantitativos e qualitativos de análise de resultados. 

A pesquisa teve como propósito avaliar os processos e os resultados da 

parceria entre a CVB-MG e a UFMG no período de 1974 a 2011. Interessa avaliar os 

termos de convênio celebrado entre as duas instituições partindo-se da seguinte 

questão norteadora: quais são os principais processos e resultados produzidos pelo 

Programa de parceria entre a CVB-MG e a UFMG no que diz respeito à formação 

profissional de jovens e adolescentes no período de 1974 a 2011? 

 

 

5.1 A Universidade Federal de Minas Gerais e a caracterização da parceria21 

 

 

No final do século XIX, existiam apenas três instituições de nível superior em 

nosso estado: Escola de Farmácia de Ouro Preto, criada em 1839, Escola de Minas 

(1875) e Faculdade de Direito (1892). Em 1898, com a mudança da capital (Ouro 

Preto para Belo Horizonte), algumas Faculdades foram transferidas para a nova 

capital. 

A criação de uma universidade no estado já fazia parte do projeto político dos 

Inconfidentes. A ideia, porém, só veio a concretizar-se em 1927, com a instituição da 

Universidade de Minas Gerais (UMG). Era uma instituição privada, subsidiada pelo 

Estado mineiro, surgida a partir da união das quatro escolas de nível superior 

existentes em Belo Horizonte: Engenharia, Farmácia, Medicina e Direito. 

A UMG permaneceu na esfera estadual até 1949, quando foi federalizada. 

Ainda na década de 1940, foi incorporada ao patrimônio territorial da Universidade 

uma extensa área, na região da Pampulha, para a construção da Cidade 

Universitária. Os primeiros prédios erguidos, onde é hoje o campus Pampulha, foram 

                                                           
21 As informações sobre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram extraídas do site da 

instituição. Vide <http://http://www.direito.ufmg.br/index.php?option=com_content&view=Category& 
layout=blog&id=40&Itemid=188>. 



88 

 

o do Instituto de Mecânica (atual Colégio Técnico) e o da Reitoria. O campus só 

começou a ser efetivamente ocupado pela comunidade universitária nos anos 1960, 

com o início da construção dos prédios que hoje abrigam a maioria das unidades 

acadêmicas. 

 

A universidade Federal de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, 
criada pela lei nº 956, de 8 de setembro de 1927, do Estado de Minas 
Gerais, e transformada em instituição federal pela lei nº 971, de 16 de 
dezembro de 1949, “é uma pessoa jurídica de direito público, mantida pela 
União, dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e 
gestão financeira e patrimonial” (Estatuto UFMG, 2000, art. 1º). 

 

A UFMG tem por missão gerar e difundir conhecimentos científicos, 

tecnológicos e culturais, destacando-se como instituição de referência nacional na 

formação de indivíduos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e 

humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e 

com o desenvolvimento sustentável. No interesse de seus objetivos, a Universidade 

procura manter cooperação cultural com instituições nacionais, internacionais e 

estrangeiras. 

A Universidade tem por finalidades precípuas a geração, o desenvolvimento, 

a transmissão e a aplicação de conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, compreendida de forma indissociada e integrada, na educação e na 

formação técnico-profissional dos cidadãos, bem como na difusão da cultura e na 

criação filosófica, artística e tecnológica. 

No cumprimento de seus objetivos, a Universidade mantém cooperação 

científica, tecnológica e cultural com instituições nacionais e internacionais e 

constitui-se, também, em veículo de desenvolvimento regional, nacional e 

internacional. Como é a maior Universidade Pública do estado de Minas Gerais, 

destaca-se não apenas pela abrangência de sua atuação, mas também pelos mais 

elevados índices de produção intelectual, características que justificam sua posição 

de referência e de liderança, tanto regional quanto nacional. 

A comunidade universitária é constituída pelos corpos docente e discente e 

por servidores técnicos e administrativos diversificados em função das respectivas 

atribuições e unificados no plano comum dos objetivos da Universidade (art. 68 

Estatuto da UFMG). A comunidade é composta por 49.254 alunos distribuídos nos 
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seus diversos cursos de graduação e de pós-graduação (especialização, mestrado e 

doutorado), 2.743 professores e 4.326 servidores técnicos e administrativos.22 

Por ser uma das maiores universidades do país, a UFMG apresenta números 

que ressaltam a sua grandeza no cenário da educação nacional. 

A UFMG não se ocupa apenas com a Graduação e a Pós-Graduação. A 

educação de crianças e de adolescentes acontece na Escola de Educação Básica e 

Profissional da Universidade (EBAP). São três unidades dedicadas a esta missão no 

campus Pampulha: o Centro Pedagógico (CP), o Colégio Técnico (COLTEC) e o 

Teatro Universitário (TU). 

É uma Instituição que oferece uma rede de museus, espaços de ciência e de 

fruição cultural a públicos diversos e que sustenta dezenas de projetos em parceria 

com municípios da bacia do Rio das Velhas e do Vale do Jequitinhonha. No seu 

fazer cotidiano, estabelece elos permanentes e diversificados de solidariedade com 

a sociedade, que concretizam a responsabilidade dessa Universidade com o 

desenvolvimento local e regional.  

A política de interiorização, baseada no fortalecimento de Unidades de Ensino 

e de Pesquisa e em grandes projetos de extensão, é, ainda, facilitada pela estrutura 

física e acadêmica da UFMG, distribuída por áreas distintas de Minas Gerais. No 

norte do Estado, o Instituto de Ciências Agrária (ICA) no Campus Regional de 

Montes Claros é a porta de entrada do Vale do Jequitinhonha. Em Diamantina, o 

Instituto Casa da Glória. Na Serra da Piedade, em Caeté, o Observatório 

Astronômico. Há, ainda, duas fazendas experimentais para dar suporte às atividades 

agrícola e agropecuária, uma em Igarapé e outra em Pedro Leopoldo. Nos Campos 

das Vertentes, em Tiradentes, há um complexo cultural composto pelo Museu Casa 

Padre Toledo, Fórum e Centro de Estudos, que integram a Fundação Rodrigo Mello 

Franco de Andrade, dirigida pela UFMG. 

Desde 2008 as universidades federais, em especial a UFMG, passam por um 

momento singular com a implementação do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Com esse projeto, 

o governo federal adotou várias medidas para retomar o crescimento do ensino 

superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a 

expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os 

                                                           
22 Dados do DAP (08/2011), extraídos do site <http://www.ufmg.br>, em jan. 2012, referentes ao ano 

base 2010 (atualização em 17/06/2011). 
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efeitos da iniciativa podem ser percebidos pelos expressivos números da expansão, 

iniciada em 2003 e ainda em execução. A UFMG, além da complexidade que lhe é 

peculiar, a partir do REUNI passa por um momento único com a criação de novos 

cursos, ampliação de vagas, inovações curriculares, maior interação com a 

sociedade. Tudo isso vem exigindo que seus recursos humanos apresentem, dentro 

da sua área de atuação, uma capacidade decisória na escolha dos caminhos e no 

combate aos obstáculos rumo à excelência que sempre norteou essa instituição. 

 

 

5.2 O Programa Ação Jovem – Primeira fase da parceria 

 

 

O programa de inclusão social de adolescentes no mercado de trabalho é o 

principal objeto da parceria entre a CBV-MG e a UFMG. Tem como meta possibilitar 

aos adolescentes o primeiro emprego formal. Esse programa foi implantado na 

Faculdade de Medicina da UFMG em 1974. Em 1979, foi ampliado para ser 

implementado em toda a Universidade. Em 2004, foi reestruturado e, na 

Universidade, passou a se chamar programa PORTA. Atualmente, tem como 

objetivo geral ampliar a política de recursos humanos institucional, por meio da 

implantação de um programa de formação profissional dos adolescentes, visando à 

articulação e à integração das práticas. Os outros objetivos são: aprimorar os 

mecanismos de gestão do trabalho adolescente na UFMG, definindo critérios de 

treinamento, acompanhamento e avaliação dos adolescentes contratados, de forma 

integrada; propiciar aos adolescentes meios para o desenvolvimento de habilidades 

necessárias para a inserção no mercado de trabalho; estimular atitudes reflexivas e 

éticas, contribuindo para a formação pessoal e profissional dos jovens trabalhadores 

(PROGRAMA PORTA, 2011). Nesta dissertação, fez-se uma avaliação da 

implementação deste último propósito, tendo sido o estudo dividido em fases. 

Na primeira fase, o programa se chamava Ação Jovem, iniciou-se em 1974, 

quando foi celebrado o primeiro convênio entre as instituições, e terminou em 1998, 

em virtude da promulgação da Constituição de 1988 e da publicação da Lei nº 8.069 

de 13/07/90, que criou o ECA, e da EC nº 20 de 15/12/98, que altera a idade para 

contratação de menores. Vale ressaltar que esta última emenda citada foi incluída 

na reforma da previdência; não se tratava de uma ação voltada para a questão do 
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trabalho adolescente, mas de um efeito de outra política pública relativa à 

aposentadoria dos segurados do regime geral de previdência social. Isto obrigou a 

Universidade, em parceria com a CVB-MG, a fazer uma reestruturação do 

Programa.  

A segunda fase foi iniciada em 1999. Em 2004, foi oficializada a reestruturação 

do programa inicial, que passou a se chamar Programa de Proteção e Orientação ao 

Trabalhador Adolescente (PORTA). Convém ressaltar que de 1973 a 2003 as duas 

instituições usavam a denominação Programa Ação Jovem para designar o projeto de 

parceria. Em 2004, foi instituído na Universidade o PORTA, assim, a partir dessa data, 

a UFMG passou a utilizar essa nomenclatura e a CVB-MG continuou utilizando a 

denominação Programa Ação Jovem. 

Conforme já explicitado, em 1974, foi assinado o primeiro convênio entre as 

instituições para iniciar um amplo programa de formação profissional de jovens e 

adolescentes. As primeiras contratações de trabalhadores adolescentes foram 

realizadas para prestação de serviços de office boy nos diversos órgãos e unidades 

da UFMG. Os recém-contratados eram chamados de “guardinhas” (denominação 

que permaneceu até 1982) e foram trabalhar na Faculdade de Medicina. Com o 

passar do tempo, o trabalho dos adolescentes se consolidou e houve a ampliação 

das contratações direcionadas inicialmente para o Hospital das Clínicas, a 

Faculdade de Farmácia e o extinto Serviço de Subsistência Reembolsável. 

A partir de 1979, a Pró-Reitoria de Administração da UFMG assumiu a 

coordenação do Programa e as contratações de seus serviços foram ampliadas para 

todas as unidades e órgãos da Universidade. Segundo relato de um egresso 

daquela época, os adolescentes eram contratados aos 14 anos, não recebiam 

treinamento, não havia preocupação com a frequência escolar deles e se 

desligavam quando completavam 18 anos. Ele relata, ainda, que a CVB-MG era 

simplesmente intermediadora da mão de obra. 

Cabe ressaltar que no início da parceria o programa recebia a denominação 

de “Guarda Jovem”, e os adolescentes, de “Guardinhas”. Em 1985, a CVB-MG 

reestruturou o Programa, que passou a ser denominado “Serviço de Assistência ao 

Menor – Ação Jovem”, aumentando sua área de atuação. Além da inserção de 

adolescentes no mercado de trabalho, foi implantado também um serviço 

assistencial com vistas à formação humana e social dos adolescentes selecionados 

pelo programa (JUNQUEIRA, 2007). 
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Em 1986, a CVB-MG assinou um convênio com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), o qual tinha por objetivo oferecer capacitação 

profissional aos adolescentes selecionados antes de serem encaminhados para 

prestar serviços nas instituições parceiras. O SENAC ministrava cursos de office boy 

e de datilografia na sede da CVB-MG. Esse convênio vigorou até 1997. 

Em 1995, o vice-reitor da UFMG, Prof. Jacyntho Lins Brandão instituiu, por 

meio da Portaria nº 02642, um grupo de trabalho composto por profissionais dos 

órgãos e unidades, com a finalidade de avaliar o desenvolvimento do Programa na 

Universidade e apresentar propostas para sua melhoria. Foi aplicado um 

questionário para 150 adolescentes contratados, 152 chefes imediatos e 49 diretores 

de Unidades. O relatório final foi encaminhado em 04 de dezembro de 1995 ao reitor 

daquela época, Prof. Tomaz Aroldo da Mota Santos, com as seguintes conclusões: 

 

O Programa apresentou resultado positivo na avaliação das partes 
envolvidas. O trabalho dos adolescentes contribui para o funcionamento do 
setor. O apoio da chefia relativo ao acompanhamento e orientação das 
atividades tem aprimorado a formação dos Jovens trabalhadores. Pela 
análise dos questionários, pode-se perceber que o conhecimento do 
Programa é apenas parcial pelos adolescentes, chefes imediatos e 
diretores. Ficou constatado que a Universidade é um ambiente propício à 
elevação do nível de expectativa dos menores, já que lida com novas 
tecnologias e isto exerce um grande poder de sedução sobre os 
adolescentes. Os jovens manifestaram o desejo de receber conhecimento 
na área de informática e de curso de preparar para o desligamento. A 
demanda de investimento na formação/aprimoramento do jovem é presente 
para os três grupos pesquisados. Existe certo receio por parte dos jovens, 
em geral, no sentido de expor sua situação escolar. Suas respostas 
relativas a essa questão, tanto no que se refere à frequência, quanto ao 
aprimoramento escolar, em geral boas, contradizem aquelas em que 
relevante percentagem avalia como negativa a interferência do trabalho no 
rendimento dos estudos. (GRUPO DE TRABALHO..., 1995) 

 

Em maio de 1994, a coordenação do programa na UFMG foi transferida para 

a Divisão de Recursos Humanos do Departamento de Pessoal (DP). Em 18 de 

dezembro de 1996, houve celebração de um novo convênio, nº 366/96-00, entre as 

duas entidades parceiras e ficou estabelecida a contratação de trezentos 

adolescentes. Naquele período, foi necessário ampliar o número de vagas, pois, não 

havia previsão de concursos para reposição dos cargos desocupados na 

Universidade. Essa foi uma razão funcional importante para a ampliação das vagas 

oferecidas aos adolescentes. No relatório do programa de extensão para 

reorientação do Ação Jovem elaborada pela equipe de trabalho do DRH está 

evidenciado que, por alguns anos, a inserção dos menores esteve claramente 
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subordinada a uma lógica estritamente vinculada à produção institucional, tentando 

obter por meio desses trabalhadores a recomposição de um quadro de servidores 

bastante reduzido e sem previsão de concursos para preenchimento das vagas 

desocupadas. O resultado dessa estratégia implicou a descaracterização das 

dimensões sociais do programa e os adolescentes trabalhadores, muitas vezes, 

eram percebidos como forma de recomposição da força de trabalho institucional. De 

acordo com esse documento, os esforços da UFMG para aprimoramento do 

Programa Ação Jovem não encontravam ressonância visível por parte da CVB-MG. 

A partir de 1998, a UFMG implantou a Assessoria Especial de Recursos 

Humanos (AERH), que assumiu a coordenação do Programa Ação Jovem por meio 

do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH). A nova 

coordenação aprimorou as práticas de gestão de pessoas na Universidade e isso 

contribuiu para iniciar uma maior reflexão sobre a inserção desses adolescentes na 

instituição. Os processos de seleção, encaminhamento, acompanhamento e 

desligamento do trabalhador adolescente passaram a ser mediados por uma equipe 

técnica formada por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos do próprio DRH. 

Eram competências desse departamento: divulgar o Programa em toda a UFMG; 

receber e analisar as solicitações de alocação de adolescentes solicitadas pelos 

diretores das unidades e órgãos da Universidade, orientar a chefia dos adolescentes 

por se tratar de uma relação de trabalho protegida; analisar as avaliações dos 

adolescentes; fazer o acompanhamento desses menores tanto em termos 

profissionais quanto pessoais; organizar cursos de capacitação dos jovens; avaliar 

as solicitações de remanejamento ou demissão solicitadas pelos adolescentes ou 

provenientes das chefias; orientar o adolescente e seu responsável em casos de 

encaminhamento médico, psicológico e/ou social. 

A primeira fase (resumida na FIG. 2) foi de implementação e desenvolvimento 

do Programa na Universidade; a coordenação foi feita por diversos setores. 
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FIGURA 2 - Resumo da primeira fase (1974 a 1998) 
Fonte: Programa de Extensão elaborada pela equipe DRH - adaptado pela autora. 

 

Outra questão que merece destaque é que o convênio firmado entre as duas 

instituições previa a contratação de adolescentes para exercer atribuições 

compatíveis com o cargo de contínuo. A descrição das atividades previstas para 

esse cargo, de acordo com a CBO (Classificação Brasileira de Ocupação), define-se 

como um office boy, basicamente vinculado à tarefa de entrega e distribuição de 

correspondência. Apesar disso, a carteira profissional dos adolescentes era 

assinada com auxiliar de serviços gerais. A descrição resumida deste cargo, 

conforme a CBO, enfatiza muito mais atividades, como conservação e limpeza, o 

que não se aplica aos trabalhadores adolescentes da UFMG. Havia um 

distanciamento considerável entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Isto causava 

dificuldade na inserção posterior do egresso no mercado de trabalho, uma vez que o 

cargo de auxiliar de serviços gerais pressupõe qualificação e experiência menores 

do que os adolescentes trabalhadores da UFMG realmente possuíam. 

Segundo relato de um egresso, que participou do Projeto em 1989, aos 14 

anos de idade, quando ele foi contratado pelo Programa Ação Jovem, não precisava 

comprovar que estudava, ficou no projeto quase 4 anos e naquele período não 

recebeu nenhum curso de capacitação e nem acompanhamento funcional. Muitos 

adolescentes do Programa eram encaminhados para trabalhar em lojas, 
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supermercados. Ele mesmo foi encaminhado para um supermercado de grande 

porte e naquele período nem frequentava a escola. 

O mesmo se verifica no relato de outro egresso, que participou do Programa 

em 1978 e foi encaminhado para trabalhar na Faculdade de Medicina:  

 

Eu entrei para o projeto aos 14 anos e saí quando completei 18 anos, não 
recebi nenhum tipo de orientação psicológica, não existiam encontros e nem 
mesmo cursos de capacitação e palestras. Eu estudava à noite, mas nunca 
precisei comprovar que estudava nem quando entrei nem para permanecer 
no projeto. Eu acredito que o programa começou na Medicina e se estendeu 
para as outras Unidades porque era uma mão de obra barata e eficiente 
trazendo benefícios para a Universidade. 

 

 

5.2.1 Avaliação de processo da primeira fase do programa 

 

 

A primeira fase inicia-se em 1974 e finaliza-se em 1998, foi um período de 

implantação e desenvolvimento do Programa na Universidade. Naquela época, não 

existia no Brasil uma legislação específica para regularizar o trabalho do menor. 

Pode-se concluir que o Programa Ação Jovem era incipiente na primeira fase, 

apresentando algumas falhas, tais como:  

1) O cargo descrito na carteira de trabalho do egresso era incompatível com as 

atividades realizadas pelo adolescente na Universidade, dificultando sua 

inserção no mercado de trabalho. 

2) Falta de curso para treinamento do adolescente trabalhador. Só existe 

registro de um curso de office boy e datilografia ministrado pelo Senac no 

período de 1986 a 1997. 

3) Não havia preocupação com a frequência escolar. Segundo relato de dois 

egressos que permaneceram por quase 4 anos no Programa, nunca 

precisaram provar que frequentavam a escola. Um deles estudava à noite e 

outro não estudava. 

4) De acordo com o relatório do Programa de extensão da UFMG, a inserção 

dos menores na Universidade estava vinculada à produção institucional 

porque não havia concurso para preencher os cargos desocupados. 
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5.3 O Programa de Proteção e Orientação ao Trabalhador Adolescente (PORTA) – 

Segunda fase 

 

 

Na segunda fase, o programa foi reestruturado e aprimorado, apresentando 

melhorias no processo, tais como: treinamento e capacitação para os adolescentes 

e também para as chefias; acompanhamento funcional; preparação para o 

desligamento e orientação profissional. 

 

 

5.3.1 Reestruturação do Programa 

 

 

Em 15/10/1988, foi promulgada a última Constituição brasileira, que introduziu 

novos princípios básicos que garantiam os direitos da criança e dos adolescentes no 

país. Dois anos depois, entrou em vigor outro ordenamento jurídico, a Lei nº 

8.069/90, que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Eca alterou 

profundamente a visão e o tratamento que o poder público, a sociedade e as 

famílias deveriam dar à infância e à adolescência, passando para eles a 

responsabilidade de ampará-las e promovê-las. A partir daí a criança e o 

adolescente passaram a ser dotados de direitos e, por isso, poderiam ser objeto de 

políticas públicas específicas para que seus direitos não só fossem respeitados, mas 

também implementados. 

Após a publicação da Emenda Constitucional (EC) nº 20, de 15/12/98, ficaram 

proibidos o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e a 

contratação de menores de 16 anos, a não ser na condição de aprendiz, o que é 

permitido a partir de 14 anos. Antes da publicação da Emenda, os participantes do 

Projeto entravam com 14 anos e desligavam-se quando completavam 18 anos. 

Em virtude da mudança na legislação, anteriormente descrita, a UFMG e a 

CVB-MG foram obrigadas a reestruturar o programa dando início à segunda fase, a 

qual serviu de base para criar o PORTA. 
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A partir de 1999, após a publicação da Emenda Constitucional nº 20, o 

Programa passou a contratar adolescentes carentes a partir de 16 anos de idade 

que permaneceram ligados até completarem a maioridade. 

Em 2000, a Assessoria Especial de Recursos Humanos (AERH) adquiriu o 

status de Pró-Reitoria, e com isso buscou integração dos diversos programas 

relacionados à gestão de pessoas na Universidade, permanecendo o Programa 

Ação Jovem sob a coordenação do Departamento de Recursos Humanos (DRH). 

Em 2003, a UFMG apresentou proposta de mudança no nome do cargo para 

contratação dos adolescentes para adequar ao estabelecido no termo de convênio 

celebrado entre as duas instituições. A CVB-MG aceitou e o novo cargo recebeu a 

denominação de “Contínuo” e passava a ter as seguintes atribuições: auxiliar no 

preparo, recepção, distribuição interna e externa de documentos, correspondência e 

informações; auxiliar na preparação de reuniões de órgãos colegiados; efetuar 

requisições para a reprodução de documentos; executar pequenas tarefas que 

envolvam a utilização de microcomputador; efetuar pagamentos e outras atividades 

bancárias ou comerciais de interesse da instituição; auxiliar na organização de 

materiais de almoxarifado e assemelhados; auxiliar no arquivo de documentos; 

prestar informações básicas relacionadas à sua área de trabalho; executar outras 

atividades de mesma natureza, grau de complexidade e responsabilidade. 

A Cruz Vermelha, por sua vez, atenta às necessidades de formação humana 

e profissional dos jovens que se inscreveram no Programa Ação Jovem, ampliou sua 

atuação e em 2003 criou o “Centro de Apoio ao Adolescente”, que assumiu 

internamente a responsabilidade pela execução dos convênios e do Programa 

relacionados a esse segmento. Trata-se de uma iniciativa voltada para o 

acolhimento, a valorização e a orientação dos adolescentes que se inscreveram na 

tentativa do primeiro emprego. Desde sua implantação, o Centro de Apoio ao 

Adolescente está sob a coordenação de um tecnólogo em recursos humanos e sua 

equipe de trabalho é composta por estagiários provenientes dos cursos de serviços 

sociais, pedagogia, psicologia e letras e por dois adolescentes do programa Ação 

Jovem contratados pela Cruz Vermelha. 

A partir de 2001, o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(DRH) iniciou um processo de pré-seleção dos adolescentes encaminhados pela 

Cruz Vermelha para atender a demanda das unidades e setores que necessitavam 

cada vez mais de pessoal qualificado. Foi realizada, neste sentido, uma pesquisa 
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sobre o Programa Ação Jovem junto às unidades acadêmicas e órgãos da UFMG 

com o objetivo de avaliar o processo. Como resultado, ficou evidente que a Cruz 

Vermelha e a UFMG deveriam dedicar mais atenção ao Programa, e ao mesmo 

tempo, a pesquisa revelou que o programa era muito bem visto perante a 

comunidade universitária. 

Em abril de 2002, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos instituiu um novo 

grupo de trabalho, composto por representantes do DRH, de unidades acadêmicas e 

de órgãos administrativos da Universidade com o objetivo de amadurecer as 

reflexões em torno do Programa, considerando a possibilidade de uma maior 

articulação com os demais programas de recursos humanos na UFMG. Esse grupo 

propôs que o trabalho dos adolescentes na Universidade fosse reorientado e tivesse 

uma participação mais direta da instituição na sua gestão. Além disso, recomendou 

que fossem selecionados para o Programa adolescentes filhos de servidores da 

UFMG. Segundo relato de uma servidora da Universidade, esta proposta não foi 

implantada porque ia de encontro aos objetivos do Programa. Esse trabalho de 

avaliação foi coordenado pelo Pró-Reitor Adjunto, João Cesar de Freitas Fonseca, e 

possibilitou a reelaboração do Programa Ação Jovem. 

No ano de 2004, a PRORH instituiu na Universidade o programa PORTA, 

aprimoramento do Ação Jovem. Essa denominação é utilizada até hoje para nomear 

o Programa na CVB-MG. O PORTA surgiu com o objetivo de propiciar aos jovens 

aprendizes, contratados por meio do convênio firmado com a CVB-MG, mecanismo 

para uma aprendizagem e adequada formação profissional mediante várias ações 

que contribuam para a ampliação de suas perspectivas sobre o mundo do trabalho. 

É responsabilidade da UFMG incentivá-los e apoiá-los na construção de um projeto 

de vida pela valorização da educação, indo além da escolha profissional e da 

obtenção de um emprego, abrindo espaço para a expressão de suas inquietações, 

anseios e expectativas, possibilitando a percepção do trabalho como realização 

pessoal e meio de participação na transformação do mundo. 

A oficialização do PORTA se concretizou por meio do 1º Termo Aditivo ao 

Convênio nº 233/04-00, assinado entre a UFMG e a CVB-MG. O Programa tem 

como objetivo oferecer a oportunidade do primeiro emprego, propiciando 

experiências que qualifiquem os jovens para a inserção no mercado de trabalho 

formal. A partir daí a carteira de trabalho e previdência social do adolescente passou 

a ser registrada com uma nova função, a de mensageiro interno. Cabe ressaltar que 
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a carteira de trabalho do menor é assinada pela CVB-MG, que é a instituição 

empregadora, responsável por elaborar todo o processo de admissão e 

desligamento do menor, e as entidades parceiras repassam mensalmente à CVB-

MG os valores referentes ao salário, encargos e outros custos administrativos. 

Em abril de 2009, após avaliação dos técnicos do DRH, juntamente com os 

responsáveis pelo programa na CVB-MG, foi extinto o processo de pré-seleção dos 

adolescentes iniciado pela UFMG em 2001 para atender a demanda de suas 

unidades e órgãos que necessitavam cada vez mais de pessoal qualificado. A partir 

dessa data, a equipe da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP/DRH) avaliou 

também a necessidade de se estabelecerem outras iniciativas que possibilitassem 

um maior desenvolvimento dos adolescentes, as quais resultaram nos seguintes 

projetos: treinamento introdutório, treinamento de chefias, acompanhamento 

funcional, desligamento institucional, manual de orientações do programa, 

comemoração do dia do trabalhador adolescente. Nos seis meses que antecedem o 

término do contrato de trabalho, a Universidade oferece ao adolescente trabalhador 

um curso de preparação para o desligamento. Estes projetos serão descritos 

individualmente nos itens 5.3.2 e 5.3.3 deste capítulo. 

Em 12/06/2008, foi publicada a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil 

(TIP), popularmente conhecida como Lista TIP, pelo Decreto nº 6.481, para 

relacionar as formas de trabalho que são proibidas para menores de 18 anos no 

Brasil. Esse decreto regulamenta os artigos 3º, alínea “d”, e 4º, da Convenção 182 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que tratam das piores formas de 

trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação. O referido decreto declara que 

é competência do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o exame da Lista TIP e, 

se necessário, a lista deve ser revista em consulta com as organizações de 

empregadores e de trabalhadores interessados. 

Em 2009, houve fiscalização do Ministério do Trabalho na CVB-MG e foi 

determinado que a instituição reformulasse o contrato dos trabalhadores 

adolescentes do Programa Ação Jovem na CVB-MG com as instituições parceiras 

adequando as exigências do Decreto nº 6.481 de 12/06/2008. Naquele ano, a CVB-

MG enviou ofícios às instituições parceiras, convocando todos os trabalhadores, 

juntamente com seus responsáveis, para assinarem o novo contrato em duas vias 

de igual teor, na presença de duas testemunhas. O novo contrato foi celebrado 

mediante as seguintes condições: 
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• O empregado trabalha para a empregadora, exercendo a função de 

mensageiro interno, e recebe um salário mínimo vigente. 

• O horário de trabalho é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, 

jornada diária de 8 horas, com intervalo de 01 hora para almoço. Este horário 

não poderá prejudicar a frequência do empregado às aulas e seu desempenho 

nas atividades escolares, ficando expressamente vedado o trabalho 

extraordinário por parte do empregado. 

• Obriga-se ao empregado, além de executar com dedicação e lealdade o seu 

serviço, a cumprir o Regulamento Interno da Empregadora, as instruções de 

sua administradora e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, 

relativas às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados. 

• O contrato é celebrado a título de experiência, obedecendo ao disposto no 

parágrafo único do art. 445 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas ao contrato por 

prazo determinado, bem como todas aquelas inerentes ao trabalho do menor, 

celetistamente estabelecidas, devendo sua rescisão antecipada, por justa 

causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da CLT, conforme o caso. 

• Vencido o período de experiência e continuando o empregado a prestar 

serviços à Empregadora, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas 

as cláusulas nele estabelecidas, até sua maioridade ou enquanto não se 

rescindir o contrato de trabalho. 

• A CVB-MG poderá, a qualquer tempo, transferir o empregado a título 

temporário ou definitivo, tanto no âmbito da Unidade para qual foi admitido 

como para outras conveniadas a ela e integrantes do programa “Ação Jovem”, 

no intuito de manter o vínculo empregatício, desde que dentro desta localidade 

e que tal fato não importe em mudança de domicílio do empregado ou venha a 

prejudicar sua frequência e desempenho escolar. 

No contrato está mencionado que o empregado, para ingressar e permanecer 

no Programa Ação Jovem, deve obedecer ao artigo 63 do ECA, que relaciona os 

seguintes princípios para a formação técnico-profissional: garantia de acesso e 

frequência obrigatória ao ensino regular; atividade compatível com o 

desenvolvimento do adolescente; horário especial para o exercício das atividades. 
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No contrato, é vedado ao empregado exercer atividades laborativas que não 

obedeçam ao artigo 67 do ECA, sendo estas o trabalho noturno realizado entre as 

22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte; perigoso, insalubre ou penoso; 

realizado em locais prejudiciais à formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, 

moral e social do aprendiz adolescente; realizado em horários e locais que não 

permitam a frequência à escola. 

 

 

5.3.2 Aprimoramento no processo 
 
 

No Manual de Orientação ao Trabalhador Adolescente, elaborado em 2005 

pela equipe de técnicos da Coordenadoria de Gestão de Pessoal/Departamento de 

Recursos Humanos (CGP/DRH), estão normatizados os direitos, os deveres e as 

proibições que deverão ser respeitados pelo menor e pelo chefe imediato. De acordo 

com esse manual, os adolescentes vinculados ao Programa podem desempenhar as 

seguintes atividades administrativas: recepção, protocolo, organização de 

bibliotecas, encadernação de cópias de materiais; serviços externos (entrega de 

documentos) e manutenção de arquivos. As atividades de atendimento telefônico, 

digitação e xerox podem ser desempenhadas pelos adolescentes desde que não 

ocupem toda sua jornada de trabalho. Se o chefe imediato não seguir essas 

orientações, o adolescente deverá procurar o Departamento de Recursos Humanos 

para formalizar reclamação de descumprimento das normas do projeto. 

De acordo com o manual de orientação, os adolescentes não podem 

desempenhar algumas das atividades descritas no Decreto nº 6.481, de 12/06/2008 

(Lista TIP), que lista as piores formas de trabalho infantil, tais como:  

 
abrir e fechar setores, substituir chefia ou servidores no setor, ter acesso a 
informações sigilosas, manusear e transportar valores, realizar 
segurança/vigilância patrimonial, realizar atividade de porteiro, executar 
atividades em horário noturno (entre 21:30 de um dia até as 5:00h do dia 
seguinte), viajar a serviço para fora da comarca, salvo com autorização 
judicial ou acompanhamento de responsável legal, trabalhar em local 
insalubre, exposto a produtos tóxicos, substâncias ácidas, a radiação, 
dentre outros, trabalhar em local perigoso (alta tensão, materiais cortantes, 
altas temperaturas, dentre outros), trabalhar em locais ou em serviços 
prejudiciais à sua moralidade, executar atividades que caracterizem serviço 
doméstico, levantar, transportar carga ou descarga manual de pesos 
superiores a 20 quilos, para o gênero masculino e superiores a 15 quilos 
para o gênero feminino, quando realizados raramente; e superiores a 11 
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quilos para o gênero masculino e superiores a 7 quilos para o gênero 
feminino, quando realizados frequentemente. 

 

A UFMG oferece aos jovens trabalhadores do programa os seguintes 

benefícios: 

• Refeições a baixo custo nos restaurantes universitários. Para utilizar o 

benefício, o adolescente deve apresentar carteira de usuário da Biblioteca 

Universitária.  

• Transporte gratuito nos ônibus internos que circulam pelas Unidades do 

Campus Pampulha. 

• Horas de lazer no Centro Esportivo Universitário (CEU). Para utilizar esse 

espaço, o adolescente deve solicitar carteira para acesso ao clube e pagar 

semestralmente. 

• O adolescente poderá usar os muitos espaços das bibliotecas universitárias e 

solicitar empréstimo de livros mediante apresentação da carteirinha de 

usuário. 

• Também são ofertados aos adolescentes cursos de capacitação e 

treinamento. 

Os adolescentes beneficiários do Programa têm direito a: registro na carteira 

de trabalho, salário mínimo mensal pago até o quinto dia útil do mês seguinte; 

décimo terceiro salário proporcional aos meses trabalhados, pago até dia 20 de 

dezembro de cada ano; trinta dias de férias regulamentares após completar um ano 

de trabalho; abono de férias constitucional (um terço do salário), pago junto com as 

férias anuais; vale-transporte para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa; 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) correspondente a 8% (oito por 

cento) do salário mensal, depositado mensalmente numa conta individual na Caixa 

Econômica Federal e retirado só em caso de dispensa sem justa causa. 

Os deveres a serem cumpridos pelos adolescentes podem ser divididos em 

termos de apresentação e posturas pessoais e de atuação profissional. 

Quanto à apresentação e postura pessoal, o adolescente deverá: manter 

apresentação pessoal condizente com o ambiente de trabalho, evitando o uso de 

piercings, tatuagens, bem como roupas e calçados inadequados; usar 

obrigatoriamente a camisa de uniforme com a logomarca da Cruz Vermelha durante 

todo o horário de trabalho, inclusive ao realizar serviços externos; usar crachá 
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durante a jornada de trabalho; cuidar da higiene pessoal, mantendo os cabelos bem 

cuidados, unhas aparadas e roupas limpas. Não é permitido usar bonés e fones de 

ouvidos durante o horário de trabalho. 

Com relação à atuação profissional, recomenda-se: pontualidade no horário 

de trabalho e qualquer atraso deverá ser comunicado e justificado à chefia; 

apresentação de atestado médico ou declaração de comparecimento ao serviço de 

saúde à chefia e ao Departamento de Pessoal da CVB-MG, quando houver 

impossibilidade de comparecer ao trabalho por motivo de doença; respeito à chefia, 

aos demais servidores, alunos e usuários, tratando-os com educação; caso sofra 

algum ato de desrespeito, este deverá ser comunicado à chefia imediata e ao 

Departamento de Recursos Humanos; zelo pelo patrimônio público, pela 

organização e limpeza do local de trabalho; utilização do computador e do telefone, 

fora das atividades profissionais, apenas com a autorização da chefia imediata; estar 

regularmente matriculado e frequentando a escola. Este vínculo deve ser 

comprovado nos meses de junho e outubro de cada ano, por meio de declaração da 

escola, a ser entregue à chefia imediata. A comprovação da matrícula e da 

frequência deverá ser acompanhada de informações sobre o desempenho escolar 

do adolescente. 

Em caso de adoecimento durante o horário de trabalho, o adolescente deverá 

comunicar a sua chefia sobre seu estado de saúde e procurar um posto de saúde 

para tratamento e orientação médica, não se esquecendo de solicitar o atestado 

médico para que sua falta seja justificada. Em caso de mal-estar ou acidente dentro 

da UFMG e durante seu horário de trabalho, o adolescente deverá ser encaminhado 

ao Serviço de Atenção à Saúde do Trabalhador (SAST), sempre acompanhado de 

um adulto, que deverá permanecer com o adolescente até que este seja liberado. 

Em caso de substituição do adolescente antes do término do contrato de 

trabalho, a chefia deverá entrar em contato com a secretaria administrativa do DRH 

para dar início ao processo de nova contratação. No caso de mudança de setor de 

trabalho ou de qualquer hipótese de remanejamento do adolescente, o DRH deverá 

ser comunicado tanto pelo adolescente quanto pelo chefe imediato deste. 

Há, ainda, um conjunto de proibições que devem ser respeitada pelos 

trabalhadores adolescentes. Não é permitido: namorar em horário de trabalho, assim 

como dar telefonemas ou fazer visitas ao posto de trabalho de outro adolescente; 

utilizar apelidos ou tratar de forma pejorativa qualquer membro da comunidade 
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universitária, bem como gírias no local de trabalho; emprestar documentos pessoais 

a terceiros, como crachá funcional ou carteira de usuário da Biblioteca Universitária, 

visto que são intransferíveis; utilizar indevidamente os elevadores, assim como 

demais equipamentos (impressoras, computadores) e espaços públicos 

(restaurantes, praça de serviços, bibliotecas) da UFMG; portar e/ou consumir 

bebidas alcoólicas, cigarros e drogas de qualquer espécie, de acordo com o artigo 

81, incisos II e III da Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, que criou o ECA; utilizar 

os elevadores do Hospital das Clínicas, já que estes são destinados ao transporte de 

materiais ou pacientes. Essa proibição visa evitar a eventual contaminação dos 

adolescentes. 

 

 

Treinamento e capacitação 
 
 
 

Na atividade laboral dos adolescentes, o caráter educativo precisa prevalecer 

sobre o aspecto produtivo, devendo haver preparação adequada para o mercado de 

trabalho. Dessa maneira, o Programa, além de oferecer a oportunidade de emprego, 

compromete-se com a formação dos trabalhadores, acompanhando-os e 

promovendo o seu desenvolvimento pessoal, ético e profissional. 

É oferecido curso de treinamento introdutório aos adolescentes e de 

capacitação às chefias, por se reconhecer que estas exercem importante papel na 

formação pessoal e profissional dos adolescentes. Esses cursos objetivam o 

atendimento satisfatório das demandas institucionais, bem como a adaptação e o 

bom aproveitamento da primeira experiência profissional desses jovens 

trabalhadores. 

 
 
Acompanhamento funcional 

 

 

Ao serem admitidos na Universidade, os trabalhadores adolescentes passam 

a vivenciar realidades diferentes do seu contexto social, deparando-se com um novo 

aprendizado que, na maioria das vezes, corresponde a sua primeira experiência de 

trabalho formal. 
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Nesse contexto, faz-se necessário apoiar esses trabalhadores nessa trajetória 

e contribuir para sua formação pessoal e profissional, sendo fundamental orientar e 

acompanhar os adolescentes e suas chefias com vistas ao desenvolvimento e à 

adaptação dos trabalhadores adolescentes na instituição. 

O acompanhamento dos adolescentes deverá ter caráter preventivo e 

formativo e permeará toda a trajetória profissional destes na UFMG e ficará sob a 

responsabilidade da equipe técnica do DRH. 

Na apresentação para ingresso na UFMG, o adolescente e seu responsável 

serão recebidos pelo profissional do DRH que fará o acolhimento, dando as devidas 

orientações. Após o ingresso no setor de trabalho, o adolescente será orientado e 

acompanhado pela chefia imediata, sua referência durante sua permanência na 

instituição. Ela deverá promover a sua integração ao ambiente profissional e treiná-

lo para o desempenho das tarefas que lhe serão atribuídas durante a realização do 

contrato. 

O manual de orientações do PORTA prevê as seguintes funções atribuídas ao 

chefe imediato que, é o responsável pelo acompanhamento dos adolescentes 

durante o contrato de trabalho: convidar os pais ou responsáveis pelo adolescente a 

conhecerem seu setor de trabalho, visando ao estabelecimento de uma parceria 

com eles, facilitando o tratamento de questões adversas que possam se apresentar; 

treinar e orientar os adolescentes sobre as atividades que deverão executar, 

observando a descrição do seu cargo e atentando para as orientações dispostas no 

ECA; coordenar, acompanhar e avaliar o desempenho do adolescente em suas 

atividades; orientar o adolescente quanto às regras de comportamento, relações de 

trabalho, funcionamento e organização do setor; liberar o adolescente para a 

participação nos treinamentos e eventos oferecidos pela UFMG e/ou CVB-MG, 

sempre que a Administração Central assim o solicitar; realizar contato com os pais 

ou responsáveis em caso de não comparecimento do adolescente ao trabalho e, se 

ocorrerem novas faltas ou a impossibilidade de contato com os responsáveis, 

comunicar ao DRH; avaliar o desempenho do adolescente no trabalho no 2º e no 9º 

mês de contrato, por meio do preenchimento de formulário encaminhado ao DRH; 

verificar a frequência e o desempenho escolar do adolescente nos meses de junho e 

outubro, quando ele deverá apresentar declaração da escola (caso seja verificada 

infrequência e/ou baixo rendimento, solicitar acompanhamento ao DRH). 
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O manual de orientações do PORTA recomenda às chefias imediatas que 

sigam as seguintes orientações: é aconselhável a flexibilidade da carga horária de 

trabalho em semana de prova ou trabalho escolar, devidamente negociada com o 

adolescente; as atividades de trabalho devem ser definidas pela chefia imediata, e 

as prioridades repassadas para o trabalhador adolescente de forma clara e objetiva, 

sendo vedada a execução de atividades particulares para quaisquer pessoas; é 

muito importante a parceria entre DRH e chefias para que o acompanhamento e a 

orientação dos adolescentes sejam feitos com maior eficácia (dessa maneira, o DRH 

deverá ser comunicado sobre qualquer mudança de comportamento ou ocorrências 

que envolverem os jovens trabalhadores, para que as providências cabíveis a cada 

caso possam ser tomadas, o mais breve possível); as chefias imediatas são 

corresponsáveis pela administração do programa de parceria entre a CVB-MG e a 

UFMG; caso ocorra remanejamento do adolescente, este deverá ser comunicado 

pela chefia à secretaria do DRH. 

Quanto ao acompanhamento profissional dos adolescentes pela equipe 

técnica do DRH, os jovens trabalhadores passam por dois momentos avaliativos 

formais, quando avaliam seu próprio desempenho e são avaliados por suas chefias 

imediatas: a primeira avaliação acontece no segundo mês, após o ingresso do 

adolescente no setor de prestação de serviço; e a segunda no nono mês de trabalho 

na Universidade. 

A chefia, com respaldo da direção da Unidade ou Órgão, tem autonomia para 

resolver, internamente, as dificuldades que possam surgir no desenvolvimento do 

trabalho. Se houver necessidade, a família e a escola também poderão ser 

envolvidas no processo de acompanhamento dos menores. Tanto as chefias como 

os adolescentes poderão recorrer ao DRH a qualquer momento com o objetivo de 

sanar as dificuldades apresentadas. 

 

 

O desligamento institucional e a orientação profissional 

 

 

A UFMG oferece aos trabalhadores adolescentes, que estão se aproximando 

do fim do contrato de trabalho, a possibilidade de participar do Projeto de 

Desligamento Institucional. O objetivo é propiciar apoio técnico, para o momento do 
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desligamento institucional, contribuindo também para a construção de um projeto de 

vida, ampliando os conhecimentos do jovem sobre as profissões e o mercado de 

trabalho, além de fazer reflexão sobre as potencialidades e possibilidades de cada 

jovem. 

A ementa do Curso de Preparação para o Desligamento está no Manual de 

Orientação sobre o Mercado de Trabalho, elaborado em 2009 pela equipe de 

técnicos da Coordenadoria de Gestão de Pessoal/Departamento de Recursos 

Humanos (CGP/DRH), para servir de referência aos adolescentes trabalhadores da 

UFMG após o término do contrato de trabalho com a CVB-MG. Nessa ocasião, são 

apresentadas treze dicas e orientações básicas ao adolescente para seu 

aperfeiçoamento e continuidade no mercado de trabalho. São elas: 

1) Cursos de capacitação: são apresentados o sites que oferecem cursos de 

auxiliar administrativo, informática, cabeleireiro, artesanatos variados, corte 

e costura e outros. 

2) Educação profissional: é voltada para cursos técnicos, garante um diploma 

e habilita para uma profissão. São apresentados os sites das instituições 

(COTEMIG, CEFET-MG, SENAI-MG, COLTEC, PROMINP) que oferecem 

esses cursos. E também é apresentado o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos, disponível para consulta no site do Ministério da Educação. 

3) Ensino superior: são apresentados três tipos de cursos: Ensino Tecnólogo 

Superior, Bacharelados e Licenciaturas e os sites onde são encontrados. 

4) Carreira militar: a entrada se dá por meio de concursos com prova escrita, 

física e outras. A escolaridade exigida dependerá do cargo desejado e da 

instituição na qual vai tentar a vaga, podendo variar de ensino fundamental 

a superior. A carreira militar envolve Forças Armadas Federais (Exército, 

Marinha e Aeronáutica) e Policia Militar. São apresentados os sites 

pertinentes sobre a carreira militar e detalhes sobre os concursos e provas. 

5) Instituições de Ensino Superior gratuitas: em Belo Horizonte existem três 

(UFMG, UEMG, CEFET-MG). São apresentados os sites oficiais para 

consultar e as opções de cursos. 

6) Financiamento Estudantil (FIES): é apresentado ao adolescente o site 

oficial, o significado do FIES e quem pode participar. 

7) Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): foi criado em 1998, a prova é 

composta de 180 questões e de redação. Podem participar quem vai 
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concluir o ensino médio ou que já tem diploma. Também é apresentado o 

site oficial do ENEM. 

8) Programa Universidade para Todos (PROUNI): foi criado pelo Governo 

Federal em 2004. É apresentado o site oficial para consulta e quem pode 

participar do programa, as particularidade (reserva de bolsas a pessoas 

deficientes e aos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos), os tipos de 

bolsas (integral e parcial). 

9) Como elaborar um curriculum vitae: é apresentada a sequência para 

elaboração (identificação, objetivo, formação acadêmica, experiência 

profissional, cursos, informações adicionais) e também o que não deve ser 

colocado e outros cuidados necessários na elaboração de um bom 

currículo. 

10) Atitudes para otimizar suas chances no mercado: sinceridade, interesse, 

disposição, organização e afinidade. 

11) Dicas para entrevista de emprego: horário de chegada adequado (nem 

muito cedo nem atrasado); vestuário deve ser simples e adequado ao 

cargo, evitando decotes e roupas esportivas; ter conhecimento prévio das 

informações da empresa disponibilizadas na internet; desligar o celular; 

manter o tom de voz regular; ser educado, polido e nunca arrogante. 

12) Como encontrar um emprego: são apresentadas as principais formas de 

procurar emprego: cadastrar o curriculum no site das empresas em que 

deseja trabalhar; enviar para agências de emprego e consultorias de 

recursos humanos; buscar vagas em anúncios de jornais; fazer contato com 

a rede de relacionamento (networking); e também utilizar sites de busca 

(exemplo: Google), onde será digitada a palavra emprego, para visitar 

algumas páginas de bancos de currículos e se cadastrar. 

13) Cadastrar o currículo nas agências de emprego na internet: são 

apresentados os sites oficiais das agências de emprego na internet para 

cadastrar o currículo. É aconselhável se cadastrar na agência do Sistema 

Nacional de Empregos (SINE) e fazer uma ficha cadastral para se 

candidatar a vagas temporárias que, na maioria das vezes, não exigem 

experiência. 

A Universidade tem como meta garantir aos trabalhadores adolescentes 

condições para desempenharem suas funções, visando ao seu desenvolvimento 
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pessoal, ético e profissional, preparando-os para posteriores oportunidades no 

mercado de trabalho, de acordo com os parâmetros legais estabelecidos pelo ECA. 

Atividades de sociabilidade e promoção social do adolescente 

 

 

A PRORH/DRH, responsável pelo programa PORTA, vem realizando, ao 

longo dos anos, a comemoração do Dia do Trabalhador Adolescente, propiciando 

um momento de integração e lazer entre os jovens, valorizando a formação para o 

trabalho e o desenvolvimento socioeducacional. Esta ação viabiliza ao jovem 

trabalhador construir relações de mutualidade, de alteridade, reconhecimento de si e 

do outro, possibilitando-lhe uma maior reflexão sobre seus próprios atos, suas 

razões e consequências, bem como sobre os seus projetos de vida: o trabalho, o 

ensino e o lazer. A interação grupal contribui para a troca de conhecimento e de 

experiências, subsidiando a formação da identidade desses trabalhadores. No 

decorrer dos anos, o DRH e os chefes imediatos desses jovens vêm constatando 

resultados positivos no trabalho deles após a realização desse evento. 

Desde 2002, em outubro de cada ano, o DRH/PRORH promove esta festa 

comemorativa, oferecendo atividades recreativas, educativas e culturais a todos os 

jovens do programa. Esse evento possui um caráter especial, pois valoriza a 

dedicação dos adolescentes da UFMG, reforçando o sentimento de pertencimento 

institucional. 

Desde 2004, o show de talentos faz parte da programação do Dia do 

Trabalhador Adolescente. Durante a comemoração, os adolescentes têm a 

oportunidade de apresentarem suas habilidades artísticas por meio de 

apresentações teatrais, dança, música, poesias, artes circenses, entre outras. 

Em 2010, foi realizado o primeiro concurso de redação, com o objetivo de 

propiciar aos trabalhadores adolescentes um espaço de expressão de suas ideias, 

sentimentos e percepções do mundo. São oferecidos prêmios para os três primeiros 

lugares e os resultados são divulgados durante a comemoração do Dia do 

Trabalhador Adolescente. 

A segunda fase foi de reestruturação e consolidação do programa na 

universidade, e seu aprimoramento resultou no Programa PORTA. Conforme já 

mencionado acima, para cumprir os objetivos da parceria foram criados seis 
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subprogramas. O resumo do aprimoramento do processo relativo a esta fase 

encontra-se na FIG. 3. 
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FIGURA 3 - Resumo do aprimoramento no processo 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

5.3.3 Avaliação dos resultados 

 

 

Nesta seção, foram avaliados os seguintes resultados: quantidade de 

adolescentes que ingressaram no Programa de 1999 a 2011; qualidade da formação 

oferecida aos participantes; vida profissional e mobilidade social dos egressos. 

 

 

5.3.3.1 Número de profissionais formados 

 
 
 

A segunda fase iniciou-se em 1999, e ainda está em vigência, mas, em 

função do interesse da pesquisa, foi estudada até dezembro de 2011. Nesse período 

foi realizada uma reestruturação do Programa para adequá-lo às exigências da 
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Constituição Federal de 1988, do ECA e da EC nº 20, e isto resultou no PORTA. 

Nesse período de 1999 a 2011, a UFMG recebeu 1.957 adolescentes selecionados 

pelo Programa Ação Jovem da CVB-MG. Em média, ingressaram 150,5 jovens por 

ano (desvio-padrão de 29,8). O mínimo de participantes foi observado em 1999, com 

a contratação de 77 trabalhadores adolescentes e o máximo em 2009, com 204. Na 

TAB. 3, está a quantificação dos jovens admitidos nessa fase. 

 

TABELA 3  
Número de jovens admitidos na segunda fase 

 
Ano Admissão 

1999 77 

2000 128 

2001 137 

2002 165 

2003 136 

2004 155 

2005 155 

2006 166 

2007 154 

2008 171 

2009 204 

2010 147 

2011 162 

Total 1957 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 

 

 

Idade de contratação 

 

 

Conforme já explicitado, a idade para contratação dos trabalhadores se dá a 

partir de 16 anos, conforme regulamentação da EC nº 20. Da população analisada, a 

média de idade dos jovens no momento da admissão foi de 16,5 anos, mínima de 16 
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e máxima de 17,4 anos. Considerando os quartis, 75% dos jovens admitidos tinham 

idade entre 16,0 e 16,7 anos. Na TAB. 4 e no GRÁF. 1 foram informados os dados 

estatísticos relativos à idade no momento da contratação.  

 

TABELA 4 
Estatísticas da idade (em anos) no momento da admissão 

 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 

 

 

 
GRÁFICO 1 – Idade (em anos) no momento da admissão 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 
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Tempo de permanência no Programa 

 

 

Dos 1957 jovens admitidos no período, 1939 permaneceram no programa de 

12 a 24 meses incompletos, representando 99,08% da população analisada. Há 

maior destaque para os períodos de 17, 18, 19 e 20 meses de permanência, nos 

quais é possível observar a existência de mais de 200 jovens para cada mês. A 

representação gráfica do tempo de permanência de todos os adolescentes do 

programa encontra-se no GRÁF. 2. 

 

 
GRÁFICO 2 - Tempo de permanência no projeto em meses 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 
 

Sabe-se que o tempo de permanência dos adolescentes no Programa não 

pode ser superior a 24 meses, visto ter idade mínima de 16 anos para ingresso e 

máxima de 18 anos para desligamento. Estes resultados estão alinhados a 

Amazarray et al. (2009), para quem o contrato de aprendizagem é o contrato de 

trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois 

anos. De acordo com os dados estatísticos aqui apresentados, os jovens da 

segunda fase permaneceram em média 18 meses no Programa, com desvio padrão 
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de 2,8. O tempo mínimo de permanência observado foi de 6,9 meses e o máximo de 

24 meses. Considerando os quartis, 50% dos jovens permaneceram entre 18,3 e 24 

meses no Projeto. A TAB. 5 e o GRAF. 3 informam o tempo de permanência, em 

meses, da população analisada. 

 

TABELA 5 
Estatística do tempo de permanência no Programa (em meses) 

 

 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 

 

 

 
GRÁFICO 3 – Tempo de permanência no Programa (em meses) 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 
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Idade de desligamento do Programa 

 

 

Nessa fase, 1799 adolescentes cumpriram integralmente o contrato de 

trabalho, ou seja, se desligaram ao completarem 18 anos de idade, representando 

92% dos admitidos no período. Os que não conseguiram cumprir todo o Programa 

foram 158 jovens, representando 8% da população pesquisada. A representação 

gráfica tanto dos jovens que cumpriram integralmente quanto dos que se desligaram 

está demonstrada no GRÁF. 4. 

 

  
GRÁFICO 4 - Percentual de jovens que concluíram o projeto 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 
 

 

Residência dos jovens do Programa 

 

 

Os jovens encaminhados para a UFMG são residentes na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Dos jovens admitidos, há um destaque para 1.196 

que residem em Belo Horizonte, seguidos de 293 em Santa Luzia e 230 em Ribeirão 

das Neves, representando 61,1%, 14,9% e 11,7% do total de jovens, 
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respectivamente. A representação gráfica do número de adolescentes por cidade de 

residência encontra-se no GRÁF. 5. 

 

 
GRÁFICO 5 - Número de jovens por cidades (entre 1999 e 2011) 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 
 

A representação gráfica dos bairros de Belo Horizonte com mais de 20 

adolescentes no Programa encontra-se no GRÁF. 6. 
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GRÁFICO 6 - Bairros de BH com mais de 20 jovens no Programa 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 
 

Pode-se observar, pelos dados apresentados, que os bairros onde se 

concentra o maior número de jovens atendidos pelo projeto são Céu Azul, Jaqueline, 

Serra Verde, Taquaril e Jardim Leblon.  

No GRÁF. 7, encontra-se a representação gráfica dos bairros de Santa Luzia 

com mais de 15 adolescentes no Programa. 

 

 
GRÁFICO 7 - Bairros de Santa Luzia com mais de 15 jovens no Programa 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 
 

Santa Luzia é a segunda cidade com a maior concentração de jovens 

atendidos pelo Programa, com destaque para o bairro São Benedito. 

A representação gráfica dos bairros de Ribeirão das Neves com mais de 5 

adolescentes no Programa encontra-se no GRÁF. 8. 
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GRÁFICO 8 - Bairros de Ribeirão das Neves com mais de 5 participantes 
Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 
  

A terceira cidade com maior concentração de jovens é Ribeirão das Neves, 

sendo os bairros Maria Helena, Lagoa, Luar da Pampulha e Menezes onde se 

encontra o maior número de adolescentes contratados. 

Pode-se concluir que o projeto prioriza jovens residentes em bairros mais 

populares com concentração de pessoas com menor poder aquisitivo. Essa 

conclusão é corroborada por Fonseca (2003), ao relatar que, quando os iniciantes 

são adolescentes de famílias pertencentes a classes populares, matriculados no 

ensino público, as chances de ingresso no mercado de trabalho e de crescimento 

profissional tendem a ser menores, devido à ausência de programas de qualificação 

e inserção profissionais oferecidos pelas instituições públicas. 

 

 

5.3.3.2 Qualidade da formação 

 

 

Neste item, apresentam-se resultados da pesquisa relativos ao terceiro 

objetivo específico, que trata dos resultados alcançados pelo Programa em relação à 

qualidade da formação recebida quando o egresso participou dele. 
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Com o intuito de conhecer a qualidade da formação oferecida aos egressos 

pelas instituições parceiras, foram investigadas em questionário questões relativas 

aos cursos de capacitação e treinamento. Esse questionário foi composto de 

questões abertas e fechadas, aplicadas a nove egressos do Programa (sete do sexo 

masculino e dois feminino), sendo apenas dois deles participantes do programa na 

primeira fase. Os respondentes foram contratados entre os anos de 1996 e 2010 e 

desligados entre 1999 e 2011. Na TAB. 6, encontra-se informado o período de 

contratação dos respondentes. 

 

TABELA 6 
Período de Contratação dos Egressos 

 
Egresso 2  1996 a 1999 

Egresso 1 1998 a 2001 

Egresso 3 2000 a 2002 

Egresso 4 2002 a 2004 

Egresso 5 2005 a 2006 

Egresso 6 2005 a 2007 

Egresso 7 2006 a 2008 

Egresso 8 2009 a 2010 

Egresso 9 2010 a 2011 

Fonte: Cadastro de dados funcionais do adolescente/UFMG. 

 

Foi perguntado aos egressos o que de mais importante seu trabalho na 

UFMG lhes ensinou durante sua participação no Programa em termos pessoais, 

profissionais ou sociais. As respostas de alguns foram descritas no QUADRO 2.  

 

QUADRO 2 
Depoimento sobre a importância de ter trabalhado na UFMG 

 
Egresso 1 “O maior aprendizado, sem dúvida, foi a compreensão de que 

realmente eu tinha que estudar bastante para passar em um 

concurso público e me tornar um Servidor. Profissionalmente eu 

aprendi a valorizar as oportunidades de aprendizagem que 

surgem no ambiente de trabalho, seja através dos treinamentos, 
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ou até mesmo ouvindo os conselhos do meu primeiro chefe.” 

Egresso 3 “O meu maior aprendizado foi ter convivido com pessoas que me 

acolheram quando era menor aprendiz e me ensinou o valor e a 

importância do trabalho. Devo muito a um chefe que tive na 

UFMG que me incentivava a estudar, segundo ele saber não 

ocupa espaço.” 

Egresso 4 “O programa foi extremamente relevante em minha vida pessoal, 

profissional e social. Aprendi muito com as várias pessoas que 

conheci na UFMG. O maior aprendizado foi com meu 1º ‘chefe’ a 

quem devo muito por ter me acolhido como menor aprendiz e que 

a cada dia me ensinava o valor e a importância do trabalho. 

Sempre me ajudava em tudo, dando todo o suporte necessário 

na realização das tarefas diárias, bem como excelentes 

conselhos que serviriam para sempre.” 

Egresso 5 “Aprendi a lidar melhor com as pessoas, criei muita maturidade 

tanto profissional quanto pessoal.” 

Fonte: Questionário semiestruturado de coleta de dados. 

 

A pesquisa evidencia a importância do Programa no crescimento pessoal, 

profissional e social dos egressos. A partir de suas respostas é possível notar que a 

figura do chefe é destacada pela maioria dos egressos como de fundamental 

importância no seu desenvolvimento profissional. 

Foi perguntado a eles se a CVB-MG ou a UFMG ministrou algum treinamento 

antes de iniciarem o contrato de trabalho com a Universidade. Do grupo pesquisado, 

cinco relataram receber curso de capacitação administrado pela CVB-MG e apenas 

um deles disse receber também pela UFMG, os outros não receberam nenhum tipo 

de capacitação. As repostas dos egressos confirmam os dados obtidos na pesquisa 

documental, que registra curso de office boy e datilografia, ministrado pelo SENAC 

em parceria com a CVB-MG, no período de 1986 a 1997. Só a partir de 2003, após a 

criação do Centro de Apoio ao Adolescente, a CVB-MG voltou a oferecer o curso de 

capacitação para o trabalho e, em 2007, passou a ofertar o de inclusão digital. Os 

dados obtidos na pesquisa documental revelam a importância da qualificação 

profissional na formação dos adolescentes. Nesse sentido, verificou-se que, na 

implantação do programa PORTA, foram criados projetos de capacitação de chefias, 
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de adolescentes para trabalhar na Universidade e também curso de preparação para 

o desligamento. A partir do PORTA a qualificação profissional foi priorizada. 

 

 

5.3.3.3 Vida profissional dos egressos e mobilidade social 

 

 

Este item apresenta resultados da pesquisa também relativos ao terceiro 

objetivo específico, referindo-se aos resultados alcançados pelo Programa em 

relação à inserção profissional e à mobilidade social do egresso. 

Com o intuito de confirmar objetivos estabelecidos pelo Programa PORTA, 

foram investigadas nos questionários, questões relativas à empregabilidade do 

egresso, tais como: grau de instrução, cursos escolhidos para se profissionalizar, 

vínculo empregatício, remuneração, sua perspectiva de crescimento profissional e 

melhoria da condição social. 

Foi perguntado se o egresso considera que a experiência de trabalho na 

UFMG contribuiu para a inserção dele no mercado de trabalho. As respostas foram 

descritas no QUADRO 3.  

 

QUADRO 3 
Depoimentos sobre a experiência de trabalho na UFMG 

 
Egresso 1 “Logo após a minha demissão da Cruz Vermelha, fui indicado 

por uma amiga da UFMG para uma vaga em uma empresa 

que fabrica móveis planejados. A indicação somada com a 

experiência de quase quatro anos de trabalho na UFMG 

contribuíram para a conquista da vaga. Fiquei nesse emprego 

por quatro anos, só me desliguei quando fui aprovado no 

concurso de assistente em administração na UFMG.” 

Egresso 2 “Depois que saí do Projeto da Cruz Vermelha, eu participei de 

vários testes de seleção onde exigia experiência comprovada 

na carteira, e assim que fui dispensado do exército, arrumei 

emprego em um hipermercado e fiquei trabalhando lá por 8 

anos.” 
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Egresso 3 “O projeto da Cruz Vermelha foi o começo de tudo, onde tive a 

sorte de conseguir o primeiro emprego de carteira assinada. 

Após o projeto fui contratada para trabalhar em um escritório 

de contabilidade, pois já tinha vencido a barreira do primeiro 

emprego, tinha experiência comprovada na carteira de 

trabalho.” 

Egresso 4 “Experiência de trabalho na UFMG contribui muito para 

arrumar o segundo emprego, aprendi muito na UFMG. Quando 

saí da Universidade fui trabalhar com montagem e 

manutenção de microcomputadores, ofício que talvez nunca 

tivesse aprendido se não tivesse trabalhado na UFMG.” 

Egresso 6 “O aprendizado proporcionado pela universidade é 

indescritível. Aprendemos a cada dia, convivendo com as 

pessoas, com nossos colegas de trabalho, na vida acadêmica 

como outros alunos da universidade. Após terminar o Projeto 

da Cruz Vermelha eu continuei na Universidade fui contrato 

pela fundação de apoio e estou lá há 8 anos.” 

Fonte: Questionário semiestruturado de coleta de dados. 

 

Percebe-se que todos os respondentes afirmaram que a experiência de 

trabalho na UFMG contribui para sua inserção e permanência no mercado de 

trabalho. Relataram ainda que a experiência comprovada na carteira profissional foi 

bastante significativa para conseguirem o segundo emprego, sendo esta a maior 

dificuldade encontrada pelos jovens trabalhadores para se inserirem no mercado de 

trabalho. Esse resultado se encontra alinhado com Fonseca (2003), ao se verificar a 

existência de duas situações antagônicas: de um lado, está o adolescente em busca 

do primeiro emprego e, de outro, um modelo econômico excludente e exigente. Por 

causa da falta de experiência, faz-se necessária a criação de programas capazes de 

contribuir para a integração e adaptação de jovens à sociedade e de apoio à 

formação de trabalhadores. 
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Grau de instrução 

 

 

Do grupo em análise, dois têm apenas o ensino médio completo, enquanto 

seis possuem graduação incompleta, com o curso ainda em andamento, e um já 

conclui a pós-graduação e iniciou outra graduação. Um dos respondentes relatou 

que iniciou a graduação em busca de desenvolvimento pessoal. Na TAB. 7, foi 

descrito o grau de instrução dos egressos. 

 

TABELA 7 

Grau de instrução dos egressos 

 
Fonte: Questionário semiestruturado de coleta de dados. 

 

 

Cursos 

 

 

A descrição dos cursos de graduação e pós-graduação relativos à escolha 

profissional dos egressos consta na TAB. 8. 

 
TABELA 8 

Cursos de formação profissional dos egressos 

Grau de instrução N  
Ensino médio completo 2  
Graduação incompleta 6  

Pós Graduação 1 

Total 9  
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Fonte: Questionário semiestruturado de coleta de dados. 

Cursos N   
Arquivologia 1  
Ciências Contábeis 1  
Direito 1 

Gestão de Recursos Humanos 1  
Letras 1  

Matemática 1  
Sistema de Informação 1  
Não se aplica 2  
Total 9  
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Vínculo empregatício 
 
 

Todos os respondentes têm vínculo empregatício, sendo que sete são 

trabalhadores em regime celetista e dois são servidores públicos federais, com 

vínculo estatutário. 

Cinco deles continuam trabalhando na própria UFMG, dois como servidores e 

três são contratados pela Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNDEP) ou por 

empresas terceirizadas; os outros quatro trabalham em empresas privadas. Na TAB. 

9, foram descritas as funções que ocupam nas empresas onde trabalham. 

 

TABELA 9 
Cargo atual dos egressos 

 
Fonte: Questionário semiestruturado de coleta de dados. 

 

 

Remuneração 

 

 

Do grupo em análise, sete têm remuneração mensal de um a três salários 

mínimos e dois declararam receber mensalmente de três a cinco. 

 

TABELA 10 
Remuneração mensal dos egressos 

Cargo Atual N   
Assistente em Administração 2  
Auxiliar administrativo 2  
Auxiliar de Contabilidade 1  
Promotor de vendas 1  
Recepcionista 1  
Suporte técnico em informática 1  
Técnico em Administração 1  
Total 9  
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Fonte: Questionário semiestruturado de coleta de dados. 

 

Perspectiva profissional 

 

 

Dos respondentes, oito deles disseram ter grandes perspectivas profissionais, 

tanto os que atuam em regime celetista quanto os que atuam em regime estatutário. 

Os primeiros relataram terminar a graduação para ocupar vagas melhores nas 

empresas que atuam. Os segundos relataram continuar estudando para pleitear os 

incentivos a qualificação do plano de carreira da UFMG. Apenas um relatou pequena 

perspectiva, justificando atuar em uma empresa que não tem plano de carreira, mas 

pretende continuar estudando para concorrer a uma vaga oferecida em concurso 

público, talvez até mesmo na UFMG. Apesar de responder que tem pouca 

perspectiva, a justificativa apresentada declarou ótima perspectiva em relação à 

inserção profissional.  

Um fato importante detectado na pesquisa foi que dois dos respondentes 

declararam gostar muito de estudar ou que seus pais priorizavam a sua educação. 

Estes declararam ter remuneração mensal de três a cinco salários mínimos, 

portanto, os dados confirmam o fato de a educação estar relacionada à melhor 

inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, maior remuneração. 

 

 

Melhoria da condição social 

 

 

Foi perguntado aos egressos o que melhorou em suas vidas após 

participarem do Programa (Cruz Vermelha/UFMG). As respostas foram descritas no 

QUADRO 4. 

Remuneração N  
De 1 a 3 SM 7  
De 3 a 5 SM 2  
Total 9  
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QUADRO 4 
Depoimento sobre as melhorias após a participação do programa 

 

Egresso 1 “Como foi o meu primeiro emprego, a minha vida melhorou 
principalmente pelas experiências adquiridas, através das 
mesmas consegui dar continuidade a minha vida profissional, ou 
seja, muitas portas foram abertas. Com certeza o dinheiro 
recebido foi importante também, consegui conquistar algumas 
coisas que melhoraram minha condição, por exemplo, o dinheiro 
do acerto serviu para iniciar o processo para a carteira nacional 
de habilitação (CNH) junto ao Detran, entre outras melhorias.” 

Egresso 2 “Melhorou bastante, lá foi a base de tudo. Depois que saí 
participei de vários testes de seleção para emprego, porque eu já 
tinha experiência na carteira de trabalho. Lá me preparei para 
entrar no mercado de trabalho que era bastante concorrido na 
época, mas quando eu falava que tinha trabalhado na UFMG pelo 
projeto da Cruz Vermelha as portas se abriam para mim e eu não 
fiquei mais desempregado.” 

Egresso 3 “Minha vida melhorou em todos os sentidos. Hoje sou uma 
pessoa segura e consciente do que quero para meu futuro. Estou 
no 5º período de ciência contábeis, quero me formar e tentar 
concurso público, quem sabe talvez consiga até mesmo voltar a 
trabalhar na UFMG como servidor público.” 

Egresso 4 “Tudo. Relação com a família, colegas, amigos e namoradas. 
Sem dúvidas foi o início de tudo. Através do programa adquiri 
maturidade suficiente para tomar decisões assertivas em minha 
vida.” 

Egresso 5 “Minhas atitudes como homem e profissional, apesar de já ter 
feito parte do mercado de trabalho antes da Cruz Vermelha, ter 
feito parte da Universidade foi uma experiência maravilhosa, 
pude ter visões diferenciadas e privilegiadas quanto ao contato 
direto com professores. Isso me fez ter uma visão melhor da 
vida.” 

Egresso 6 “Melhorou demais. As portas foram abertas para mim. Tive a 
oportunidade de continuar trabalhando na universidade, 
aprendendo a cada dia, com a profissão e com as pessoas com 
quem convivo dentro da universidade. Hoje trabalho e estudo na 
UFMG, com a intenção de melhorar sempre.” 

Egresso 7 “Graças à oportunidade dada pela Cruz Vermelha fui trabalhar na 
UFMG, onde após o término do meu contrato, trabalhei por mais 
dois anos, com pessoas que contribuíram muito para o meu 
crescimento profissional e pessoal.” 
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Egresso 8 “Autoestima, convívio social, competência, compreendi que 

relacionar com as pessoas é maravilhosamente gratificante e nos 
ajuda viver a cada dia melhor e profissionalmente através da 
experiência pude depois do encerramento do contrato trabalhar 
na área, e estudar novamente, frequentar uma faculdade, e fazer 
o curso que tanto sonhei, mas não na UFMG como queria, mas 
mesmo assim posso dizer hoje que tudo vale a pena.” 

Egresso 9 “Conhecimento e a oportunidade de saber que os sonhos são 
possíveis de ser realizados a partir do seu próprio 
desenvolvimento em um meio social.” 

Fonte: Questionário semiestruturado de coleta de dados. 

 

É possível notar que as respostas dadas pelos egressos remetem a várias 

melhorias, com destaque principalmente no que diz respeito ao crescimento pessoal. 

Conforme enfatiza Fonseca (2003), os anseios pontuados pelos adolescentes 

propiciam o amadurecimento intelectual e psicológico e contribuem para a 

socialização e a construção da sua identidade. 

O aprimoramento desse aspecto pode ajudá-los tanto na relação com o 

próximo quanto com a tomada de decisões em suas vidas, o que contribuirá para a 

melhoria da sua condição social. É válido resaltar o carinho que os egressos 

demonstram com a instituição, ao descreverem a contribuição que a oportunidade 

de trabalhar na Universidade trouxe a suas vidas. 

A partir das considerações feitas, é possível notar que houve grande melhoria 

da segunda fase em relação à primeira, no que diz respeito à reestruturação do 

programa. O resultado disso foi a melhor qualificação profissional dos egressos, com 

a promoção de sua inserção no mercado de trabalho pelo Programa de Parceria 

entre a CVB-MG e a UFMG, o que possibilitou ao grupo analisado mobilidade social. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral avaliar os principais processos e 

resultados relativos à inclusão social de jovens e adolescentes participantes do 

programa de parceria entre a UFMG e a CVB-MG, na perspectiva da sua formação 

profissional, no período de 1974 a 2011. 

Assim, os objetivos específicos foram definidos de forma a alcançar o objetivo 

geral acima. No capítulo 4, buscou-se descrever a contextualização histórica da 

Cruz Vermelha e sua constituição no Brasil e no estado de Minas Gerais, bem como 

sua atuação na promoção social de jovens e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. No capítulo 5, buscou-se identificar e descrever as duas fases 

da parceria entre a CVB-MG e a UFMG nos aspectos relativos à formação 

profissional do Jovem para o mercado de trabalho seguido de outro objetivo 

específico: a meta de medir os resultados do convênio celebrado entre as duas 

instituições em termos da formação e da vida profissional dos egressos. 

Para fundamentar a pesquisa que levou à busca de tais respostas, foram 

elucidados conceitos relativos à promoção social da infância e da adolescência no 

Brasil e sua importância na implementação de políticas públicas promovidas pelo 

Estado, com a contribuição de empresas privadas e a atuação do terceiro setor. Por 

fim, apresentaram-se práticas e modelos de avaliação de projetos sociais que 

permitem avaliar processo e resultado de um programa de inclusão social para 

adolescentes em situação de risco social. 

Utilizando uma metodologia de pesquisa caracterizada como descritiva, os 

dados foram obtidos por meio de fontes documentais e aplicação de um questionário 

semiestruturado a quatorze participantes egressos do Programa. Dessa forma, os 

dados obtidos permitiram a realização de uma análise descritiva dos resultados e 

respostas aos objetivos propostos. 

Os resultados permitiram a exposição de algumas considerações finais sobre 

o estudo realizado, sendo apresentadas a seguir, na mesma estrutura sequencial 

dos objetivos específicos. 

Com relação aos resultados obtidos, a primeira consideração é relacioná-los 

ao marco zero do programa, ou seja, quando o programa foi instituído pela CVB-MG 
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nesse estado e especificamente quando foi celebrado o primeiro convênio com a 

UFMG para promoção social de adolescente em situação de risco social. Segundo 

Marino (2003), as informações obtidas a partir do marco zero permitem orientar o 

planejamento das ações futuras e servem de parâmetro para outras fases da 

avaliação, reduzindo os riscos de insucesso do programa. Nesse ponto, pode-se 

concluir que a atuação da CVB-MG no estado é muito positiva, tanto na formação de 

profissionais da saúde, nos programas de socorristas e no desenvolvimento de 

ações comunitárias, quanto no apoio e na assistência aos Jovens e adolescentes 

que viviam em situação de risco social. 

Em relação ao segundo objetivo específico, pode-se concluir que o Programa 

Ação Jovem era incipiente na primeira fase, mas foi reestruturado e aprimorado. Na 

segunda fase, o Programa atende as exigências impostas pela legislação brasileira 

e ainda inova ao promover atividades de socialização e de preparação para o 

desligamento. Conclui-se que a qualidade da formação profissional oferecida aos 

jovens na segunda fase promoveu maior inclusão social aos seus participantes do 

que na primeira. 

Já em relação ao terceiro objetivo específico, realizou-se uma análise 

descritiva dos resultados do convênio em termos de número de profissionais 

formados, qualidade de formação e vida profissional dos egressos. Nas respostas do 

questionário, fica evidenciado o carinho que os egressos demonstraram pelas 

instituições parceiras, todos relataram que as instituições foram muito importantes 

para a inserção profissional deles no mercado de trabalho, quebrando a barreira da 

busca pelo primeiro emprego. Fonseca (2003) ressalta que há um aumento 

significativo de jovens que ingressam no mercado de trabalho a cada ano na 

tentativa do primeiro emprego, mas esse mesmo mercado é bastante competitivo e 

exige dos iniciantes experiência e qualificação profissional, dificultando cada vez 

mais a inserção deles nas organizações empresariais. É importante destacar que os 

egressos que relataram gostar de estudar foram mais incluídos em relação aos 

demais, no que se diz respeito à vida profissional e à mobilidade social. 

A principal limitação da pesquisa foi a dificuldade de encontrar a 

documentação referente à primeira fase da referida parceria, portanto, não foi 

possível quantificar o número de profissionais formados e nem descrever todos os 

dados históricos desta fase. 
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Outra dificuldade encontrada foi a impossibilidade de poder entrevistar um 

servidor aposentado, um dos idealizadores do programa, que trabalhou na 

Faculdade de Medicina em 1974. A entrevista não aconteceu pois o servidor não 

compareceu, por motivo de saúde. Os dados obtidos são de egressos do programa, 

sendo dois deles participantes da primeira fase. 

A outra limitação apresentada foi que poucos egressos responderam ao 

questionário semiestruturado e a pesquisa foi realizada com nove egressos da 

UFMG e cinco de outras instituições parceiras da CVB-MG. 

A contribuição desta pesquisa, para a academia, foi que o tema abordado, 

embora ocupe lugar relevante na sociedade em geral, ainda tem sido pouco 

investigado do ponto de vista científico, e esta pesquisa trouxe para o debate as 

vozes de diferentes atores; para a Universidade, foi conhecer os resultados da 

avaliação de processos e resultados do programa de parceria de 1974 a 2011 e 

refletir sobre as mudanças incorporadas ao projeto, as quais resultaram em melhor 

inserção profissional e maior mobilidade social de uma população que vivia em 

situação de vulnerabilidade social; para a autora da dissertação, foi ter ouvido 

diferentes vozes e as interpretado dentro do contexto histórico em que se 

apresentaram. Foi também verificar nos resultados da pesquisa que o programa 

contribuiu para inclusão social de uma população jovem em situação de 

vulnerabilidade, contribuindo futuramente para uma sociedade mais justa e solidária. 

Esta pesquisa avaliou as duas fases do programa de parceria entre CVB-MG 

e a UFMG e concluiu que a primeira era incipiente e apresentou algumas falhas que 

foram corrigidas por iniciativas das instituições parceiras e também por exigências 

da legislação brasileira. Na segunda fase, houve uma reestruturação, aprimorando-

se a qualidade da formação oferecida aos participantes, o que resultou em melhor 

inserção profissional e mobilidade social. O resultado desta pesquisa vai ao encontro 

dos objetivos propostos pelo Programa PORTA, que são: aprimorar os mecanismos 

de gestão do trabalho adolescente na UFMG, definindo critérios de treinamento, 

acompanhamento e avaliação dos adolescentes contratados, de forma integrada; 

propiciar aos adolescentes meios para o desenvolvimento de habilidades 

necessárias para a inserção no mercado de trabalho; estimular atitudes reflexivas e 

éticas, contribuindo para a formação profissional dos jovens trabalhadores. 

Portanto, o parecer aqui é positivo quanto aos resultados alcançados pela 

atuação da CVB-MG e da UFMG no desenvolvimento dos programas Ação Jovem e 
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PORTA, proporcionando a inclusão social a jovens e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. 

Este estudo não teve como pretensão esgotar os conceitos acerca do tema 

pesquisado. Sugere-se, portanto, a continuidade dos estudos aqui iniciados 

investigando essas mesmas organizações (CVB-MG e UFMG), decorrido um 

período mais longo, bem como outras universidades conveniadas com a Cruz 

Vermelha Brasileira. 

 



134 

 

 
REFERÊNCIAS 

 

 

ALBUQUERQUE, A. C. C. Terceiro setor: história de gestão de organizações. São 
Paulo: Summus, 2006. 
 
ALEIXO, K. C.; REIS, D. A. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA, 2., 12-15 set. 2004, Belo Horizonte. Anais... 
 
AMAZARRAY, M. R. et al. Aprendiz versus trabalhador: adolescentes em processo 
de aprendizagem. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 25, n. 3, p. 329-338, jul.-set. 
2009. 
 
ANANIAS, P. O desafio da inclusão social no Brasil, maio 2005. Disponível em:  
<www.mds.gov.br/.../o.../O_desafio_da_inclusao_social_no_Brasil.doc>. Acesso em: 
03 abr. 2013. 
 
ATA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA – Cruz Vermelha Brasileira, filial Minas Gerais. 
1973, 1980, 1988, 2007. 
 
BOCK, A. M. B. A perspectiva sócio-histórica de Leontiev e a crítica à naturalização 
da formação do ser humano: a adolescência em questão. Cadernos CEDES, 
Campinas, v. 24, n. 62, abr. 2004. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 
1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
 
BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990. 
 
BUCCI, M. P. D. Buscando um conceito de políticas públicas para a Concretização 
dos direitos humanos. In: BUCCI, M. P. D. et al. Direitos humanos e políticas 
públicas. São Paulo: Polis, 2001. (Cadernos Polis, 2). Disponível em: 
<www.polis.org.br>. Acesso em: 02 mar. 2010. 
 
CARMO, P. S. A ideologia do trabalho. 6. ed. São Paulo: Moderna, 1997.  
 
CARRERO, M. L. C.; KAPPANN, J. I.; RONDINA, R. C. Avaliação de um programa 
de capacitação profissional sob a ótica de um grupo de adolescentes aprendizes. 
Revista Científica Eletrônica de Psicologia, ano 5, n. 8, maio 2007. Disponível 
em: <http://www.revista.inf.br/psicologia08/pages/artigos/edic08-anov-art02.pdf>. 
Acesso em: ago. 2012. 
 
CARVALHO, A. et al. Políticas públicas. Belo Horizonte: Ed. UFMG. 2002. 
 
CODO, W. O que é alienação?. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1992. 
 
COHEN, E.; FRANCO, R. Avaliação de projetos sociais. Petrópolis: Vozes, 1995. 



135 

 

 
COLLIS, J.; HUSSEY, R. Pesquisa em Administração: um guia prático para alunos 
de graduação e pós-graduação. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
COSTA, F. L.; CASTANHAR, J. C. Avaliação de programas públicos: desafios 
conceituais e metodológicos. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 
37, set./out. 2003. 
 
COSTA, P. Mercado de trabalho e empregabilidade. Rio de Janeiro: Moderna, 
2007. 
 
CURRIE, E. Crime and Punishment in America, New York, dangers d’un glissement 
Semantique. Èducation Permanente, n. 118, 1998. Disponível em: 
<http://www.thirdworldtraveler.com/Prison_System/Assess_Prison_Exper_CAPIA.ht
ml>. Acesso em: jun. 2012. 
 
ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
 
ESTATUTO SOCIAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. 2004. 
 
ESTATUTO SOCIAL DA UFMG. Aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em 
8 de junho de 1999 (Parecer nº 552/99 da Câmara de Educação Superior) e 
homologado pelo Ministro da Educação em 1º de julho de 1999 (Portaria nº 
1001/99). Diário Oficial da União, 5 jul. 1999, Seção 1, p. 12. 
 
ETHOS – Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidade Social. 2012. Disponível 
em: <http://www3.ethos.org.br/conteudo/gestao-socialmente-responsavel/valores-
transparencia-e-governanca/>. Acesso em: 29 maio 2013. 
 
FALEIROS, V. P. Infância e processo político no Brasil. In. PILLOTTI, F.; RIZZINI, I. 
(Org.). A arte de governar crianças. Rio de Janeiro. Instituto Interamericano Del 
Niño; Ed. Universitaria Santa Úrsula; Amais Livraria e Editora, 1995. 
 
FISCHER, R. M. et al. Monitoramento de projetos sociais: um desafio para as 
alianças intersetoriais. In: ENANPAD, 2003, Atibaia, São Paulo. Anais…São Paulo; 
ANPAD, 2003. 
 
FLORI, P. M. Desemprego de jovens: estudo sobre a dinâmica do mercado de 
trabalho juvenil brasileiro. 2003. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ecnomia) – 
Faculdade de nomia e Administração, USP, São Paulo, 2003. 
 
FONSECA, J. C. F. Adolescência e o trabalho. São Paulo: Summus, 2003. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
GIROLETTI, D. Crise Econômica mundial e mudança na estratégia de 
desenvolvimento. In: PAULA, C. P. A.; MORAES, L. F. R. (Org.). Administração 
contemporânea: desafios e controvérsias. Pedro Leopoldo: Tavares, 2010. p. 11-
31.  
 



136 

 

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa – tipos fundamentais. RAE – Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 20-29, mar./abr. 1995. 
GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 
Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Rrd, 2007. 
 
GOULART, Í. B. Estudos exploratórios em psicologia organizacional e do trabalho. 
In: Psicologia organizacional e do trabalho: teoria, pesquisa e temas correlatos. 3. 
ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 
 
GRAYSON, D.; HODGES, A.. Compromisso social e gestão empresarial: o que é 
necessário saber para transformar questões de responsabilidade social em 
oportunidades de negócio. In: Sete passos para MARX, Karl. O Capital: crítica da 
economia política. São Paulo: Nova Cultural, 2003. v. 3. 
 
GRUPO DE TRABALHO instituído para avaliar o Programa de contratação de 
menores mediante convênio entre a UFMG e a CVB-MG. Relatório. Belo Horizonte, 
nov. 1995. 
 
GUIMARÃES, R. M.; ROMANELLI, G. A inserção de adolescentes no mercado de 
trabalho através de uma ONG. Estudo de Psicologia, São Paulo, v. 7, jul. 2002. 
 
JUNQUEIRA, M. C. G. V. Processo de adaptação dos trabalhadores 
adolescentes na UFMG: um estudo preliminar. (Monografia) - Sociedade de Ensino 
Superior Estácio de Sá, Belo Horizonte, 2007. 
 
LIMA, M. C. Responsabilidade social: apoio das empresas privadas brasileiras à 
comunidade e os desafios da parceria entre elas e o terceiro setor. In: INSTITUTO 
ETHOS. Responsabilidade social das empresas: a contribuição das 
universidades. São Paulo: Peirópolis, 2002. p. 103-142. 
 
MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. Cap. 6. Concepção da pesquisa descritiva: levantamento e 
observação. 
 
MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: o quê é? Por quê? Como fazer?. São Paulo: 
Moderna, 2003. 
 
MARCÍLIO, M. L. Historia social da criança abandonada. São Paulo: Hucitec, 
1998. 
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2003. 
 
MARINHO, A.; FAÇANHA, L. O. Programas sociais: efetividade, eficiência e eficácia 
como dimensões operacionais da avaliação. Texto para Discussão, Rio de Janeiro, 
IPEA, n. 787, 2001. 
 
MARINO, E. Manual de avaliação de projetos sociais. São Paulo: Saraiva; 
Instituto Ayrton Senna, 2003. 
 



137 

 

MARTIN, J. S. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, 
pobreza e classe social. 3. ed. Rio de Janeiro: Petrópolis, 2008. 
MARX, K. O capital. 7. ed. São Paulo: Difel, 1982. 
 
MELO NETO, F. P.; FROES, C. Empreendedorismo social: a transição para a 
sociedade sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 
 
MENDONÇA, P. M. O marketing e sua relação com o social: dimensões conceituais 
e estratégias. In: INSTITUTO ETHOS. Responsabilidade social das empresas: a 
contribuição das universidades. São Paulo: Peirópolis, 2002. p. 147-169. 
 
MESQUITA, M. R. O desemprego dos jovens e as políticas públicas no Brasil 
pós 1990. 2006. 259 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2006. 
 
MONTAÑO, C. Terceiro setor e questões sociais: crítica ao padrão emergente de 
intervenção social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
OLIVEIRA, F. R. M. Relações públicas e a comunicação na empresa cidadã. In: 
INSTITUTO ETHOS. Responsabilidade social das empresas: a contribuição das 
universidades. São Paulo: Peirópolis, 2002. p. 195-228. 
 
OLIVEIRA, M. B.; ASSIS, S. G. Os adolescentes infratores do Rio de Janeiro e as 
instituições que os “ressocializam”. A perpetuação do descaso. Caderno de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, n. 15, p. 831-844, out.-dez. 1999. 
 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. 2003. Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/content/oit-no-brasil>. Acesso em: jun. 2012. 
 
PACIEVITCH, T. Inclusão social. Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/sociologia/inclusão-social/>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
 
PIMENTEL, A. O método de análise documental: seu uso numa pesquisa 
historiográfica. Cadernos de Pesquisa, n. 114, p. 179-195, nov. 2001. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n114/a08n114.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2012. 
 
PINHEIRO, J. C. T. A educação ambiental no marketing social: um aspecto da 
Responsabilidade Social das empresas. 2001. Monografia (Trabalho de conclusão 
de curso). Universidade Federal do Pará, Belém, 2001. 
 
POCHMANN, M. A batalha pelo primeiro emprego. São Paulo: Publisher, 2000. 
 
PROGRAMA PORTA - UFMG. Relatório. out. 2011. 
 
RATTNER, H. Sobre exclusão social e políticas de inclusão. Revista Espaço 
Acadêmico, ano 2, n. 18, nov. 2002. Disponível em: 
<http://www.espacoadademico.com.br/018/18rattner.htm>. Acesso em: jun. 2011. 
 
RIZZINI, I. Meninos desvalidos e menores transviados: a trajetória da assistência 
pública até a Era Vargas. In: PILLOTTI, F.; RIZZINI, I. (Org.). A arte de governar 



138 

 

crianças. Rio de Janeiro: Instituto Interamericano Del Niño; Ed. Universitaria Santa 
Úrsula; Amais Livraria e Editora, 1995. 
 
ROESCH, S. M. A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia 
para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudo de caso. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
 
ROTHGIESSER, T. L. Sociedade civil brasileira e o terceiro setor. Disponível em: 
<http://www.rits.org.br/acesso>. Acesso em: 20 set. 2012. 
 
SACHS, J. A riqueza de todos: a construção de uma nomia sustentável em um 
planeta superpovoado, poluído e pobre. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 
 
SANTOS, S. D. M. Um olhar sobre o conceito de abandono de crianças. Acta 
Scientiarum. Human and Social Sciences, Maringá, v. 32, n. 1, p. 63-72, 2010. 
 
SCHMIDT, J. P. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e 
metodológicos. In: REIS, J. R.; LEAL, R. G. (Org.). Direitos sociais e políticas 
públicas. Desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008. p. 2313-
2314. 
 
SCHWARTZMAN, S. As causas da pobreza. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2004. 
 
SEN, A.; KLIKSBERG, B. As pessoas em primeiro lugar: a ética do 
desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010. 
 
SILVA, P. L. B. (Coord.). Modelo de avaliação de programas sociais prioritários: 
relatório final. Programa de Apoio à Gestão Social no Brasil. Campinas: NEPP-
UNICAMP, 1999. 
 
SOUSA, I. d. Nova ordem mundial. O liberal, 2001. apud ARAÚJO, M. R. Melo. O 
que é responsabilidade social de empresas para o consumidor: significado e 
influências. Disponível em: 
<http://www.ethos.org.br/docs/comunidade_academica/pdf/pev41618.pdf>. Acesso 
em: jun. 2013. 
 
TAKAHASHI, A. R. W.; SARSUR, A. M. Estratégia, liderança e clima organizacional 
em instituições de ensino: contextualizando conceitos para a compreensão de um 
setor específico. In: ANPAD - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E 
PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO. 2011. Disponível em: 
<http://www.anpad.org.br/trabalho_popup.php?cod_edicao_trabalho=12915>. 
Acesso em: 20 jun. 2012. 
 
TEODÓSIO, A. S. O terceiro setor como utopia modernizadora da provisão de 
bens e serviços sociais: dilemas, armadilhas e perspectivas no cenário brasileiro. 
2002. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais – Gestão de Cidades) – 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002. 
 



139 

 

TOLDO, M. Responsabilidade social empresarial. In: INSTITUTO ETHOS. 
Responsabilidade social das empresas: a contribuição das universidades. São 
Paulo: Peirópolis, 2002. p. 71-102. 
 
UNESCO. Juventude violência e vulnerabilidade social na América Latina: 
desafios para políticas públicas. Brasília: Assessoria de Comunicação Unesco, 2002. 
 
UNICEF. Guide for monitoring and evaluation. New York, 1990. 
 
VEJA, ano 45, n. 32, 08 ago. 2012. 
 
VEJA, ano 46, n. 13, 27 mar. 2013, p. 88-91. 
 
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
 
Sites 
 
 
<http://revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclusao/article/view/29/50>. Acesso em: 30 
mar. 2013. 
 
<http://www.promenino.org.br/Ferramentas/DireitosdasCriancaseAdolescentes>. 
Acesso em: 17 maio 2013. 
 
<http://www.terceirosetoronline.com.br/terceiro-setor-no-brasil>. Acesso em: 18 nov. 
2012. 
 
<www.cvb.org.br>. Acesso em: 02 out. 2011. 
 
<www.promenino.org.br>. Acesso em: 30 jul. 2012. 
 
<www.sebraemg.com.br>. Acesso em: 03 abr. 2013. 
 
<www.unesco.org>. Acesso em: 16 out. 2012. 



140 

 

 
APÊNDICE A- Roteiro de Entrevista 

 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

MPA – MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Estas perguntas serão respondidas por um servidor aposentado, que foi um dos 
idealizadores do programa na Faculdade de Medicina, em 1974. 

 
1) Algumas pessoas denominam o Programa de “Guarda Jovem” e os 

adolescentes trabalhadores de “guardinha”. Você sabe por que elas usavam 
esse nomenclatura para se referir ao Programa Ação Jovem? 

 
2) No início da celebração do convênio de parceria, ou seja, na primeira fase 

(1974 a 1998): 
 

a. Qual era a idade mínima para o adolescente participar do projeto? 
b. Tinha que comprovar que estava estudando para participar? 
c. Havia participação de meninos e meninas? 
d. Cumpriam jornada de oito horas diárias de trabalho? 
e. Havia de curso de capacitação para o adolescente? 
f. Havia acompanhamento funcional para o adolescente? 
g. Com qual idade se desligavam? 
h. Havia curso de preparação para o desligamento do Programa? 

 
3) O Programa começou na Faculdade de Medicina. Por que foi ampliado para 

as outras unidades do Campus Saúde? 
 

4) Você gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre o Programa? 
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APÊNDICE B - Questionário de Coleta de Dados para egresso da UFMG 

 
FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

MPA – MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 
 

Caro participante, 

 

Estamos realizando na Universidade uma pesquisa com os egressos do Programa de 

parceria entre a Cruz Vermelha e a UFMG para compor a dissertação de mestrado intitulada 

“ATUAÇÃO DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA E DA UFMG NA PROMOÇÃO SOCIAL DE 

JOVENS E ADOLESCENTES”. Solicitamos a sua colaboração no sentido de preencher o 

formulário abaixo. Acrescenta-se que as respostas obtidas por este instrumento serão 

analisadas sigilosamente de forma global. Para esclarecer quaisquer dúvidas, encontro-me 

à disposição nos telefones: (31) 3473-5359 e (31) 8418-4412 e ainda pelo e-mail: 

<omsilva.bhz@terra.com.br>. Caso seja de seu interesse conhecer o resultado final desta 

pesquisa, favor deixar registrado o seu e-mail ao final da parte II deste instrumento de coleta 

de dados.  

 
PARTE I – Identificação Social e Profissional 

1.  Sexo:  
 
2. Ano de Nascimento:________________________. 

 
 

3. Ano em que foi contratado pelo Programa (Cruz Vermelha/UFMG) _______ 
 

4. Ano em que terminou sua contratação pelo Programa (Cruz Vermelha e 
UFMG)_________. 

 
5. Que idade você tinha quando se desligou do Programa (Cruz Vermelha e 

UFMG).______________anos. 
 

6. Qual é o seu grau de instrução? 

 Ensino Médio Incompleto  Graduação incompleta  Pós-Graduação 

 Ensino Médio Completo  Graduação Completa  Mestrado 

 

7. Especificar o nome do curso realizado ou em realização. 
______________________________________________________________ 

 
 

 Masculino  Feminino 
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PARTE II – Questionário de opinião 
 

8. Descreva como era a sua vida antes de participar do Programa da Cruz Vermelha. 

(pode falar sobre a vida pessoal, profissional e social). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9. Durante a sua participação no programa (Cruz Vermelha/UFMG), qual foi o seu 

maior aprendizado? O que de mais importante o seu trabalho lhe ensinou, em 

termos pessoais, profissionais ou sociais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10. O que melhorou na sua vida após participar do Programa (Cruz Vermelha/UFMG)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

11. Você considera que a experiência de trabalho na UFMG contribuiu para a sua 

inserção no mercado de trabalho? (  ) Sim (  ) Não   Por quê? 

_______________________________________________________________ 

12. Qual foi a sua trajetória profissional depois de participar do programa (Cruz 

Vermelha/UFMG). Quais os principais empregos?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

13. Atualmente você está trabalhando com carteira assinada? (  ) Sim  (  ) Não. 

14.  Em qual empresa?______________________________________________. 

15.  Há quanto tempo trabalha nesta empresa? ___________________________. 

16.  Qual o cargo que você ocupa na empresa?___________________________. 

17. Qual a sua remuneração? (Considerando o salário mínimo vigente: R$ 678,00) 

 De 1 a 3 s.m  Mais de 5 a 7 s.m  Mais de 9 a 11 s.m 

 Mais de 3 a 5 s.m  Mais de 7 a 9 s.m  Acima de 11 s.m 

 

18. Qual é a sua perspectiva de crescimento profissional na empresa onde trabalha?     

(  ) Grande   (  ) Média  (  ) Pequena (  ) Nenhuma.      Por quê? 
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____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

19. A Cruz Vermelha ou a UFMG ministrou algum treinamento (curso de capacitação 

profissional) antes de iniciar o contrato de trabalhar com a Universidade?  (  ) Sim     

(  ) Não.  Qual(is)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

20. Gostaria de acrescentar comentário ou conteúdo a respeito do Programa Cruz 

Vermelha/UFMG? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Quero receber o resultado desta pesquisa pelo e-mail:__________________________ 

 

OBRIGADA! 
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APÊNDICE C – Questionário de Coleta de Dados para egressos de outras 

instituições parceiras 

 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

MPA – MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

I - Perguntas para egresso da 1ª fase 

1. Descreva como era a sua vida antes de participar do Programa da Cruz 

Vermelha. (pode falar sobre a vida pessoal, profissional e social). 

 

2. O que melhorou na sua vida após participar do Programa (Cruz 

Vermelha/UFMG)? 

 
3. Comparando o Programa quando você participou e agora, você acha que 

melhorou? 

 
II - Perguntas para egresso da 2ª fase 

 
4. Descreva como era a sua vida antes de participar do Programa da Cruz 

Vermelha. (pode falar sobre a vida pessoal, profissional e social). 

 

5. O que melhorou na sua vida após participar do Programa (Cruz 

Vermelha/UFMG)? 

 
6. Qual a importância do programa da CVB-MG na sua vida profissional? 

 


