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Eu não sou você você não é eu 
 

Eu não sou você 
Você não é eu 

Mas sei muito de mim 
Vivendo com você. 

E você, sabe muito de você vivendo comigo? 
Eu não sou você 
Você não é eu. 

Mas encontrei comigo e me vi 
Enquanto olhava pra você 

Na sua, minha, insegurança 
Na sua, minha, desconfiança 
Na sua, minha, competição 

Na sua, minha, omissão 
Na sua, minha, firmeza 

Na sua, minha, impaciência 
Na sua, minha, prepotência 

Na sua, minha, fragilidade doce 
Na sua, minha, mudez aterrorizada 

E você se encontrou e se viu, enquanto olhava pra mim? 
Eu não sou você 
Você não é eu. 

Mas foi vivendo minha solidão que conversei 
Com você, e você conversou comigo na sua solidão 

Ou fugiu dela, de mim e de você? 
Eu não sou você 
Você não é eu 

Mas sou mais eu, quando consigo 
Lhe ver, porque você me reflete 

No que eu ainda sou 
No que já sou e 

No que quero vir a ser… 
Eu não sou você 
Você não é eu 

Mas somos um grupo, enquanto 
Somos capazes de, diferenciadamente, 

Eu ser eu, vivendo com você e 
Você ser você, vivendo comigo. 

 
(Madalena Freire) 
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RESUMO 
 

 
A pesquisa aborda a trajetória de implantação das Guardas Mirins brasileiras.  
Analisamos em especial o trabalho desenvolvido na Guarda Mirim de Londrina, 
estado Paraná, onde buscamos identificar e compreender as estratégias teóricas e 
metodológicas dessa instituição especificamente. 
A pesquisa foi elaborada com base em estudos teóricos sobre educação não formal 
e entrevistas com o coordenador, uma educadora e um aluno que vivenciam a 
experiência de trabalhar ou freqüentar tal instituição.  Nosso intuito foi identificar e 
compreender as estratégias teóricas e metodológicas que norteiam o processo de 
educação em tais instituições. Foram discutidas temáticas a respeito de educação, 
valores e formação humana. Concluímos que as ações que permeiam a instituição e 
que resultam na prática educativa, puderam ser compreendidas a partir de diferentes 
aspectos, todos com fatores positivos para a vida de muitas pessoas. 
 
 
Palavras-chave: Educação Não-formal. Ensino-aprendizagem. Guarda Mirim. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Esta pesquisa tem por objetivo primordial refletir, analisar e levantar 

conclusões sobre possibilidades de propostas alternativas para diferentes espaços 

de educação não formal.  

 Optamos por estudar a Guarda Mirim de Londrina. A principal fonte 

foi a vivência das pessoas que por lá passaram e que, de alguma forma, tiveram 

relação com esta instituição. Analisamos também  a implantações de propostas 

pedagógicas que ressignificaram o que significa “formar o cidadão”.  

 No primeiro capítulo apresentamos um breve histórico sobre o 

conceito de juventude e ampliamos os estudos nas características educativas da 

juventude. Efetuamos também um breve relato das transformações que esta sofreu 

ao longo dos tempos e abordamos as influências recebidas da época ou cultura de 

cada período histórico. 

 O segundo capítulo apresenta o contexto histórico de implantação 

das Guardas Mirins de diferentes estados brasileiros no período aproximado de 1960 

e 1970 até os dias atuais. Aprofundamos na história da Guarda Mirim de Londrina. 

Devido à falta de referencial bibliográfico sobre o tema, utilizamos como fonte os 

dados constantes nos sites das referidas instituições. O capítulo demonstra os 

objetivos da constituição das Guardas Mirins aliado aos propósitos políticos, 

econômicos e sociais da implantação de tal instituição. 

 O terceiro capítulo engloba a importância da educação para a 

formação humano permeado pelos relatos das pessoas que passaram pela Guarda 

Mirim de Londrina. Procuramos compreender como compreendem essa instituição 

em paralelo com o conceito do que seja educar.  

 Concluímos que o trabalho realizado na Guarda Mirim de Londrina 

proporciona uma base de estruturação para jovens, considerados insucessos da 

sociedade, e possibilita aos mesmos, dignidade que se constituí a partir de novos 

propósitos que eles mesmos formulam sobre si, sobre os outros e sobre o mundo.  

 Esta pesquisa tem por objetivo primordial refletir, analisar e levantar 

conclusões sobre possibilidades de propostas alternativas para diferentes espaços 

de educação não formal. Optamos por estudar a Guarda Mirim de Londrina. A 

principal fonte foi a vivência das pessoas que por lá passaram e que de alguma 
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forma tiveram relação com esta instituição. Analisamos a implantações de propostas 

pedagógicas que ressignificaram o que significa formar o cidadão.  

 Iniciamos com um breve histórico sobre o conceito de juventude e 

ampliamos os estudos nas  características educativas da juventude. Efetuamos um 

breve relato das transformações que esta sofreu ao longo dos tempos e como sofreu 

influências da época ou cultura de cada período histórico. 

 O segundo capítulo apresenta o contexto histórico de implantação 

das Guardas Mirins de regiões brasileiras no período aproximado dentre a década 

de sessenta aos dias atuais. Aprofundamos na história da Guarda Mirim de 

Londrina. Devido à falta de referencial bibliográfico sobre o tema, utilizamos como 

base dos dados os sites das referidas instituições. Brevemente o capítulo demonstra 

os objetivos da constituição das Guardas Mirins e os propósitos políticos, 

econômicos e sociais da implantação inicial da instituição. 

 O terceiro capítulo engloba a importância da educação para a 

formação humana, permeado pelos relatos das pessoas que passaram pela Guarda 

Mirim de Londrina. Procuramos compreender como compreendem essa instituição 

em paralelo com o conceito do que seja educar.  

 Concluímos que o trabalho realizado na Guarda Mirim de Londrina 

proporciona uma base de estruturação para jovens, considerados insucessos da 

sociedade, e possibilita aos mesmos, dignidade, que surte a partir dos novos 

propósitos que eles mesmos formulam sobre si sobre os outros e sobre o mundo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Características Educativas e Juventude: a importância na formação 
do Humano 

 

 Ao longo da história, estudiosos e pensadores discutem sobre a 

concepção da educação e as transformações que esta sofreu ao longo dos tempos. 

Concluem que esta não se apresenta de forma homogênea em uma mesma 

sociedade, época ou cultura. A educação é um produto social e através das 

interações sociais articula, sofre influências e influencia toda uma época e cultura na 

busca de novas perspectivas do que possa ser ou vir a ser.  

 Sabe-se que a educação é um processo gradativo e permanente e 

que através dela o homem produz conhecimento e desenvolve habilidades que irão 

auxiliá-lo nas suas escolhas. Para Brandão: 

 
 

A Educação não pode ser confundida com o simples                                   
desenvolvimento ou crescimento dos seres vivos, nem como meros 
adaptação do indivíduo ao meio. É atividade criadora, que visa a 
levar o ser humano a realizar as suas potencialidades físicas, morais, 
espiritual e intelectual. Não se reduz à preparação para fins 
exclusivamente utilitários, como uma profissão, nem para 
desenvolvimento de características parciais da personalidade, como 
um dom artístico, mas abrange o homem integral, em todos os 
aspectos de seu corpo e de sua alma, ou seja, em toda a extensão 
de sua vida sensível, espiritual, intelectual, moral, individual, 
doméstica e social, para elevá-la, regulá-la e aperfeiçoá-la. (1983, p. 
63-64). 

 

 Entendemos que a educação é o instrumento mediador que propicia 

a formação de diversas formas de pensamentos e agrupamentos que comungam 

dos mesmos ciclos e propósitos num processo de humanização constante, fazendo 

com que o indivíduo se aproprie de condições para executar com plena consciência 

sua cidadania. Ao contrário de outros seres, os homens a partir de suas experiências 

podem inventar e reinventar-se, influenciar e ser influenciado.   

 Todo o propósito da educação baseia-se em fontes de necessidades 

primárias e subjetivas, dispostas em diversos âmbitos sociais que elaboram 

significados para a vida de acordo com as características específicas de cada esfera 

social.  
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 Há períodos no qual o discurso sobre educação volta-se mais para a 

esfera política, outras vezes para a economia de ajuste internacional, outras ainda 

para os índices e estatísticas de desenvolvimento do país. De qualquer forma 

tornam-se sempre alvo de especulação para as soluções que buscam melhorar a 

situação dos países, principalmente aqueles que apresentam em fase de 

desenvolvimento.  

 A educação pode ser comparada então, com um dispositivo de 

manutenção da ordem social maleável às novas tecnologias e a implantação de 

novos programas e novos formatos que atendam a lógica do capital. Trata-se do que 

podermos denominar de “educação pastosa” porque pode ser moldada de acordo 

com as necessidades de determinados seguimentos da sociedade. De certa forma, 

abandona-se a concepção de que educar é tornar os humanos seres aptos a 

conviver com um coletivo e assim articular de forma consciente seus desígnios. 

 Pensando a educação para além do cunho utilitarista, como 

formadora de mão de obra para o mercado de trabalho, ou mantenedora de uma 

ordem social já definida, destacamos esta como peculiaridade da raça humana na 

busca constante do desenvolvimento.  

 Neste sentido o ser humano possui em si as características pela 

busca educacional as quais se avultam diante de aspectos que necessitem de 

soluções.  A necessidade faz com que se busquem soluções para que: 

 

a sociedade continue funcionando – e este é, em qualquer grupo 
humano, o interesse primordial – é preciso que asseguremos a 
substituição em todas as tarefas sem as quais não poderíamos 
subsistir. É preciso, pois, preparar os neófitos, cujas forças intactas 
são necessárias para que a grande maquinaria não se extinga, para 
que eles saibam nos ajudar e sustentem tudo aquilo a que a 
fatalidade biológica vai fazendo os adultos renunciarem pouco a 
pouco (SAVATER, 2005, p. 91). 

 

 Observa-se, dessa maneira, que o processo educacional fornece 

aparatos essenciais para manter viva a condição da espécie humana, capacitando e 

tornando os indivíduos aptos ao convívio social. A educação é ainda a expressão de 

algumas doutrinas que se apóiam em concepções de homem e sociedade, e que 

têm em algumas instituições as ideologias e as bases para se formar os cidadãos de 

acordo com moldes específicos.  
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 Nestes apontamentos faz-se necessário discorrer sobre a 

importância da educação em relação ao jovem que é um representante ativo e 

específico de um determinado agrupamento social e serão os adultos da sociedade 

do amanhã.   

 Como o jovem é o foco deste trabalho discorremos brevemente 

sobre a concepção de cultura jovem. Tal conceito foi herdado e avultado a partir de 

influências mundiais. Esta concepção é constantemente ressignificada devido aos 

valores culturais de gerações específicas. Temos nos jovens pertencentes à faixa 

etária entre 15 a 18 anos1 indivíduos que sofrem influências e, paralelamente, 

influencia a sociedade numa constante busca de novas perspectivas.  

 A cultura jovem pode ser definida na atualidade a partir de 

parâmetros que a veicula e a descreve com características próprias e que torna a 

juventude o objeto de reconhecimento global e específico, através de conceitos 

estereotipados sobre o seu modo de pensar, ser e agir.   

 A cultura jovem contemporânea é uma cultura avultada a partir do 

século XX na Europa em um momento histórico de mudanças e descobertas nas 

esferas sociais, políticas e econômicas.  Tal movimento espalhou-se pelo mundo a 

partir da industrialização e, consequentemente, da abertura de mercado.  

 Hobsbawn (2003) apresenta este período abordando as 

transformações estruturais das relações entre os sexos e gerações que aconteceram 

em padrões mundiais e causaram mudanças nos conceitos e atitudes dentro e fora 

do convívio familiar. 

 Os grupos jovens, inclusive os radicais, passaram a ser observados 

em escala mundial tornando-se alvo do mercado consumidor. A entrada de 

adolescentes no mercado de trabalho resultou em uma revolução nas indústrias que 

voltaram suas produções de roupas, discos, cosméticos, ao atendimento destes 

novos consumidores com poder aquisitivo próprio.  

 Por outro lado, conforme descreve Hobsbawm, detecta-se na 

sociedade a busca pela juventude eterna:  

 
Concessões silenciosas e talvez nem sempre conscientes ao 
juvenescimento da sociedade foram feitas pelo establishment dos 
velhos e não menos, pelas florescentes indústrias de cosméticos, de 
cuidados com os cabelos, de higiene pessoal, que se beneficiaram 

                                                 
1 Segundo dados coletados do censo 2010, (disponível em: <http://www.ibge.gov.br>; acesso em: 10 
out. 2010), são considerados jovens, indivíduos que pertencem à faixa etária entre 15 a 24 anos.  
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desproporcionadamente com a riqueza em acumulação de uns 
poucos países desenvolvidos (2003, p. 319). 

 

 Esses aspectos indicam mudanças nas relações entre gerações e 

essas mudanças foram divulgadas com o surgimento da televisão que espalha as 

idéias da sociedade consumista.  

 A expansão das universidades foi outro fator contribuinte para o 

surgimento desta nova cultura jovem, pois se reuniam grupos de moças e rapazes 

com a mesma faixa etária e que conviviam em um mesmo espaço de educação.  

 Esta cultura jovem tornou-se o marco da revolução na qual a 

liberdade nos modos e costumes foi uma forma conveniente de se rejeitar padrões 

paternalistas e valorizar novas concepções.  Com tal liberação, poder-se-ia contestar 

as ordens do Estado, das leis e dos membros familiares.  

 A chamada revolução cultural do século XX pode ser entendida 

como superação aos valores da sociedade das décadas de 1930 a 1970 e 

romperam com relações sociais e padrões de comportamentos aceitos até então.  

 Em meados do século XX com a ampliação da industrialização a 

sociedade sofre os efeitos decorrentes das mudanças de comportamento, 

adaptando-se ao modelo capitalista Como o autor define: 

 

a família tornou-se parte integral do início do capitalismo porque lhe 
oferecia várias dessas motivações. O mesmo fazia o “hábito do 
trabalho”, os hábitos de obediência e lealdade, incluindo lealdade aos 
diretores da empresa, e outras formas de comportamento que não 
podiam encaixar prontamente numa teoria de escolha racional 
baseada na maximização (HOBSBAWN, 2003, p. 335). 

  
 A revolução cultural e as transformações do fim do século XX 

desencadearam forças econômicas e sociais que resultaram no modelo da 

sociedade atual.  Portanto, o jovem na atualidade comunga dos valores da 

sociedade capitalista como, por exemplo, o consumismo desenfreado e as 

facilidades na comunicação.   

 Saviani (2005) apresenta a especificidade da natureza humana 

pertencente a qualquer faixa etária, sob a compreensão que esta possui 

características que diferencia os seres humanos das outras espécies vivas. Através 

desta natureza específica o ser humano é o único ser vivo que pode planejar sua 
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ação, repensar sobre ela, agir, discutir, decidir, por em andamento uma atividade 

mental que lhe permite realizar ações criadoras e inovadoras. 

 Deste modo o ser humano adquire condições e experimenta 

situações que favorecem a aprendizagem, exercitam as competências básicas e 

essenciais para a aquisição de qualquer outro conhecimento. Vive-se num mundo 

onde tudo é relação entre o contato individual e o contato com uma coletividade 

sendo estas experiências diretamente relacionadas ao contexto social, à vivência e 

ao cotidiano de cada pessoa. 

 Neste sentido a educação torna-se um fator importante na 

construção da natureza do humano.  De acordo com Saviani: 

 
O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, 
em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica 
e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da 
educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 
culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie 
humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 
atingir esse objetivo (2005, p. 13). 

 

 Neste sentido, estas características são construtoras da 

especificidade humana e constituem o objeto de preocupação das ciências 

humanas. 

 Todas as formas de educação estão designadas a serem bases para 

dar aporte de significação e ressignificação aos alunos, e assim capacitarem estes 

seres sociais em seres mais humanos, pois, por meio de suas vivências o jovem vai 

construindo um mundo que é fruto do seu contato pessoal e com o grupo que 

convive.  

 Um importante seguimento que afirma esta busca pode ser 

encontrado em algumas instituições de ensino não-formal. Por este motivo, daremos 

enfoque a jovens que tiveram a oportunidade de freqüentar este seguimento, 

obtendo sucesso, novas expectativas e experiências sociais.  

 Para abordar a educação não-formal, torna-se imprescindível 

caracterizar outras duas modalidades de ensino que direta ou indiretamente 

relaciona-se entre si, que são a educação formal e a educação informal. Elas 

possuem características, objetivos, campos educacionais e finalidades diferentes, 

mas são essenciais e vinculadas umas às outras.  
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 Com o intuito de esclarecer cada uma destas modalidades de 

ensino, será traçado um breve perfil das suas especificidades, seus processos 

organizacionais, os espaços educativos e a essência pedagógica que permeia a sua 

forma estruturante. 

 A Educação formal acontece através de padrões pré-estabelecidos 

de comportamentos, conteúdos e regras a serem seguidos. Tal educação se dá em 

locais normatizados e regulamentados por lei, como as escolas. Seu primordial 

objetivo está diretamente ligado ao ensino sistematizado para que haja o 

desenvolvimento de competências e habilidades que auxiliarão o indivíduo a 

perceber o mundo a sua volta, seus direitos e deveres, bem como formação para o 

exercício da plena cidadania. 

 Para que esta educação aconteça faz-se necessário a presença de 

profissionais qualificados, no caso da educação formal, o professor. Este tem a 

responsabilidade de atender aos propósitos designados por instâncias superiores 

para se cumprir as metas e os regulamentos impostos.  

 A Educação informal acontece nos locais de convívio das pessoas, 

como igrejas, clubes, o bairro etc. Tal educação é específica de cada grupo, pois 

levam em conta as tendências e costumes de cada região.  

 Através da convivência em determinados locais, cada cidadão 

adquire certos costumes e crenças, de acordo com os valores que aquele grupo tem 

como correto. Não se trata de uma educação intencional e nem se espera 

resultados; esta se faz, se constrói ao longo do tempo, através do convívio e não há 

local previamente estabelecido para que aconteça. 

 O resultado desta interação desenvolve na pessoa a formação de 

suas idéias e novas concepções de acordo com o pensamento do grupo. Os 

educadores na educação informal são as pessoas do convívio como: pais, colegas, 

padres, pastores, também as redes sociais encontradas através da internet da qual o 

Orkut pode ser citado como exemplo. 

 Para Libâneo (2007, p. 26): 

 

Há hoje um reconhecimento de que a educação acontece em muitos 
lugares, por meio de várias agências. Além da família, a educação 
ocorre nos meios de comunicação, nas empresas, nos clubes, nas 
academias de ginástica, nos sindicatos, na rua. As próprias cidades 
vão se transformando em agências educativas por meio de iniciativas 
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de participação da população na gestão de programas culturais, de 
organização dos espaços e equipamentos públicos. 

 
 
 A Educação não-formal trata do conhecimento de mundo das 

pessoas, revelando valores e tendência que cada ser tem com o mundo que os 

rodeia, dividindo com os demais membros as experiências, conhecimentos políticos, 

visão dos direitos que possui e que acumulou durante sua trajetória de vida. 

 O conhecimento não formal está diretamente ligado aos conceitos 

que vão auxiliar os grupos na solução de problemas e tomadas de decisões ligadas 

à coletividade. 

 Para Gohn (2010, p. 39) a educação não formal é aquela entendida 

como sendo alicerce para formação do cidadão como um todo. Tal modalidade não 

substitui a educação formal, mas articula, complementa e faz interação entre a 

escola e comunidade. Para a autora os objetivos da educação não formal e formal 

são próximos, como a formação da cidadania plena.  Destaca também como 

objetivos da educação não formal a educação para justiça; educação para os 

direitos humanos, social, político e cultural; educação para liberdade; educação para 

igualdade e diversidade cultural; educação para democracia; educação contra a 

discriminação; educação para o exercício da cultura e para manifestações das 

diferentes culturas.  

 A Educação não formal no Brasil até os anos 1980 se deu por meio 

dos movimentos da sociedade e da educação de jovens e adultos, principalmente 

das propostas de Paulo Freire (2009) para alfabetização. 

 A ampliação deste modelo de educação ocorreu na sociedade a 

partir da década de 1990 por meio de mudanças nas relações de trabalho e fatores 

econômicos que modificaram os conteúdos curriculares da educação formal.  

Através destas mudanças surgem diversas instituições de ensino não formal, devido 

ao envolvimento de outros setores da sociedade ma área educacional como, por 

exemplo, as ONGs. 

 Os espaços não formais ganharam ênfase também com a definição 

de educação não formal que consta na LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) de 1996. Para Gohn (2010, p. 11): 

 

A LDBEN, de 1996, abriu caminho institucional aos processos 
educativos que ocorrem em espaços não formais ao definir a 
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educação como aquela que abrange “processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (art. 
1º, LDBEN, 1996). 

 
 
 A educação não formal vem ganhando espaço e relevância nas 

discussões acadêmicas, na mídia e sociedade civil, pois abrange as tendências 

contemporâneas, sendo vista com singularidade por atender a necessidade de 

outras formas de educação num país em desenvolvimento. 

 Apesar do considerável aumento nas abordagens sobre e educação 

não formal, Gohn (2010) relata que a mesma é incompreendida em suas 

especificidades o que torna seu desempenho vulnerável à demanda social e política. 

No senso comum e na mídia é a educação formal, entendida como educação 

escolar, que recebe destaque.   

 Para a autora o empenho da educação não formal consiste no 

processo político-pedagógico de aprendizagem e sua produção de saberes de 

diversas dimensões como: formação de cidadãos, ou aprendizagem dos indivíduos 

para atuarem no mundo do trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e ou 

desenvolvimento de potencialidades em oficinas e laboratórios. Considera 

importante levar-se em consideração a distinção das práticas cidadãs de outras que 

consideram os indivíduos apenas como mão de obra para realizar ações ou para 

geração de renda. 

 Na educação não formal é fundamental o aprendizado de conteúdos 

que possibilitem aos indivíduos fazerem escolhas que beneficiem a si próprio e a 

coletividade, onde: 

 

a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazer 
uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se 
passa ao seu redor é fundamental na educação não formal; a 
aprendizagem e o exercício de praticas que capacitam os indivíduos 
a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a 
solução de problemas coletivos cotidianos, geradas pela participação 
em associações, movimento, fóruns, conselhos e câmaras de gestão, 
de forma que estes cidadãos possam entender e fazer uma leitura do 
que estão ao seu redor, que é quem, que projetos e quais interesses 
cada um defende, quais são os interesses da maioria que deveriam 
ser defendidos, quais são as práticas cidadãs e emancipatórias; a 
aprendizagem pela cultura, de conteúdos que possibilitem aos 
indivíduos fazer uma leitura de mundo do ponto de vista de 
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compreensão do que se passa ao seu redor [...] (GOHN, 2010, p. 35-
36). 

 

 Percebe-se assim o grande leque de desenvolvimento humano que 

a educação não formal pode proporcionar, colaborando com a formação de 

indivíduos autônomos em seu pensar e em seu fazer. Para a autora é necessário 

entender a educação não formal como um meio para vencer as dificuldades de 

compreensão política do mundo para além dos problemas emergentes locais. Com 

um projeto de educação não formal, assim compreendida, pode-se formar um 

cidadão capaz de ser e agir, de ter um entendimento crítico da sociedade 

globalizada, de ler o mundo a partir de valores e metas de emancipação. 

 Gohn (2010) complementa afirmando que a educação não formal é 

aquela voltada para a formação do ser humano como um todo, cidadão do mundo, 

homens e mulheres, que amplia e potencializa a educação formalizada, mas não a 

substitui. Para a autora: 

 

A educação não formal tem alguns de seus objetivos próximos da 
educação formal, como a formação de um cidadão pleno, mas ela 
tem também a possibilidade de desenvolver alguns objetivos que 
lhes são específicos, via a forma e espaços onde se desenvolvem 
suas práticas, a exemplo de um conselho ou a participação em uma 
luta social, contra as discriminações, por exemplo, a favor das 
diferenças culturais etc. (GOHN, 2010, p. 39). 

 

 Os principais objetivos são a formação sociocultural e política dos 

seus membros, capacitação para o trabalho e auxiliar no desenvolvimento do ser 

humano em todos os sentidos.   

 Sabemos que para a formação do humano há uma complexidade 

muito grande e que existem fatores psicológicos, biológicos e sociais que devem ser 

levados em conta. Neste sentido a tarefa dos educadores se torna muito difícil, 

principalmente com relação aos jovens que tem a necessidade de sanar de imediato 

suas necessidades e seus anseios.  

 Todo processo educacional 

 
requer a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e 
deveres, protagonistas da história de seu tempo. A educação entra 
neste processo de formação como um direito humano, para o 
desenvolvimento do ser humano. A educação contribui para a criação 
de uma cultura universal dos direitos humanos, fortalecimento aos 
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direitos e liberdades fundamentais do ser humano, desenvolvimento 
de sua personalidade, respeito às diferenças, atitudes de tolerância, 
amizade, solidariedade e fraternidade com o semelhante (GOHN, 
2010, p. 58). 

 

 A modalidade de educação nos tempos atuais deve considerar tais 

fatores, pois são essenciais na implantação de projetos que visem favorecer a 

construção de valores, aparatos morais, respeito à coletividade e na formação da 

personalidade e atitude que faz de todos nós, mais humanos. 
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2.2. Contexto Histórico da Guarda Mirim – 1960-2011 

 

 A pesquisa apresentará a seguir o trabalho realizado pela Guarda 

Mirim brasileira que vem, ao longo de meio século, trabalhando com jovens 

considerados à margem social. Dentre a diversidade de objetivos a que se propõe tal 

instituição sempre mantém o foco voltado para a readequação social destes 

cidadãos, de maneira que o ingressante possa encontrar ali condições dignas de 

escolhas, afeto, compreensão e esclarecimento da posição em que ocupa nesta 

sociedade.  

 A Guarda Mirim tem como regulamentação jurídica as alterações da 

Lei 10.097/2000 (Lei do Aprendiz2), que estipula as Condições de Contrato de 

Trabalho de Aprendizagem Especial. O papel primordial da Guarda Mirim, além de 

buscar auxiliar o aluno, principalmente de baixa renda, a alcançar a socialização no 

ambiente de trabalho, é de ensinar jovens a assumir responsabilidades.  

 O processo de seleção ocorre levando em conta principalmente a 

idade e renda familiar. Os documentos exigidos para ingresso do menor são 

basicamente: fotocópias da certidão de nascimento, do RG, do CPF ou do protocolo 

do CPF, da conta de telefone ou luz e original; uma foto 3/4; declaração escolar 

atualizada e fotocópia da renda familiar (holerites). 

 As fontes utilizadas na construção desta etapa da pesquisa foram os 

sites oficiais das instituições de diversas regiões brasileiras, onde encontramos 

trabalhos realizados pela Guarda Mirim. Trata-se, portanto de uma análise sobre o 

que tais instituições falam sobre si mesmo. O que compreendem ser seu papel 

social e, principalmente, como se apresentam para a sociedade externa. 

 Escolhemos tal caminho devido à ausência de bibliografia sobre o 

tema e a impossibilidade de deslocamentos para conhecer as instituições 

abordadas. O uso dos sites como fonte possibilitou comparar o trabalho realizado 

nas Guardas Mirins de diferentes cidades do país e mapear as características que 

se fazem presentes em cada uma delas. De posse desse mapeamento intentamos 

entender as práticas educativas que são desenvolvidas no interior dessas 

instituições. Apresentaremos brevemente, as ações que transcorrem nos dias atuais 

                                                 
2 O Decreto nº 5.598 de 01 de dezembro de 2005, regulamenta as disposições dos Arts. 428 e 429 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, referentes à contratação de menores aprendizes, assim 
considerados o maior de 14 e menor de 24 anos – Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm>. Acesso em: 01 out. 2011. 
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em dez instituições das Guardas Mirins nos estados do Paraná, São Paulo e Minas 

Gerais.  

 A instituição Guarda Mirim de Cascavel3, segundo divulgado em seu 

site, foi fundada em onze de fevereiro de 1979 com a missão de atender aos jovens 

em situação de risco. A entidade procura garantir os direitos dos jovens e viabilizar 

de forma educativa a profissionalização, proteção e formação técnica, levando em 

conta que se trata de adolescentes aprendizes em conformidade com a lei vigente.  

 A instituição recebe apoio financeiro do Município, Entidades Civis e 

também arrecada recursos próprios por meio de promoções.  Atende o público 

adolescente de ambos os sexos, na faixa etária de quatorze a dezessete anos e 

onze meses, com escolarização a partir do ensino fundamental completo e 

provenientes de famílias que possuem renda per capta inferior a meio salário 

mínimo.  

 Conforme constante no site, a Guarda Mirim de Suzano, São Paulo4 

foi criada em 1978, para atendê-lo a menores carentes de ambos os sexos, 

proporcionando apoio educativo e integrando o adolescente à sociedade e ao 

profissionalismo.  

 Como objetivo principal ressalta a cidadania e investe na capacidade 

dos adolescentes, considerando que estes são agentes capazes de promoverem 

melhorias na comunidade. A Entidade trabalhou juntamente com o Serviço de 

Promoção Social do município até 2001. Atualmente instituição autônoma 

constituída por sociedade civil e insere jovens no mercado de trabalho.  

 Em Sorocaba, São Paulo5, conforme o site, a Guarda Mirim foi 

criada em dois de março de 1963 pelo Dr. Miguel Rene da Fonseca e autoridades da 

sociedade sorocabana.  Seu principal objetivo é o preparo profissional dos jovens 

com idades de quatorze a dezoito anos, proporcionando-lhes condições para 

enfrentarem diferentes situações que podem ocorrer no mundo do trabalho e 

exercerem a cidadania com consciência. Também incentiva os jovens a cuidarem da 

sua saúde, respeitarem o meio ambiente e o diferente, exigir os seus direitos e 

cumprir seus deveres.  

                                                 
3 Disponível em: <http://www.inf.unioeste.br/guardamirim/index.php?secao=guardamirim>.  Acesso 
em: 17 mai. 2011. 
4 Disponível em: <http://www.gmsuzano.org.br/historico.html>. Acesso em: 05 mai. 2011. 
5 Disponível em:< http://guardamirimsorocaba.org/index. php?option=com_content&view=article&id=2: 
jovens&Itemid=4>. Acesso em: 11 mai. 2011. 
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 A instituição, a partir de 2006, passa a atender a Lei 10.097/2000, 

(Lei do Menor Aprendiz) e concede aos menores certificados para as seguintes 

funções administrativas: Auxiliar de Escritório; Arquivista; Contínuo e Almoxarife. 

 Segundo o constante no site, a Guarda Mirim de Rio Claro, São 

Paulo6 foi fundada em três de outubro de 1961 atendendo inicialmente a jovens 

carentes. A missão desta Instituição é dar oportunidade a jovens de ambos os sexos 

e classes sociais diferentes de ter a consciência que possuem direitos e 

competências como a de qualquer outra pessoa.  

 Segundo o site, a disciplina exigida dos jovens, com postura militar, 

foi e ainda é fator determinante para o bom resultado do setor educativo. Nas 

décadas de 1970 e 1980 houve mudanças com relação à idade para ingresso na 

instituição, que era dos onze anos aos quinze, passando a ser dos quinze aos 

dezessete anos. Também foi nesta época a criação pelotão feminino. Em 1998, 

devido ao reconhecimento do trabalho desenvolvido, a Instituição é declarada de 

Utilidade Pública Federal.  

 Nesta época a Instituição passou a reconhecer as mudanças sociais 

que ocorreram no setor do trabalho e adotou um modelo educacional 

profissionalizante com encaminhamento para o mercado de trabalho. Desde então, 

houve adequação ao Estatuto da Criança do Adolescente e a Lei do Menor Aprendiz 

10.097/00, garantindo benefícios trabalhistas para os jovens por meio do registro em 

carteira de trabalho. 

 Fundada em vinte e seis de julho de 1977 a Guarda Mirim de Foz do 

Iguaçu, Paraná7, conforme a informação publicada no site iniciou seu atendimento 

na APMI (Associação de Proteção Maternidade a Infância), mas logo em seguida 

conquistou espaço próprio. No início eram adotados moldes de regime militar para 

atender crianças e adolescentes de baixa renda que apresentavam estado de 

vulnerabilidade social.  

 A partir da implantação Lei nº 8.069/90 ECA - Estatuto da Criança e 

do Adolescente e da Lei nº 10.097/2000 em 2001 ocorreram grandes mudanças nos 

objetivos da Instituição com relação ao trabalho e quanto ao reconhecimento dos 

direitos e deveres dos jovens como cidadãos. Isto se deu por meio de um Termo de 

                                                 
6 Disponível em: <http://www.guardamirimrioclaro.com.br/entidade>. Acesso em: 28 set. 2010. 
7 Disponível em <http://www.guardamirimfoz.org.br/gm/progaprendizagem.html>. Acesso em: 29 set. 
2010. 
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Acordo com o Ministério Público do Trabalho que proporcionava também aos jovens, 

encaminhamento para o mercado de trabalho como aprendizes.  

 O Programa de aprendizagem da Instituição proporciona aos 

adolescentes desenvolverem suas aptidões e contribuir assim para uma formação 

de qualidade e no seu exercício da cidadania. 

 No histórico relatado no site, a Guarda Mirim de Piracicaba, São 

Paulo8 teve sua fundação em vinte e um de abril de 1966, sendo responsável o 

Prefeito Senhor Comendador Luciano Guidotti e membros das Sociedades Civis 

como Rotary Club, Lions, Maçonaria, Juizado de Menores e Guarda Civil. 

Inicialmente a instituição prestava atendimento aos jovens do sexo masculino com 

idade de doze a dezoito anos.   

 O principal objetivo, naquele contexto, era retirar os jovens das ruas 

para auxiliarem a Guarda Civil no cuidado do trânsito e executar atividades de 

auxílio público. Procurava com seu atendimento levar aos jovens valores morais, 

religiosos e princípios como honestidade, amor ao próximo e à Pátria. Em 1979 

houve a criação do departamento feminino e, desde esta época, a entidade passou 

a atender jovens de ambos os sexos.  

 Com o passar dos anos e com as novas Leis que se estabeleceram, 

foi garantindo os direitos dos adolescentes quanto à profissionalização. Hoje há 

participação de todos os jovens no programa de aprendizagem de acordo com a lei 

10.097/2000 frequentando o curso teórico de assistente administrativo e depois 

atuando em renomadas empresas. 

A instituição da Guarda Mirim de Sete Lagoas, Minas Gerais9 foi fundada no 

ano de 1967, conforme dados apresentados no site, atendendo jovens na faixa 

etária entre dezesseis a dezoito anos de idade. Atualmente, seu principal objetivo é 

o encaminhamento dos jovens para o mercado de trabalho, de acordo com a Lei do 

Menor Aprendiz. A Entidade não possui fins lucrativos e tem convênio com a 

Prefeitura da cidade onde cento e cinqüenta guardas mirins executam trabalhos nas 

secretarias e na Faixa azul10. 

                                                 
8 Disponível em: <http://www.guardamirim.org/2010/?pag=12>. Acesso em: 17 abr. 2011. 
9 Disponível em: <http://www.setelagoas.com.br/index.php?view=article&id=5420%3Ajovens>. Acesso 
em: 17 abri.  2011. 
10 Trata-se de um estacionamento implantado em 1998, em Sete Lagoas/ MG, abrangendo 
praticamente toda a região comercial e oferecendo vagas para população com cobrança de taxa 
obrigatória. Disponível em: 
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 No site da Guarda Mirim de Itapira, São Paulo11, consta que a 

mesma foi fundada em primeiro de maio de 1964. No início atendia apenas 

dezenove jovens entre doze e quatorze anos de idade, do sexo masculino. No ano 

de 1968, por meio de diversas parcerias com empresas da cidade, os jovens 

passam a iniciar aprendizado profissionalizante.  

 Após diversas mudanças de endereço, em 1973 passam a ter sede 

própria, com instalações adequadas às finalidades da instituição.  Isto foi resultado 

da participação ativa do Lions Clube de Itapira. Em 1976 a guarda mirim passa 

atender o público feminino, que recebiam encaminhamento para executar trabalhos 

como: recepcionistas, auxiliares de escritório, vendas, etc.. Da década de 1990 em 

diante o Lions Clube assume toda diretoria da instituição e assim está até os dias de 

hoje.  

 Pautados na Lei do Aprendiz, aplicam um eficiente modelo de 

Gestão que possibilitou a todos os jovens participantes a trabalharem com registro 

como aprendizes, também criaram cursos para jovens que já estavam trabalhando. 

A partir deste período também, com a criação de um setor pedagógico, aprimorou-se 

os módulos para capacitação, oferecendo cursos de Atendimento a Clientes; 

Matemática; Manutenção e Montagem de computadores para contribuir na formação 

de jovens aprendizes de empresas locais. 

 Em Montes Claros, Minas Gerais12, conforme o site, aos dezessete 

de junho de 1992 foi fundado a Guarda Mirim através da Delegada de Polícia Civil 

Maria Neuza Rodrigues. A iniciativa deu-se pelo grande número de jovens 

apreendidos por infrações e também porque, em conversa com estes jovens, a 

delegada percebia que não tinham um direcionamento para uma vida digna, bem 

como afeto e assistência social. 

 A instituição é de utilidade pública Federal, Estadual e Municipal e 

está inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

Conselho Nacional de Assistência Social. Trata-se de uma entidade Filantrópica, na 

qual os adolescentes carentes recebem amparo. Para ingressar na Guarda Mirim, 

passam por curso preparatório de três meses e depois de concluído o curso recebe 

o uniforme passando a participar do Programa de Aprendizagem para Formação do 

                                                                                                                                                         

<http://www.setelagoas.com.br/index.php?view=article&id=3150%3Aignorar-sistema-faixa-azul >.  
Acesso em: 15 out. 2010. 
11Disponível em: <http://www.guardamirimdeitapira.com.br/?p=historico>. Acesso em: 15 out. 2010.  
12Disponível em: < http://guardamirim.com.br/?q=historia>. Acesso em: 15 abr. 2011. 



 26 

Adolescente Aprendiz, conforme convênio firmado com o Ministério Público do 

Trabalho - 3ª Região. O tempo de participação de cada jovem é de dois anos, tempo 

no qual atuam como aprendizes nas empresas e comércio.    

 Os jovens têm garantidos seus direitos trabalhistas e 

previdenciários, recebendo salário mínimo hora, bem como assistência diária, das 8h 

às 17h30, recebem lanche pela manhã, almoço e lanche à tarde e acompanhamento 

familiar, odontológico, médico, psicológico e outros. Como principal objetivo e 

missão, a entidade preza pela inclusão social dos jovens, buscando qualificação 

profissional e pessoal, com dignidade, havendo disciplina, acato às Leis e respeito 

às autoridades, tendo por expectativa atuar de forma significativa na vida desses 

jovens. 

 A Guarda Mirim de Londrina, Paraná13, conforme informação 

constante no site teve sua fundação aos treze de Julho de 1965 por meio do Lions 

Club da cidade. A entidade atendia adolescentes do sexo masculino, com idade 

entre doze aos dezessete anos. O objetivo era amparar os menores que 

perambulavam pelas ruas, alguns como engraxates.  

 Em vinte e três de Janeiro de 1968, após discussões e votação 

passa a vigorar o estatuto “Ante-Projeto dos Estatutos da Guarda Mirim de 

Londrina”. O objetivo era atender jovens em situação de risco, encaminhando-os 

para convênios com empresas comerciais para o mercado de trabalho. No ano de 

1973, a entidade passa a ser mantida pela Associação Evangélica Beneficente de 

Londrina (APMI) e, em 1976, pela Secretaria de Saúde e Promoção Social, que 

assume a manutenção das finanças da Entidade.  

 Em 1982, houve a junção da APMI com a Guarda Mirim, legalizando 

a entidade juridicamente e reformulando o estatuto, conforme exigências do Instituto 

de Assistência ao Menor. No ano de 1999, houve adequações para atender a lei 

8069/90 – Estatuto da criança e do Adolescente – ECA, passando a atender jovens 

de 14 a 18 anos com iniciação profissional e programas de apoio sócio-educativo, 

bem como orientação sócio-familiar. 

 A partir de 2000 a instituição passa a se adequar à legislação 

vigente na ECA, CLT, LDBEN, Lei 10.097/2000 e outras, passando a ofertar o 

programa de “Aprendizagem”, oferecendo aos jovens, formação e capacitação semi-

                                                 
13 Disponível em: <http://www.guardamirimlondrina.com.br/>.  Acesso em: 15 fev. 2011. 
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profissional possibilitando participação no mercado de trabalho, pautados no 

trabalho aprendiz.  

 Com a vigência desta Lei em 2000, a Guarda Mirim passa por um 

novo processo, tendo um trabalho de prevenção de riscos através do 

desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares onde se 

insere no eixo de “Proteção Social Básica”, passando a ter como órgão mantenedor 

a Secretaria Municipal de Ação Social.  

 No ano de 2003, o Instituto de Educação Infanto-Juvenil – IEIJ14 

recebe convite do Ministério Público de Londrina, por meio da promotora da vara da 

infância e juventude de Londrina, Dra. Edina de Paula15, para indicar uma nova 

diretoria, com intuito de implantar uma proposta político-pedagógica para os 

programas desenvolvidos, sendo supervisionados e coordenados pela Professora: 

Luiza Leonor Cavazotti e Silva. Assim a Guarda Mirim passa a ser dirigida 

pedagogicamente com a filosofia Educacional da Escola IEIJ – Instituto de Educação 

Infanto-Juvenil (IEIJ). O Instituto teve indicação da, para assumir o trabalho que era 

realizado naquela instituição.  

 Neste período a Guarda Mirim de Londrina, vivenciava situações 

muito graves relacionadas à delinqüência juvenil com problemas como: a 

marginalidade; uso de entorpecentes, abuso sexual, rejeição e abandono familiar, 

violência física, emocional e psicológica, dentre outros. 

 A parceria pedagógica entre a Guarda Mirim de Londrina e o IEIJ 

permaneceu até o ano de 2009. Atualmente a entidade desenvolve três programas 

para a faixa etária entre quatorze e dezoito anos (incompletos), para adolescentes 

em situação de vulnerabilidade vindos de diversas regiões da cidade. São trezentos 

e quarenta e oito adolescentes divididos em três programas: cento e sessenta e seis 

para “educação profissional”, cento e trinta e dois para serviço de convivência “sócio-

educativa” e cinquenta para o “projeto de aprendizagem”. A instituição ainda possui 

vínculo com o Projeto Atitude, que é aliado ao Governo Federal, atendendo a um 

total de cem jovens. 

 Como objetivos principais pode-se elencar: a iniciação profissional, 

desenvolvimento global do adolescente; acompanhamento social; incentivo às 

                                                 
14 O IEIJ trata-se de uma escola com 39 anos, sem fins lucrativos, localizada na cidade de Londrina, 
Estado do Paraná. 
15 A Drª Edina foi promotora na cidade de Londrina por mais de quinze anos e atualmente, está 
atuando como diretora-geral da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Paraná. 
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famílias para busca de soluções para dificuldades e resgate de valores visando à 

prática da cidadania.  

 Ao avaliarmos todo o contexto relatado sobre as diversas cidades 

que possuem instituições da Guarda Mirim pode-se notar que o período de fundação 

foi à década de 1960 e todas revelam finalidades e objetivos assistencialistas. Na 

última década amplia-se a importância de formação para a cidadania entendida a 

partir da participação no mercado de trabalho.   

 Na década de 1960, o Brasil passa por um momento de conflitos 

internos.  O regime de governo era a ditadura e as políticas governamentais 

buscavam o crescimento nacional por meio de alianças com o capital estrangeiro.  

 A sociedade deveria adaptar-se a nova reconfiguração social, 

econômica e política do país, dessa maneira: 

  

Motivado pela perspectiva do “milagre econômico” e pelo projeto 
“Brasil como potência emergente”, num quadro de concentração de 
capital, internacionalização da economia e contenção de salários, 
especialmente a formação técnica assumiu um importante papel no 
campo das mediações da prática educativa (RAMOS, 2005, p.232). 

 

 Observa-se assim o predomínio da preocupação em formar para o 

mercado de trabalho.  O país precisava de pessoas minimamente instruídas e 

capacitadas para o trabalho urbanizado, advindo com a industrialização e com 

capacitação para o trabalho técnico.  

 Gohn (2001) relata em sua obra História dos Movimentos e Lutas 

Sociais, que em 1965 é criada a Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM) 

no âmbito do Ministério da Educação, sendo sua existência paralela ao Programa 

Intensivo de Formação de Mão - de -Obra (PIMPO), desenvolvido pelo Ministério do 

Trabalho, o programa voltava-se à preparação de operários qualificados e formação 

aligeirada. Como relata a autora: 

 

Não avaliando suficientemente a força e a velocidade que o modelo 
capitalista teve para redefinir a sociedade brasileira, em torno de um 
processo de acumulação baseado no consumo interno, quando 
grandes contingentes de indústrias multinacionais passam a se instalar 
no país, ou a aprofundar e ampliar suas atividades, a esquerda 
nacional sonhou com a possibilidade de implantar aqui um modelo que 
não correspondia ao curso dos acontecimentos locais (GOHN, 2001, 
p. 105). 
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 Portanto as décadas de 1960 (a partir de 1964) e 1970 foram para o 

Brasil, um período marcado pela repressão, reordenamento e adequação ao sistema 

militar. Precisava-se manter uma postura para a conquista das metas projetada pelo 

governo e para tal era necessário atender a demanda que a industrialização 

precisava, formando mão de obra qualificada e, neste propósito, não mediu esforços 

para a redefinição social. 

 Dentro deste contexto surgem também às instituições das Guardas 

Mirins, com seu atendimento destinado a este momento social, vinculadas às 

entidades filantrópicas e religiosas as quais ofereciam por meio do ensino não 

formalizado conhecimentos que os permitiam adentrar no mercado de trabalho, mas 

que também os formavam como sujeitos sociais.  

 Nesse sentido, é preciso refletir sobre a prática pedagógica em 

relação a esta modalidade de ensino, que buscava alternativas mais adequadas a 

estes jovens, com o propósito que eles possam relacionar os conhecimentos ali 

adquiridos com as questões do seu cotidiano, criando situações que o possibilite 

desenvolver todas as suas capacidades, bem como formular, refletir, argumentar e 

fazer parte ativamente da sociedade onde vive. 

 Este é o objetivo primordial deste trabalho: refletir, analisar, levantar 

conclusões e possibilidades de propostas para diferentes práticas pedagógicas, as 

quais são consideradas de sucesso pelas pessoas envolvidas, como a ocorrida no 

período dos anos 2003 a 2009 na Guarda Mirim de Londrina. Trata-se de um 

momento no qual a educação para o trabalho é englobada, por meio de uma 

proposta pedagógica, num projeto educacional que tem por finalidade primeira a 

formação crítica do sujeito.  

 Através das entrevistas buscamos compreender as “Histórias de 

Sucesso Pedagógico” que ocorreram na Guarda Mirim de Londrina neste período, 

para ter clareza sobre as ações que foram utilizadas para reorganizar a instituição e 

resultaram na melhor formação dos sujeitos lá envolvidos.  
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2.3. Outras significações para o trabalho na Guarda Mirim 
 

A educação transmite porque quer conservar; e 
quer conservar porque valoriza certos 
conhecimentos, certos comportamentos, certas 
habilidades e certos ideais. Nunca é neutra: 
escolhe, verifica, pressupõe, convence, elogia e 
descarta. Tenta favorecer um tipo de homem em 
face dos outros, um modelo de cidadania, de 
disposição para o trabalho, de maturidade 
psicológica e até de saúde, que não é o único 
possível, mas que se considera preferível às 
demais (SAVATER, 2005, p. 147). 

 

 A juventude é um momento de muitas transformações na vida do 

sujeito, e a educação recebida nessa fase pode acarretar consequências positivas 

ou negativas.   Um processo educativo que reforça a concepção de que o jovem é 

um sujeito alheio à sociedade não contribui para formar pessoas atuantes no 

contexto social.  

 Nessa etapa da vida os jovens começam a agir de forma mais 

independente tentando fazer prevalecer seus próprios desejos, mas também sentem 

necessidade de envolvimento com muitas pessoas. A educação voltada para o 

jovem deve enxergá-los a partir de toda essa efervescência.    

 Tal educação não ocorre somente nas escolas. Por isso faz-se 

necessário estudar outras propostas educacionais que procuram abrir novas janelas 

de perspectivas e oportunidades para esses sujeitos.  

 A educação possibilita aos indivíduos - em destaque para os jovens 

desenvolver a capacidade de buscar ressignificações suas vidas.  A atuação social 

relaciona-se diretamente com o que o sujeito aprende e isso é facilmente observado 

em suas condutas e em seu modo de agir na e com a coletividade. Assim: 

 

O homem o é através do aprendizado. Mas esse aprendizado 
humanizador tem uma característica que é o mais importante dele. 
Se o homem fosse apenas um animal que aprende, poderia bastar-
lhe aprender a partir de sua própria experiência e do trato com as 
coisas. Seria um processo muito longo, que obrigaria cada ser 
humano a começar praticamente do zero, mas, em todo caso, não há 
nada de impossível nisso (SAVATER, 2005, p. 33). 
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 Conforme o dito do autor, “ser humano” consiste na vocação de 

compartilhar com todos o que se sabe e aprender com os outros o que não se sabe, 

permitindo assim que a humanidade prossiga em seus propósitos. O aprendizado 

social apresenta a todos os indivíduos o que devem conhecer para darem 

continuidade a história e reafirmar o convívio coletivo em sociedade. A sociedade 

atual acaba direcionando a educação para tão diferentes formatos a partir de 

diversas tendências que entram e saem da moda e afasta-se gradativamente do 

valor do ato de educar de seu foco central: continuar a existência humana. 

 Ainda para Savater (2005), para ser homem não basta nascer; faz-

se necessário nascer duas vezes: biologicamente e socialmente. O primeiro 

nascimento trata-se da essência para a existência, ele apresenta o humano em sua 

humanidade. No segundo nascimento, nossa humanidade biológica necessita de 

uma confirmação posterior advinda da aprendizagem e interação com outros seres.  

 Dessa forma, a finalidade da educação tem intrinsecamente suas 

raízes fincadas na condição humana. Há uma verdade antropológica que insinua o 

emprego da palavra humano:  

 

Nossa humanidade biológica necessita uma confirmação posterior, 
algo como um segundo nascimento no qual, por meio do nosso 
próprio esforço e da relação com outros humanos, se confirme 
definitivamente o primeiro. É preciso nascer humano, mas só 
chegamos a sê-lo plenamente quando os outros nos contagiam com 
sua humanidade deliberadamente e com nossa cumplicidade. A 
condição humana é em parte espontaneidade natural, mas também 
deliberação artificial: chegar a ser totalmente humano – seja humano 
bom ou humano mau – é sempre uma arte (SAVATER, 2005, p. 26). 

 

 De acordo com o autor, a totalidade do humano que se pretende 

confirmar no seu nascimento social, dependerá das disposições de humanidade de 

terceiros em relação a ele. Trata-se do processo educativo.   

 Esses humanos poderão, ou não, contrapor de maneira positiva as 

condições reprodutoras dos moldes econômicos e a vigência de modelos que se 

voltam apenas para a manutenção da ordem social vigente sem considerar que a 

humanidade de todos só se garante por meio de uma sociedade igualitária.  

 Sendo a educação o alicerce para a formação do humano cabe 

pensá-la temporalmente relacionando passado, presente e futuro. Neste 



 32 

direcionamento, qualquer processo educativo deve ter a preocupação com os 

problemas que afligem milhares de seres humanos.    

 Se todo processo de humanização está intimamente ligado à 

educação e se partimos do pressuposto de que, através dela, constroem-se as 

diversas histórias que compõe nossa sociedade, podemos desenvolver no campo 

educacional processos possíveis de dar outros e novos sentidos às vidas dessas 

pessoas. 

 O processo educacional não pode fechar os olhos para os 

problemas atuais. Não elencarmos aqui os infinitos tópicos que induzem uma grande 

parcela da população a viverem em condições sub-humanas, apontamos apenas 

alguns como a questão econômica, racial e o envolvimento com drogas que colocam 

muitos os jovens à margem social. Nessa pesquisa optamos por trabalhar com os 

jovens em situação de vulnerabilidade social e que são atendidos na Guarda Mirim. 

 É sabido que o trabalho realizado pelas Guardas Mirins do país é 

analisado negativamente porque focam nas questões econômicas e na formação 

aligeirada do sujeito para o mercado de trabalho. Dentre as discussões citamos a 

pesquisa: A Guarda Mirim como Instituição de Educação Capitalista: peculiaridades 

da educação informal burguesa no oeste do Paraná16. Indica que não há 

possibilidade de escolha para o indivíduo que frequenta tais instituições e que as 

mesmas contribuem para a reprodução da ordem capitalista vigente, pautada na 

exploração da mão de obra. Nessa linha, Smaniotto escreve: 

 

Dentro do contexto da imposição da política neoliberal está o Centro 
de Integração Comunitária 12 de Outubro (ou Guarda Mirim); 
localizado em Marechal Cândido Rondon desde 1978, atuando com 
diretrizes ditas filantrópicas, tendo como viga mestra de seu trabalho 
o encaminhamento de menores em idade ao mercado de trabalho 
(in) formal da cidade. A instituição serve como mediadora entre a 
classe exploradora rondoniense e as camadas mais pobres, 
realizando um trabalho que pode ser chamado de treinamento inicial, 
para que os jovens sejam trabalhadores eficientes – na perspectiva 
capitalista –, e tenham assim um comportamento compatível com as 
necessidades do mercado de trabalho, bem como com suas 
posições sociais; ou seja, que se estabeleçam como trabalhadores 
pobres e submissos, imbuídos da ideologia capitalista de 
possibilidade de ascensão social através do trabalho (2006, p. 7). 

 

                                                 
16 Pesquisa realizada pelo Grupo de Trabalho 6: Educação, capitalismo e socialismo. Autor do 
trabalho:  Marcos Alexandre Smaniotto 
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 O autor acima analisa a Guarda Mirim em sua pesquisa como 

reprodutora do modelo capitalista e, principalmente, como formadora de mão de 

obra passiva e submissa. Tal autor tece suas conclusões a partir do estudo das 

seguintes fontes: “Estatuto e Regimento Interno da Instituição, contratos de trabalho, 

autos do processo do Ministério Público contra a Guarda Mirim, requerimentos de 

vereadores, e outras, identificam-se algumas das principais diretrizes da 

organização” (SMANIOTTO, 2006, p. 1). 

 Destacamos que temos conhecimento de tais abordagens e que as 

conclusões a que chegam precisam ser consideradas. No entanto, compreendemos 

também que outras abordagens podem ser feitas no estudo de tais instituições. Foi 

essa a nossa opção.  

 A leitura negativa da Guarda Mirim, na maioria das vezes, é 

realizada por pessoas que não passaram por tais instituições.   

 Por outro lado, convém destacar que é de longa data as discussões 

sobre as mudanças que precisam ser realizadas em relação ao modelo econômico 

do país, considerando que a grande força detentora do capital advém de 

empresários, indústrias privatizadas e bancos internacionais. Tais mudanças são de 

caráter estrutural e, caso não ocorram por revoluções, são estabelecidas na longa 

temporalidade. Nosso interesse investigativo recaiu no presente: é possível 

desenvolver nessas instituições um projeto de formação humana para além do 

mercado de trabalho, objetivando alcançar o êxito da estrutura humana, 

conscientizando de tal forma que ele compreenda a sua importância de ter o 

domínio sobre a sua autonomia e fazer dela o instrumento para construir-se como 

sujeito de sua história. 

 Paulo Freire (2009), de forma indireta, já apostava na possibilidade 

do homem, mesmo imerso no sistema capitalista, transgredir, modificar-se. O 

conceito de “ser mais” é síntese desse pensamento. Para Freire:  

 

Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da 
ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não 
ser assumindo-nos como sujeitos éticos [...] Na verdade, falo da ética 
universal do ser humano do ser humano da mesma forma que falo de 
sua vocação ontológica para o ser mais, como falo de sua natureza 
constituindo-se social e historicamente não como a priori da História 
(2009, p. 17-18). 
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 Ensinar, para Freire (2009), requer aceitar os riscos do desafio do 

novo, enquanto inovador, enriquecedor e rejeitar quaisquer formas de discriminação 

que separe as pessoas em raça, classes. Com a certeza de que faz parte de um 

processo contínuo, apesar de saber que o ser humano é um ser condicionado, há 

sempre possibilidades de interferir na realidade a fim de modificá-la.  

 Diante da abrangência dos fatos apresentados, é que esta pesquisa 

adentrou no contexto da instituição da Guarda Mirim de Londrina, com o foco voltado 

para as experiências de pessoas que vivenciaram a experiência de lá estarem em 

algum momento de suas vidas.  

 Para compreendermos a realidade da instituição a partir do olhar do 

outro entrevistamos coordenadores, professores, pais e aluno. Essas pessoas 

tiveram envolvimento direto com a instituição da Guarda Mirim de Londrina. O 

resultado da pesquisa tem o intuito de apresentar as histórias de sucesso que 

ocorreram nesta instituição.  De acordo com a fala dos entrevistados 

compreenderemos as circunstancias das propostas ali efetivadas e que as mesmas 

tiveram grande importância em suas vidas.  

 Percebemos que houve muita mudança na forma de educar. 

Conforme relata a ex-coordenadora, Luiza Cavazotti e Silva, referindo-se ao período 

de 2003-2009:  

 

A instituição teve no seu primeiro momento [referindo-se ao início de 
sua gestão como coordenadora] situações muitos difíceis em relação 
aos jovens que ali freqüentavam. Mas nós enfrentamos tudo, 
modificamos a realidade em que eles viviam. Fizemos lá na Guarda 
Mirim o que era feito no IEIJ. Nossa pedagogia abrangia todas as 
áreas. Ensinamos aos jovens a diferença entre disciplina e infração: 
a disciplina era tratada pelos educadores e a infração pela polícia.  

 
 Cavazotti expressa em poucas palavras toda à essência do trabalho 

que foi objetivado pela equipe do IEIJ e que foi levado para a Guarda Mirim.  

 Em 2001, o IEIJ17 teve o primeiro contato com a Guarda Mirim de 

Londrina através da solicitação da diretoria da instituição para explicitar sobre a 

metodologia de trabalho do IEIJ. O pedido foi atendido mais ela logo percebeu que 

não seria possível pela especificidade da metodologia e que não conseguiriam 

transformar esta pedagogia em um trabalho educativo concreto na Guarda Mirim.  

                                                 
17 Instituto de Educação Infantil e Juvenil. Relatos de acordo com a fala da entrevistada. 
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 Então em 2002, a diretoria da Guarda Mirim, solicitou ao ministério 

público a indicação de uma coordenação para a instituição e este indicou o IEIJ. Foi 

nesse contexto que a Luiza Cavazotti e Silva assumiram a coordenação da Guarda 

Mirim de Londrina, mas logo percebeu as dificuldades a serem enfrentadas advindas 

da falta de professores e da falta de autonomia para desenvolver o trabalho com 

plenitude. 

 Quando chegou à instituição viu uma frase que lhe chamou a 

atenção: “formando cidadãos”. Para Luiza Cavazotti, a formação da pessoa 

antecede a formação para a cidadania. Em primeiro lugar a pessoa tem que saber o 

que ela quer da vida, porque ela não vai fazer para a sociedade, o que ela não fez 

para si.  

 Comparemos a análise de Luiza Cavazotti com o preconizado por 

Freire: 

 
O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me 
põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a 
ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele 
se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta 
para não ser apenas objeto, mas sujeito também da História (2009, 
p. 54). 

 

 As afirmações se completam: não basta ser apenas um sujeito no 

mundo, mas sim, um sujeito que compreenda e articule a sua história no mundo. 

Inferimos ser esse o princípio que a ex-coordenadora pretendia desenvolver nos 

jovens e tinha muita clareza quanto às especificidades que envolveriam tal 

empreitada separando o que era possível e o que não caberia a instituição realizar, 

pois se relacionava com questões sociais mais amplas.  

 O trabalho pretendia desenvolver nos indivíduos aspectos da 

condição humana que tornassem os mesmos sujeitos de sua história, aspectos que 

aqueles jovens, por diversos motivos, não puderam aprender fora da escola e, 

tampouco, dentro dela. Sabe-se que a escola empenha-se no exaustivo 

cumprimento de sua matriz curricular e que, muitas vezes, compromete-se o aspecto 

formativo da condição humana.   

 Se a família falha, a escola falha pergunta-se então: aonde os 

alunos poderiam aprender as bases essenciais para a formação humana como, 

valores morais, respeito mútuo, aceitação ao meio e também adequação às regras 
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de convívio coletivo e organização para modificação das regras quando estas não 

atendem mais às necessidades coletivas?  

 Quanto a essa questão, a entrevistada relata:  

 
Queríamos que a pessoa buscasse aquilo que ela mais gostasse de 
fazer, sem que ela fosse obrigada a trabalhar com encargos que não 
eram profissões, como por exemplo, empacotadores, pedreiros 
enfim... Nosso interesse era que no futuro trabalhassem e 
custeassem sua profissão. Quando cheguei à instituição havia uma 
frase que dizia “Formando Cidadãos”. Eu aprendi com eles que antes 
de tudo vem o humano e depois o cidadão. Por que primeiro a 
pessoa tem que saber o que ela quer da vida, porque ela não vai 
fazer para a sociedade se ela não fez para si mesmo (Luiza 
Cavazotti e Silva, ex-coordenadora Guarda Mirim Londrina, 2011). 

 
Paulo Freire diz: 

 
Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do 
educando e, na prática, procurar a coerência com este saber, me 
leva inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades 
sem as quais aquele saber vira inautêntico, palavreado vazio e 
inoperante. De nada serve, a não ser para irritar o educando e 
desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e 
liberdade, mas impor ao educando a vontade arrogante do mestre 
(2009, p. 62). 

 

 

 Para ser autônomo, o aluno precisa de respeito à integralidade de 

seu ser.  Paulo Freire (2009) e Luiza Cavazotti e Silva consideram o humano em 

toda a sua estrutura e não aceitam apenas o condicionando de capacidades como 

meta da educação.  

 Freire (2009) define que:  

 

ao pensar sobre o dever que tenho como professor, de respeitar a 
dignidade do educando, sua autonomia, sua identidade em processo, 
devo pensar também, como já salientei, em como ter uma prática 
educativa em que aquele respeito, que sei dever ter ao educando, se 
realize em lugar de ser negado (p. 64). 

 

 A sociedade precisa de pessoas que se disponham a criar formas de 

trabalho que englobe aspectos essenciais para a afirmação da humanidade.  

Entendemos que Luiza Cavazotti é uma dessas pessoas. Em nossa entrevista foi 

possível perceber que a mesma dedicou todo seu esforço, para acentuar os 

malefícios que de qualquer sistema opressor que desconsidera as especificidades 
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humanas e a busca inerente ao homem, conforme destaca Freire, de “ser mais”. 

Enquanto esteve à frente do trabalho na Guarda Mirim buscou fomentar nos jovens 

a capacidade de escolherem o que pretenderiam para suas vidas, como 

profissionais, como indivíduos sociais e principalmente que “tipo de humano” 

pretenderiam ser no convívio com a coletividade. 

 Sabemos que, para ser humano é preciso buscar durante toda a 

vida a afirmação de sua condição inicial, tornando-se inseparável deste ato o 

convívio coletivo que emerge das relações sociais instauradas na configuração das 

sociedades.  

 Um aluno de quinze anos que frequenta atualmente a Guarda Mirim 

relata que considera considerou seu ingresso na instituição uma coisa positiva e que 

o trabalho ali realizado é muito importante para ele, porque antes da Guarda Mirim, 

ficava nas ruas a maior parte do tempo e via muitos meninos realizando atos ilícitos, 

como roubo, tráfico, envolvimento com armas, dentre outros. Ele diz que “é claro” 

que prefere estar estudando na instituição a estar nas ruas, aprendendo o que não 

presta. Em suas palavras: 

 

Eu pretendo levar o que aprendi aqui para a minha casa, para o meu 
irmão mais novo, para os meus filhos daqui alguns anos. Levar como 
essas pessoas aqui da instituição que nunca desistiram de estar aqui 
sempre e lutar pela gente. Por isso pretendo levar isso para mim, vou 
batalhar sempre (Aluno Guarda Mirim Londrina, 2011). 

 

 O exemplo deste aluno reflete as implicações de um trabalho 

objetivado que possibilitam condições as pessoas de buscarem novas experiências 

para si mesmo e para a coletividade, auxiliando a realizar escolhas com clareza e 

compreensão a partir do contexto social que o cerca.  

 Neste sentido podemos comparar o relato acima com a fala de 

Piaget (2011), em que ele apresenta os rituais de cerimônia de tribos primitivas em 

que os adolescentes são submetidos às cerimônias de rituais de iniciação, onde 

durante meses ele é envolvido por uma atmosfera de tensão emotiva e de respeito 

místico que hão de transformar a mentalidade dele e que dessa forma ele poderá ser 

agregado ao clã dos adultos. Assim como afirma o autor: 

 
Proclamar que a educação visa ao pleno desenvolvimento da 
personalidade é, pois afirmar que a escola deve divergir de 
semelhante modelo clássico, e que pode ocorrer uma síntese entre a 
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formação de pessoa e sua inserção, como valor social, nos quadros 
da vida coletiva (PIAGET, 2011, p. 84). 

 

 Para o autor o desenvolvimento da personalidade deve 

desconsiderar modelos educativos clássicos com muitas verdades em comum que 

assegura a coesão de gerações anteriores e deformam a formação da pessoa, pois 

desconsideram as escolhas individuais. Para Piaget, a educação deve visar ao pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e ao reforço do respeito pelos direitos do 

homem e pelas liberdades fundamentais. 

 Como se percebe, o aluno que frequenta a Guarda Mirim pôde, a 

partir do respeito a sua humanidade em um contexto que lhe foi oportunizado, olhar 

anteriormente para suas vivencias e ressignificar seu futuro, de forma a anular a 

reprodução do quadro social em que se encontrava. 

 Conforme Savater (2005) a partir da organização coletiva que o 

humano se encontra pode-se afirmar a condição humana primeira e dessa maneira 

articular suas capacidades de diferenciação, tornando-se mais humanizado e apto a 

relacionar-se com seus semelhantes. Forma-se assim uma grande coletividade 

calcada em condutas que dependem do conjunto de articulações entre muitas 

pessoas.   

 O aluno falou que se adaptou rapidamente com a realidade da 

Guarda Mirim e que sua mãe cobra muito que ele frequente a instituição e 

atualmente está empregado pela lei do Aprendiz, como auxiliar administrativo. 

 Toda realização humana depende de outro humano e das 

articulações comuns do seu grupo para ser efetivada, percebe-se assim que a vida 

coletiva é um fator inseparável da condição social humana.  

 Segundo o dicionário Houaiss (2004), a palavra sociedade significa o 

agrupamento de seres que vivem em colaboração mútua, vivendo em determinado 

período de tempo e lugar, seguindo-se normas comuns, por vontade própria em 

comunidade e em coletividade. Está explícito no significado de sociedade que seus 

membros compartilham interesses ou preocupações mútuas sobre um mesmo objeto 

comum.  

 Assim, a vida em sociedade necessita de vivências que possibilitem 

desenvolver a aprendizagem sobre os processos de socialização. A vida coletiva 

propõe de forma subjetiva, os indivíduos a partilharem tudo que ela oferece, como: 



 39 

identidade, trabalho, educação, saúde, convívio familiar, convívio social, 

entretenimentos e religião dentre as infinitas disposições de uma coletividade, 

fazendo com que os grupos que comungam destes mesmos fatores, adquiram 

formas semelhantes em seu nível de humanidade.  

 Entrevistamos também uma educadora da instituição, Juliana 

Shimasaki Ela trabalha na instituição há três anos e para ela o diferencial de 

trabalhar na Guarda Mirim é poder  

  

estar mais perto dos alunos, o desafio é fazer os alunos ficarem perto 
de você, até ganhar a confiança deles e poder fazer um bom 
trabalho. Isso é bastante importante ainda mais nesta fase da 
adolescência onde estão formando o caráter, aprendendo a fazer 
escolhas e entender a vida deles é importante para que possa aplicar 
a melhor forma de ensiná-los. Você tem que gostar de articular no 
meio deles, gostar de conversar, é preciso se identificar com eles, 
assim esta proximidade acontece (Educadora, Guarda Mirim, 2011). 

 

 Para a educadora é preciso manter uma grande proximidade com os 

alunos, para que eles adquiram confiança no trabalho desenvolvido. Eles precisam 

saber que você está ali porque gosta de estar no meio deles, para isso ela diz que 

ao perceber, por exemplo, que gostam de futebol, passa a se informar sobre o 

assunto para adentrar nesse mundo específico e assim dialogar com eles. Isso faz 

com que eles se identifiquem com você, pois todos falam a mesma “língua”. E é 

nesse momento que se pode começar a inferir na personalidade deles, transformar 

os valores, enfim... Mas isso é possível somente quando eles dão essa abertura que 

é necessária para aceitar o que você tem para propor para eles. Para Piaget  

 

A personalidade é, pois, certa forma de consciência intelectual e de 
consciência moral, igualmente distanciada da anomia peculiar ao 
egocentrismo e da heteronomia das pressões exteriores, porque ela 
realiza a sua autonomia mais a adaptando à reciprocidade (PIAGET, 
2011, p. 85). 

 

 Diz-se assim que uma transformação na personalidade ocorre a 

partir da reciprocidade e da autonomia, envolvendo a consciência tanto moral quanto 

intelectual do indivíduo mutuamente, elemento que torna qualquer apontamento que 

se deseje transformar, em quesito necessário para a intervenção na personalidade. 

A pessoa pode mudar sua personalidade quando tem autonomia suficiente para 
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elaborar os valores morais e os intelectuais e incorporar ações que mutuamente 

recai nos sujeitos.  

 O educador para ter êxito em seu trabalho precisa estar atento a 

detalhes de sua prática educativa que pode fornecer instrumentos de reciprocidade 

que permita adentrar em mundos antes imaginários. 

 A educadora da instituição considerou que muitos alunos se 

desenvolveram bastante, mais um caso recente lhe chama a atenção. Trata de um 

aluno  

 
difícil de lidar. No início causava receio e então eu pensava como 
poderia lidar com ele. Usava roupas pretas e cabelos compridos. Era 
fechado, não conversava com os colegas. Apesar disso eu percebia 
que era um aluno muito capaz e inteligentíssimo e ele foi um desses 
meninos que mudaram através de conversas e do respeito a sua 
maneira de ser. Ele aprendeu a conviver e se formou, está 
empregado, passou a conversar e brincar com os outros alunos e até 
abraçar as pessoas do seu convívio (Educadora, Guarda Mirim, 
2011). 

 

 A educadora afirma que todos os alunos que chegam à Guarda 

Mirim adaptam-se às regras, pois estas são construídas por eles próprios, e quando 

eles não as cumprem precisam se responsabilizar e explicar o porquê não cumpriu.   

 Nesse sentido encontramos em Piaget que: 

 
O indivíduo é o eu centrado moral ou intelectual, as relações de 
reciprocidade inerentes a toda vida social evoluída. A pessoa, ao 
contrário, é o indivíduo que aceita espontaneamente uma disciplina, 
ou contribui para o estabelecimento da mesma, e dessa forma se 
submete voluntariamente a um sistema de normas recíprocas que 
subordinam a sua liberdade ao respeito por cada um (PIAGET, 2011, 
p. 85). 

 

 Com esta exposição pode-se compreender que o viver coletivo 

reflete também a um pensar coletivo que indica a abrangência de discussões sobre 

diversas situações e problemas. Tais ações podem beneficiar a coletividade, 

desenvolvendo o senso de respeito às normas e o respeito às outras pessoas e às 

diferenças.  

 Convém ressaltar que, no momento atual, o coletivo sofre as 

consequências de uma sociedade que se depara com a individualidade e com 

índices cada vez mais alarmantes de injustiças.  



 41 

 Neste sentido, podemos observar o relato da ex-coordenadora da 

Guarda Mirim,   

 
A injustiça é um dos pontos fortes da delinqüência no país, a pessoa 
sente que não é igual e não tem os mesmos direitos não como 
profissionais, mas como ser humano. Todos tem direito a educação 
que atenda às necessidades básicas. Depois cada um vai escolher o 
que pretende o caminho que optar em viver, sem provocar nenhum 
desrespeito aos outros. 

 

 Nota-se que o sentido de coletividade tem-se dissipado nas lutas 

pelo poder, a qual faz surgir prontamente injustiças para aqueles que não se 

enquadram nas especificidades do social e têm seus direitos básicos de 

sobrevivência negados configurando-se assim quadros sociais de desrespeito aos 

seres humanos.  

 Como define o autor 

 
O exercício ou a educação do bom senso vai superando o que há 
nele de instinto na avaliação que fazemos dos fatos e dos 
acontecimentos em que nos envolvemos. Se o bom senso na 
avaliação moral que faço de algo, não basta para orientar ou fundar 
minhas táticas de luta, tem, indiscutivelmente, importante papel na 
minha tomada de posição, a que não pode faltar à ética, em face do 
que devo fazer (FREIRE, 2009, p. 63). 

 

 Freire (2009) considera sendo de bom senso a avaliação sobre 

nossas ações, para assim ter-se orientações que apontem novas maneiras de 

renovar as ações frente a novo-velho situações que venham a ocorrer. Para Luiza as 

pessoas sabem que não tratadas como iguais e não tem os mesmos direitos devido 

ao desrespeito das situações que vivem e pela falta de bom senso das ações da 

coletividade em relação a elas. 

Na entrevista com o coordenador atual da Guarda Mirim de Londrina o Sr. 

Cláudio Melo, ele apresenta algumas características que demonstram que a 

instituição vem conseguindo resultados positivos nos últimos anos. Relata que foi 

criado na instituição um processo educativo no qual se aperfeiçoou a aproximação 

com a realidade dos jovens.  Na instituição, tanto a coordenação quanto o professor 

tem direito de cobrar a disciplina dos alunos e estes tem a liberdade de chegar até 

nós e expor seus problemas porque vai encontrar apoio e respeito. 

 No ano de 2000, o coordenador relatou que a promotora fez a 

intervenção com o intuito de reordenar a instituição, pois a situação lá estava fora de 
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controle, a partir daí implantou um processo educativo que deu certo, como 

descreve: 

 
Depois que houve a intervenção a partir de 2002 a promotoria 
indicou a D. Luiza para coordenação, sendo ela responsável por todo 
o processo educativo ficando na instituição até 2009, deixando um 
legado importantíssimo. Trabalhamos juntos para implantar todo este 
processo (Coordenador Guarda Mirim, 2011). 

 

 Luiza Cavazotti, sempre trabalhou baseando-se na teoria de Piaget 

e outros autores piagetianos. Piaget apresenta suas considerações que difere a 

natureza da sociedade humana de outras sociedades animais: 

 

A diferença essencial entre as sociedades humanas e as sociedades 
animais decorre, ao contrário, do fato de que as principais condições 
sociais do homem – os meios técnicos de produção, a linguagem 
com o conjunto de noções cuja construção ela possibilita, os 
costumes e as regras de todo tipo – não vêm determinadas do 
interior por mecanismos hereditários completamente montados, 
prontos a serem ativados ao contato com as coisas e com aqueles 
que estão pertos: essas formas de comportamento são adquiridas 
por transmissão exterior, de geração em geração, isto é, através da 
educação, e só se desenvolvem em função de interações sociais 
múltiplas e diferenciadas (PIAGET, 2011, p. 46). 

 

 Luiza Cavazotti acredita que se a educação pautasse por esses 

princípios nossos resultados seriam outros. Para ela a ênfase educacional deveria 

ocorrer em três pontos: embasamento teórico, a prática-educativa, e o educador 

procurando sempre enxergar seus acertos e seus erros.  

 Luiza Cavazotti considera que uma histórias de sucesso pedagógico 

é  

 
compreender todo o contexto que envolve o ato de educar. 
Pautando-se em escolhas que visem à construção de base do 
humano e assim conquistar a percepção que todas as crianças e 
adolescentes são educáveis. Eles poderão assumir a dignidade de 
sua existência e atuar ativamente no coletivo (Luiza Cavazotti 
Guarda Mirim, 2011). 

 

 Para a entrevistada, todos precisam ter a oportunidade de 

compreender a sua função histórica e social, para então escolher uma trajetória para 

sua vida. Muitos jovens adentram na vida ilícita por não vivenciarem novas 
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experiências em seu cotidiano, tais experiências poderiam mudar seu destino de 

auto-reafirmação e reprodução social.  

 O trabalho conjunto que foi elaborado na Guarda Mirim, da qual 

Luiza Cavazotti foi responsável, segundo o relato do coordenador, deixa um legado 

de ações que pode possibilitar reflexões de bom senso e propor práticas e ações 

frente às novas - velhas situações educacionais.   

 O proposto nesse capítulo foi entender as ações desenvolvidas na 

Guarda Mirim a partir do olhar das pessoas que lá estão ou por lá passaram.  

 Diante do exposto podemos concluir que a educação objetivada e 

pautada em conhecimentos bem definidos, pode colaborar na formação do humano 

que, consequentemente, atuará na sociedade efetivando suas escolhas.  

 A abstinência de fatores capazes de darem bons significados a 

identidade de humanos capazes de viverem em um coletivo fará com que a 

humanidade perca sua face “humana” e as consequências serão catastróficas.  

 O trabalho realizado na Guarda Mirim proporciona a base de 

estruturação para jovens, considerados insucessos da sociedade, e possibilita a eles 

a dignidade, que surte a partir dos novos propósitos que eles mesmos formulam 

sobre si sobre os outros e sobre o mundo.  

 Qualquer humano precisa ter a oportunidade de ter sua própria 

autonomia, o que pode ser alcançado, ao exemplo do trabalho implantado pela 

diretora do IEIJ de Londrina, que transformou a vida das pessoas envolvidas com a 

Guarda Mirim de Londrina a partir das considerações que acreditou serem 

indispensáveis para qualquer humano, quais são: dignidade e respeito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa teve como finalidade apresentar um estudo a partir da 

visão de pessoas envolvidas com o trabalho da Guarda Mirim de Londrina. Para 

adentrar no contexto da instituição fez-se necessário abranger a discussão para 

além das relações da instituição estudando sobre a juventude e a educação não 

formal.  

 Não pretendemos apresentar conclusões finitas, mas demonstrar 

fatos da realidade, pelo menos da realidade aqui apresentada, que foram relevantes 

para as pessoas que passaram por esta instituição. Optamos pela direção de 

analisar tal instituição a partir de sua positividade na busca de olhares para tecer 

outras compreensões da prática-educativa em espaços não formais.  

 As relações que se fazem no contexto social são complexas e, 

muitas vezes, os estudos sobre tais relações acabam não abrangendo a realidade 

das pessoas que vivem em condições de vida precárias. Tal situação ocorre ao 

tentar destacar o que seria ideal para a sociedade sem atentar para o real e para as 

possibilidades concretas naquele momento social. Tudo isso não significa que a 

busca pela transformação não deva ser a meta. Porém, faz-se necessário pensar 

também no que é possível no presente.  Acreditamos que as pessoas cuja 

passagem pela Guarda Mirim foi aqui apresentada realizam suas escolhas sobre si 

mesmo e sobre o mundo buscando “ser mais” conforme preconiza Paulo Freire. 

 Para compreender os jovens que frequentam tais instituições foi 

preciso adentrar no conceito de cultura jovem da sociedade contemporânea que 

fragmentou padrões de moda estereotipados moldados a partir do sistema 

econômico.   

 A cultura jovem é influenciada pelas relações sociais voltadas para o 

atendimento das demandas de mercado e consumo que se espalho com a 

implantação das indústrias.  Jovens passam a comungar de regras de condutas, 

valores, moda e ações em comuns aos seus grupos e passaram a atuar de forma a 

atender a esses requisitos considerados essenciais para o pertencimento social.  

Muitas dessas condutas levaram tais jovens à exclusão social. 

 Muitos desses jovens acabam por ser atendidos em instituições de 

educação não formal. Por isso, neste trabalho, consideramos a educação não formal 
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como um instrumento que pode, ou não, acentuar os resquícios de não 

pertencimento e de negação dos valores de cada indivíduo.  

 Para entender melhor o jovem e as instituições não formais 

buscamos compreender o que significa formar o ser humano tendo em vistas o 

futuro.  Sabe-se que o ser humano possui em si as características que o conduzem 

na busca pela educação entendida como qualquer processo de aprendizagem 

necessário para a sobrevivência. A necessidade faz com que o ser humano busque 

soluções e dessas ações, que se articulam socialmente umas com as outras, 

depende manutenção, ou não, de sua própria espécie. 

 A relevância deste trabalho recaiu apresentação de situações que 

envolveram pessoas que trabalham arduamente para contrapor a demanda de 

insucessos decorrentes dos problemas sociais vivenciados por esses jovens.  Para 

adentrar nesse mundo buscamos entender como se dão as relações existentes 

dentre da Guarda Mirim. Conclui-se que a Guarda Mirim de Londrina teve êxito em 

seu trabalho ao ampliar a idéia de “formar para o trabalho” (sem deixar de formar 

para o trabalho) investindo na formação humana.  

 O objetivo da instituição no período de 2003 a 2009 era preparar o 

indivíduo para que este se tornasse sujeito de sua própria história atuando 

criticamente na sociedade. Por isso a instituição criou formas de trabalho que 

englobou os aspectos essenciais para a constituição do humano.   

 Com esse modelo de trabalho pretendeu-se atenuar os malefícios 

que são causados a essas pessoas pelo modelo econômico capitalista. Buscou-se 

desenvolver nas pessoas a capacidade de fazerem escolhas para suas vidas e 

também de se articularem no convívio com a coletividade. 

 Entende-se assim que a elaboração de um projeto objetivado e 

pensado a partir da formação humana pode transformar a vida das pessoas. Isso 

pode podem ser averiguados nos depoimentos dos entrevistados que confirmam 

que o trabalho ali realizado foi capaz de ressignificar a vida dos os jovens em 

situação de risco resgatando valores como a dignidade e o respeito fatores 

essenciais para a conquista da autonomia plena. 
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