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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 
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empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – AUTOESTIMA  

 
     “Grandes líderes mudam de estilo para levantar a 

autoestima de suas equipes. Se as pessoas acreditam nelas mesmas,  

é impressionante o que elas conseguem realizar.  

Sam Walton 

 

Para Branch, (2018 - pág. 271) sentimentos perturbadores, como 

depressão, ansiedade, vergonha, culpa, raiva, inveja e ciúme, têm suas raízes 

na baixa apreciação de si mesmo. Se você tende a experimentar estes 

sentimentos, pode ter um problema com a sua autoestima.  

 

1.1. PROBLEMAS DE AUTOESTIMA 
 

 Branch (2018) A autoestima pode ser conceituada como a noção 

de estimar, avaliar e medir o valor de si mesmo, aí no caso de você ter alta 

autoestima sua medida será alta, caso seja o contrário a sua estimativa do seu 

valor será baixa. 

A baixa autoestima pode ser criada por si mesmo, isso pode acontecer 

quando o ser humano cria rótulos que é conhecido como; 

(rotulação/autodepreciação), rotular a si mesmo, pode ser muito perigoso, pode 

levar o indivíduo a fugas, ficar isolado, etc., veja a seguir alguns exemplos de 

rotulação ou autodepreciação: 

 Eu sou: repugnante; um fracasso; burro; inferior; inútil; fraco; patético; mau. 

 Eu não: tenho valor; bom; tenho importância; sou digno de ser amado.     

 

Ainda de acordo com Branch (2018) diz que a vida sofre mudanças o tempo 

todo, basear os seus valores em fatores externos, é muito perigoso, e poderá 

enfrentar muitos altos e baixos, tudo muda, inclusive o indivíduo, e cada fase 

da vida existe algo diferente para enfrentar. 
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1.2. DESENVOLVER A AUTO ESTIMA 
 

Segundo Branch (2018) quando você aumenta a estimativa que você faz 

do seu próprio valor, o autor compara a autoestima como investimento, (ação 

na bolsa de valores), pode subir assim como pode descer, a auto aceitação é 

uma ótima alternativa para colocar em alta sua autoestima, essa auto aceitação 

deve ser incondicional, ou seja, significa as avaliações de si mesmo, parar de 

usar “medidas e avaliações” externas do seu valor como pessoa, veja como 

desenvolver a auto aceitação:  

 

 Você ser humano é único e que possui variadas características; 

 Você nunca para de mudar nem tão pouco de desenvolver; 

 A única coisa que realmente poderá medir em você será a altura, as demais 

coisas no ser humano além de complexas, está em constante mudanças; 

 O ser humano como um todo, são imperfeitos, ou seja, é suscetível ao erro; 

Aceite o fato de que o ser humano é complexo demais para ser medido, 

esquadrinhado ou classificado de forma total, segundo o autor você poderá 

estar cometendo um grande erro, em não aceitar que não tem como medir o 

ser humano, eles são criaturas em uma mudança constante, são dinâmico 

falíveis e complexos. 

Pratique a auto aceitação isso é não criar rótulo para si mesmo, essa 

ideia de criar rótulos para ser humano é totalmente desconectado da realidade. 

Veja a seguir alguns exemplos que com certeza vai fazer refletir melhor sobre 

isso: 

● Você cometeu uma mentira para uma pessoa uma vez, isso  o torna um 

eterno mentiroso? 

● Você bebeu um pouco a mais, ainda na sua mocidade, você hoje ao 50 

anos é um alcoólatra? 

● Você falhou em uma ou mais tarefas que eram importantes para você. 

Portanto, a partir de agora pode-se falar em alto e bom tom, que tu ès, e 

sempre será fracasso total? E se for ao contrário teve sucesso hoje, com 
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a realização de uma ou mais tarefa, top! Agora não precisa nem se 

esforçar, será sempre vencedor? 

Como pode ver, apostar sua autoestima em variáveis da vida é 

infundável, por que, as únicas coisas que o ser humano tem certeza são duas: 

que tudo vai mudar e que um dia vai partir desta vida, e ainda não se sabe o 

dia da partida, resumindo só, se tem certeza, de que tudo vai mudar!  

        

 

 

  

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ENTENDA DE UMA VEZ POR TODAS, 

DE QUE VOCÊ TEM VALOR POR SER HUMANO!” 

 

Imagine o quanto a sua vida seria mais fácil, e no quanto a sua 
autoestima seria mais estável, se você percebesse que tem valor como pessoa 
independentemente da maneira como as outras pessoas o avaliam. Você pode 
apreciar ser estimado, admirado e respeitado sem que isso seja uma terrível 
necessidade, ou que viva com medo de perder isso. (Branch, pág. 274, 2018). 
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                 UNIDADE II – MOTIVAÇÃO 

 

Segundo minidicionário Bueno 2007, a definição sobre MOTIVAÇÃO: ato 

ou efeito de motivar, exposição, de motivos, causas e entusiasmo. 

 

 

 

  

 

     

2.1. COMPORTAMENTO E MOTIVAÇÃO 
  

Branch (2018) É comum o ser humano focar no problema, ou aquilo que 

ele julga ser um problema, e não usa sua força na solução dos problemas, no 

tocante a motivação, ele foca enquanto está se sentindo mal e não no quanto 

está bem! Ele ainda afirma que, ao reduzir a intensidade de qualquer transtorno 

psicológico, o indivíduo pode encontrar motivação na capacidade de ver a 

diferença.  

Após descrever uma emoção problemática, avalie-a em uma escala de 0 

a 10, com base no quanto esta emoção lhe perturba e no quanto ela interfere 

na sua vida. (Branch, pág. 132, 2018). Sempre que puder veja suas anotações, 

com isso vai ver ser progresso e produzir motivação para continuar seu 

trabalho. 

Walger (2014) são inúmeras as questões com relação ao 

comportamento humano que estão relacionado à motivação, seguem alguns 

exemplos: 

● As pessoas acessam as mídias sociais frequentemente, e 

incansavelmente. 

● Algumas pessoas passam uma vida toda em atividade com 

remuneração abaixo do mercado. 

“Escolha um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um único 
dia em sua vida”. Confúcio 
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● Pessoas que comem o tempo todo, “(quase que assustador).” 

Por que essas pessoas desenvolveram esses comportamentos? 

Quantas vezes você ouviu falar de pessoas que abandonaram tudo “fama”, 

“para buscar felicidade e sossego.”  

Os psicólogos acreditam que, em parte, os comportamentos decorrem 

de um processo chamado MOTIVAÇÃO. (Walger, pág. 17, 2014).   

Na área da sua empresa tem: financeira, contabilidade, compras, 

marketing, e recursos humanos (RH), mas uma dessas áreas se relaciona de 

maneira muito mais forte, que é RH, nela estão conectados todos os 

colaboradores da empresa, no setor do RH é criado estratégia competitiva e 

estuda o que pode manter a equipe de colaboradores motivado, afinal eles são 

o capital intelectual da organização, fonte de geração de resultado para 

empresa.        

 

2.2. MOTIVAÇÃO HUMANA 
 

Conforme Chiavenato (2020) para maior entendimento do 

comportamento das pessoas, o autor dá início à motivação, e afirma que é 

difícil definir um conceito para motivação, em linhas gerais o motivo é aquilo 

que dá impulso para pessoa agir, ter atitude, ela toma direção foco em a um 

comportamento específico. Esse impulso pode ter conotação externa ou interna 

(mental do próprio indivíduo), com base nessa informação o autor afirma que, a 

motivação, embasada no sistema de cognição da pessoa, a motivação 

acontece em virtude de forças que levam o nome de:  

● Desejo e receios: a pessoa deseja poder e status; 

● Receia o afastamento social e também autoestima; 

● A motivação está ligada ao indivíduo conquistar algo, e para isso ele vai 

consumir energia. 
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 No tocante a motivação o ser humano tem necessidades bem diferentes, 

onde externam diferentes padrões de comportamento, por sua vez os valores 

sociais são opostos também, as condições para conseguirem atingir objetivos 

também são diferentes, e assim segue, com essas diferenças, como abordado 

no tópico de autoestima, além das diferenças o ser humano muda seus valores 

com o passar do tempo. 

Segundo o autor apesar dessas diferenças latente do ser humano, e 

existem três etapas que auxiliam a explicar o comportamento humano:  

 

Quadro 1:Etapas do Comportamento Humano 

 

I. O comportamento é causado por estímulos internos ou externos: 

existe uma causalidade do comportamento. Tanto a hereditariedade 

como o meio ambiente influem, decisivamente, no comportamento 

das pessoas. 

II. O comportamento é motivado: ou seja, há uma finalidade em todo 

comportamento humano. O comportamento não é casual nem 

aleatório, mas sempre orientado e dirigido para algum objetivo 

III. O comportamento é orientado para objetivos: em todo 

comportamento existe sempre um impulso, desejo, necessidade, 

tendência, expressões que servem para designar os motivos do 

comportamento.  

 

Fonte: Chiavenato (2020 - pág. 44). 

 

Afirma Chiavenato (2020) com base nestas suposições e caso sejam 

corretas, o comportamento não é espontâneo nem tão pouco isento de 

finalidade: sempre haverá um objetivo implícito ou explícito para descrevê-lo 

adequadamente. 
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Todavia o modelo básico de motivação aqui exposto seja o iguais para 

todos os seres humanos, o resultado final poderá alterar indefinidamente, pois 

depende da percepção do estímulo (que muda conforme o indivíduo e no 

mesmo indivíduo conforme a época), das necessidades (que também variam 

conforme o indivíduo) e da cognição de cada indivíduo.  

Portanto, a motivação dos seres humanos depende, basicamente, 

dessas três variáveis. 

 

2.3. CICLO MOTIVACIONAL 
 

Afirma Chiavenato (2020) que o ciclo motivacional tem início com base 

em uma necessidade. Essa necessidade gera uma força dinâmica e 

persistente que gera o comportamento. E toda vez que aparece essa 

necessidade ela abala o estado de equilíbrio do organismo, nascendo um 

estado de tensão, insatisfação, desconforto e desequilíbrio. 

Esse estado leva a pessoa a um comportamento, ou ação, capaz de 

descarregar a tensão ou de libertá-la do desconforto e do desequilíbrio. Caso o 

comportamento for eficaz, a pessoa achará a satisfação da necessidade e, por 

sua vez, a descarga da tensão provocada por ela. Atendida a necessidade, o 

organismo retorna ao estado de equilíbrio anterior, o seu modo de ajustamento 

ao ambiente.  

No ciclo motivacional da Figura 5, a necessidade é satisfeita. Na medida 

em que o ciclo se repete com a aprendizagem e a repetição (reforço), os 

comportamentos vão sendo transformados e mais eficazes na satisfação de 

certas necessidades. Uma vez atendida, essa necessidade para de ser 

motivadora de comportamento, já que não causa tensão ou desconforto. 

O ciclo motivacional, nem sempre pode satisfazer a necessidade. Ela 

poderá ser frustrada ou compensada (até mesmo transferida para outro objeto, 

indivíduo ou situação). Caso sofra uma frustração da necessidade, no ciclo 

motivacional, a tensão provocada pelo aparecimento dessa necessidade 
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encontra uma barreira ou um obstáculo para sua liberação. Não vendo saída 

normal, a tensão presa no organismo procura um meio indireto de saída, seja 

por via psicológica (agressividade, descontentamento, tensão emocional, 

apatia, etc.) ou por via fisiológica (tensão nervosa, insônia, repercussões 

cardíacas ou digestivas etc.). (Chiavenato, pág. 45, 2020). 

 

Figura 1: Ciclo Motivacional 

 

Fonte: Chiavenato (2020) Adaptado pelo autor. 

 

Para Chiavenato (2020) as etapas do ciclo motivacional como frustração 

ou compensação, acontecem quando uma necessidade não é satisfeita nem 

frustrada, mas transferida ou compensada. Isso acontece quando a satisfação 

de outra necessidade é amenizada a intensidade de uma necessidade que não 

pode ser atendida, exemplo: uma pessoa a ser promovida a um cargo superior 

é conformada por bom aumento de salário e permanece no mesmo posto, ou 

por uma sala de trabalho mais confortável e talvez dispensada de ir trabalhar 

aos sábados. 

A satisfação da maioria das necessidades é temporal e passageira, em 

linhas gerais a motivação das pessoas é cíclica: já o comportamento é um 

processo contínuo para resolver problemas e atender as necessidades na 

medida em que vão aparecendo. 
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Figura 2: Etapas do Ciclo Motivacional 

 

 

Fonte: Chiavenato (2020) Adaptado pelo autor. 

 

As teorias mais conhecidas sobre a motivação estão relacionadas com 

as necessidades humanas. É o caso da teoria de Maslow sobre a hierarquia 

das necessidades humanas. (Chiavenato, pág. 46, 2020). 

 

2.4. TEORIA DE ABRAHAM MASLOW 
 

Chiavenato (2020) cita que as hierarquias das necessidades 

desenvolvidas por Maslow partem do princípio de que os motivos do 

comportamento humano residem nas próprias pessoas, e sua motivação para 

agir e se comportar deriva de forças que existem dentro dele mesmo. Existem 

as necessidades conscientes, e outras não. A teoria motivacional mais 

conhecida é a de Maslow, que se baseia na hierarquia de necessidades 

humanas. 

As necessidades humanas estão arranjadas em uma pirâmide de 

importância no comportamento humano. Na base da pirâmide, estão as 

necessidades mais baixas e recorrentes – as chamadas necessidades 

primárias – enquanto no topo estão as mais sofisticadas e intelectualizadas – 

as necessidades secundárias.  
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 Na década de 50 o psicólogo Maslow defendia a ideia de que, as 

necessidades do ser humano precisam ser atendidas de forma piramidal, ou 

seja, por ordem de prioridade.     

 

Figura 3: Pirâmide de Maslow 

 

 

 
Fonte: Chiavenato (2020) Adaptado pelo autor. 

 

1. Necessidades fisiológicas: 

- Abrigo/repouso; 

- Água; 

- Vestimentas; 

- Alimento; 

- Conforto. 
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 Essas são as primícias das necessidades que o ser humano procura 

com todas suas forças para atendê-las, em quando não as atender estará 

sempre preocupado com isso.   

 

2. Necessidades de segurança: 

- Proteção 

- Ordem 

- Senso de responsabilidade 

- Estabilidade ocupacional 

 Essa segurança o indivíduo busca incessantemente, ele precisa sentir 

uma sensação de segurança, isso traz ao homem/mulher um pouco de paz 

interior. 

  

3. Necessidades sociais: 

- Pertencer a um grupo 

- Afiliar-se a pessoas 

- Dar e receber amor 

Essas necessidades quando não atendidas criam sérios problemas. O 

ser humano tem necessidade de pertencer a um grupo ser amado e também 

sentir que está proporcionando amor. 

 

4. Necessidades de estima: 

- Egocentrismo 

- Ambição 

 Esse ego que o ser humano tem, precisa ser alimentado, ele o incomoda 

quando não atendido, nas organizações, os gestores podem satisfazer as 

necessidades de estima, fazendo elogio aos seus colaboradores, 

proporcionando a eles oportunidade de reconhecimento, a grande parte das 

pessoas que são preenchida a necessidade do estima, se tornam mais 

produtivas. 
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5. Necessidades de autor realização: 

- Crescimento pessoal 

- Desafios 

- Autonomia 

- Sucesso 

 Segundo pesquisas as pessoas, auto realizadas são aquelas que se 

tornam mais produtivas, no mundo corporativo a forma de explorar essa área, 

seria através de os gestores atribuir aos seus colaboradores tarefas 

desafiadoras, aquelas que proporcionam a quem for executar a chance de 

expor sua criatividade, onde ele venha ser notado pelo grupo pela suas 

realizações. 
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                 UNIDADE III – INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  

   

 

 Segundo Franco Junior (2018) a inteligência emocional envolve 

quatro áreas distintas que são: autoconhecimento emocional;  

1) Gerenciamento das próprias emoções;  

2) Percepção emocional dos outros;  

3) Gerenciamento dos relacionamentos emocionais; 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ter conhecimento das emoções auxilia na obtenção do sucesso pessoal 

e profissional, sendo importante identificar as principais reações que o corpo do 

ser humano têm diante de cada situação, para isso o autoconhecimento é 

imprescindível, onde são reconhecidos os sentimentos produzidos pelo próprio 

corpo, tornando-se capaz de obter autocontrole por meio da pratica, 

conseguindo planejar suas ações e ser mais assertiva nas emoções.   

 

 

 

 

A inteligência emocional pode ser entendida como a capacidade de 
reconhecermos e agirmos com nossas próprias emoções, bem como de 
reconhecermos e reagirmos diante dos principais sentimentos 
relacionados às emoções, como: ira (raiva), ansiedade, ilusão, medo, 
surpresa, tristeza, felicidade, amizade, amor. (Franco Junior, pág. 58, 
2018). 
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Quadro 2: Reações fisiológicos associados às principais emoções 

1. Ira O coração acelera-se, o sangue flui para as mãos (reação física ao 
sentimento da emoção), o nível de adrenalina no sangue sobe.  

2. Medo O sangue flui para os músculos esqueléticos (estruturais), como pernas e 
braços, os hormônios liberados na corrente sanguínea causam uma 
“paralisia” (por uma fração de segundos), e pelo redirecionamento do 
fluxo sanguíneo para os músculos, as extremidades “gelam” e a pessoa 
fica pálida (branca). 

3. Surpresa A reação de erguer as sobrancelhas (reação física ao sentimento da 
surpresa) ao mesmo tempo amplia o campo de visão e permite uma 
maior entrada de luz, atingindo a retina.  

4. Tristeza A tristeza como reação a uma perda diminui o nível de energia, de ação e 
a velocidade de reação do corpo.  

5. Felicidade Entre as principais mudanças de reação física, está a maior atividade do 
centro cerebral que inibe os sentimentos negativos e favorece o aumento 
da energia existente, e silencia aqueles que geram pensamentos de 
preocupação.  

6. Amor Os sentimentos afetuosos e a satisfação sexual implicam estimulação 
parassimpática como “resposta de relaxamento” (reação oposta à da ira 
ou do medo).  

Fonte: Franco Junior (2018 – pág.59). 

 

3.1. LIDERANÇA  
 

Para Hunter (2010) liderança é a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como 

sendo para o bem comum. . 

Chiavenato (2021) diz que a liderança é uma influência interpessoal 

executada em uma situação visando atingir de um objetivo específico.  
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3.1.1. LIDERANÇA AUTOCRÁTICA, LIBERAL E DEMOCRÁTICA 

 

Segundo Chiavenato (2021) em seus estudos foram identificados três 

tipos de liderança: 

 

1) Liderança autocrática: o líder é firme e impositivo, centralizador e toma as 

decisões na forma da arbitrariedade e as imposições aos subordinados.  

2) Liderança liberal: o líder é ausente e todo o grupo fica à vontade e não 

participa pouco ou nada das decisões.  

3) Liderança democrática: o líder é atuante participativo, consultivo, ouve 

seus subalternos, define bem os objetivos e orienta as decisões a serem 

tomadas em comum acordo com os subordinados. 

 

3.1.2.  ESTILOS DE LIDERANÇA 

 

Segundo Chiavenato (2021) a administração é um processo onde não 

existem necessariamente princípios universais que não se pode mudar, nesse 

sentido mesmo é praticado com a liderança. Onde serão apresentados dois 

tipos de liderança: 

 

A) Liderança centrada na tarefa: essa liderança se preocupa com a 

execução da tarefa e com o resultado do processo. São empresas que 

concentram as pessoas em ocupações restritas e de modo padronizado e 

em ritmos baseados em padrões de produção preestabelecidos.   

 

B) Liderança centrada nas pessoas: é a liderança focada no indivíduo seus 

subordinados é muito importante para organização a equipe trabalha mais 

tem oportunidade de participar das decisões, esse tipo de liderança se 

preocupa mais com as metas do que com os métodos, mas sem cair o 

desempenho esperado. 
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3.1.3.  NÍVEIS DE LIDERANÇA 

 

Para Chiavenato (2021) os níveis de liderança estão distribuídos nos 

vários níveis organizacionais, provocando liderança de lideranças. Distribuídos 

nos níveis. Os líderes que chegam ao ápice, isto é, ao nível institucional 

estratégico. Os líderes táticos são os coordenadores de talentos, já os líderes 

operacionais conduzem a execução e desenvolvem a operação do negócio são 

eles que vão fazer o projeto sair do papel, produzindo o resultado final. 

 

Figura 4: Níveis de Liderança 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor 

 

3.1.4. TRABALHO EM EQUIPE 

  

 Segundo Chiavenato (2021) a direção de uma empresa está 

basicamente apoiada na equipe. Já a equipe é o principal instrumento de 

trabalho do administrador indiferente do nível organizacional que esteja, seja 

ele: estratégico, tático ou operacional.  

 



 
 

Página |024  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

3.1.4.1. COMO SE DÁ A FORMAÇÃO DE UMA EQUIPE 

 

1) Formação: é o primeiro momento que todos se encontram e se 

conhecem; 

2) Dinâmica de grupo: quando os participantes da equipe já se conhecem 

uns aos outros confidenciam pequenas coisas entre si, capazes de 

trabalhar em pró do bem comum. 

3) Normatização: quando os integrantes da equipe conseguem melhores 

caminhos, para juntos atingirem as metas com as mesmas intenções.  

4) Desempenho: quando os membros começam a trabalhar em e falar 

com sintonia, a comunicação fica sem ruído. Nesse estágio a formação 

da equipe está concretizada e com condições de atingir as metas 

propostas pela organização. 

 

3.1.5. APRENDENDO A LIDAR COM A EQUIPE 

 

Chiavenato (2021) afirma que o suporte primordial do trabalho de cada 

gestor, seja ele no nível institucional, intermediário ou operacional, está na sua 

equipe de trabalho. Ela estabelece a sua unidade de ação, a sua ferramenta de 

trabalho. Com ela e por meio dela, o gestor atinge metas, vence os objetivos e 

dá resultados. Para lidar com equipes, o gestor necessita desenvolver os 

seguintes segmentos, tais como: 

 Escolher sua equipe: é o ato de selecionar os seus membros.  

 Desenhar o trabalho: para inserir as competências da equipe.  

 Treinar e preparar a equipe: para melhorar sua excelência.  

 Liderar: e alavancar a equipe.  

 Motivar a equipe: para continuar mantendo sua equipe entusiasmada e 

aficionada em objetivos.  

 Avaliar o desempenho da equipe: para melhorá-lo cada vez mais.  

 Recompensar a equipe: para reforçar e ter conhecimento de seu valor. 
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Essa é a posição do gestor. Independentemente da área em que presta 

serviços, seja: marketing, finanças, produção ou recursos humanos, o gestor é 

sempre um gestor de pessoas. Melhor dizendo, um gestor de talentos e 

habilidades. Trabalhar com a equipe passa a ser a sua principal atividade como 

gestor e construtor de talentos. E toda equipe exige determinados cuidados 

que mostram ser mais especiais. Para alcançar eficiência e eficácia, a equipe 

tem de ter objetivos claros, visão compartilhada, distribuição certa de papéis, 

decisões colaborativas, liderança compartilhada, novas ideias para uma 

resposta criativa de problemas, avaliação contínua de seu desempenho e 

retroação intensiva. Esse é o caminho que tem de ser traçado para o 

empreendedorismo interno. 

 

Figura 5: Equipe de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Freepik – Banco de imagens 
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                 UNIDADE IV – CONHECIMENTO, HABILIDADE E ATITUDE - CHA 

 

 Existe uma interpretação que na maioria das vezes é equivocada 

do que é: dado, informação e conhecimento são interpretados como se fossem, 

sinônimos, Carvalho (2012, pág. 19) afirma que é importante frisar que não são 

sinônimos, onde ele sugere da importância de entender cada um dos três 

elementos e como fazer de forma organizada para ter um bem-sucedido 

trabalho voltado ao conhecimento.      

I. Dado não é uma informação: o dado é o registro de um evento, sem ligar a 

“hierarquia do conhecimento”, e se comparado a informação e ao 

conhecimento, o dado seria o menor elemento desse sistema. Ainda o autor 

conceitua o dado como, uma semente ou um átomo.  

II. Informação não é conhecimento: a informação é um conjunto de dados 

dentro de um contexto. 

III. Conhecimento não é dado: o conhecimento é o resultado do processamento 

da informação.   

 

4.1. CONHECIMENTO DE SI MESMO, DO OUTRO E CONTEXTO 
 

 

4.1.1. SI MESMO 

 Conhecer a si mesmo, é ter compreensão profunda de quem você 

realmente é, saber quais são suas qualidades, capacidades, ter noção clara de 

pontos que precisam ser melhorados. Como afirma, (DEL 2017, pág. 59), para 

um bom desempenho socialmente competente é muito importante ter acesso 

às informações (I) de si mesmo, (II) o outro e (III) o contexto. Conhecer a si 

mesmo é chamado de autoconhecimento, chegar ao autoconhecimento e ter 

condições de observar/descrever os próprios comportamentos, e ter condições 

de descrevê-los. Esse autoconhecimento não é apenas os que estão expostos, 
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mas sim, aquilo que quase ninguém sabe, são alguns deles: crenças, 

conhecimentos, sentimentos, auto regra, etc.   

 DEL (2017) afirma que é, apoiado pela psicologia, que o 

autoconhecimento é de origem social, mais intimamente ligado às interações 

sociais, conforme o indivíduo vai observando e tendo condições de descrever 

seu comportamento no meio social, esse conhecimento vai sendo construído. 

 

 

 

 

  

 

 

    

4.1.2.  O OUTRO E O CONTEXTO 

 

 Afirma Del Prette (2017) que (II) o outro e (III) o contexto são 

conhecimento referenciando nesse entendimento como conhecimento do 

ambiente, onde esses conhecimentos podem ser difundidos por meio da: 

linguagem, relatos, explicações, descrições, formulação de hipóteses e 

conceitos teóricos, e também podem ser percebido a partir das atividades 

interpessoais, suas demandas e contextos.  

O conhecimento considerado importante pelo autor, para um 

desempenho social competente, é possível agrupar em dois conjunto de 

informação, são eles: 

 A cultura: onde tem as normas e regras que definem o comportamento 

social esperado nas relações interpessoais. 

 Os interlocutores: comportamentos sociais prováveis, objetivos, 

sentimentos, e valores de convivência. 

 

 Dica de mestre 

O Autoconhecimento pode facilitar suas escolhas. (DEL 2017, 
pág. 61). 



 
 

Página |028  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

Muita falta de Habilidades Sociais e “pecarem” na Competência Social, 

podem acontecer em virtude de não terem conhecimento dos comportamentos 

tolerados, valorizados, na verdade a pessoa não sabe o que pode ser feito e 

nem as possíveis inferências de diferentes alternativas de desempenho.  

 Silveira (2020) afirma que a falta clara da informação, proporciona uma 

comunicação com ruídos por consequência as pessoas tem problema nas 

relações interpessoais, as relações interpessoais dependem de comunicação 

transparente, e para isso acontecer se faz necessário alguns cuidados 

especiais, o conteúdo deve ser conhecimento daquele que está expressando e 

com interesse relativo para o outro, a forma de perguntar também é importante 

seguir os dois tipos usuais, que são aberta e fechada: 

 Aberta: permite mais detalhismo da resposta. 

 Fechada: resposta limitada, quando o interlocutor requer algo 

específico.  

 Consequentemente para haver uma boa comunicação as respostas 

devem estar de acordo com a pergunta. 

    

4.2.  DIFERENÇAS E CONFLITOS 
 

Knapik (2012) segundo o autor, só haverá conflito quando o grupo ou 

alguém desse, por algum motivo esteja insatisfeito, às vezes ocorre divergência 

de ideia no grupo por motivo das diferenças que os indivíduos possuem em 

particular, esse choque gera o que é chamado de conflito. O conflito nem 

sempre é destrutivo em alguns casos, segundo o autor ocorre algo positivo, ou 

seja, um fortalecimento do grupo. Não existe uma equipe que não esteja sujeita 

ao conflito, segundo estudioso do assunto uma equipe sem conflito, pode 

entrar em uma zona de conforto, quando se fala em conflito na grande maioria 

das vezes vai causar um pouco mais de dor em alguém, mas eles fortalecem 

que isso não significa ser taxado de algo negativo. O resultado de um conflito 

vai depender muito de como é administrado, grandes mudanças que ocorrem 
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na humanidade acontece depois de um período turbulento (conflito), na 

adolescência é um dos períodos mais conflitante do ser humano, depois vem 

as difíceis separações, algumas perdas emocionais, esse tipo de conflito pode 

trazer o amadurecimento. 

 

 

 

 

 

 

 Por esse motivo é fundamental reconhecer as diferenças que existem 

entre as pessoas, o ser humano consiste em um único ser, ao longo da leitura 

desse material é possível perceber que as pessoas possuem aptidões, valores, 

e experiências que o tornam diferentes como indivíduo que por sua vez na vida 

profissional, essas diferenças faz com que muitas das vezes desencadeia 

momentos conflitantes. 

   

4.3. IMPORTÂNCIA DA EMPATIA  
 

Segundo Dunker (2019), a empatia, combinando sua versão alemã com 

inglesa, é um meio de causar reconhecimento, não se limitando apenas a um 

afeto que se mostra pontual ou obrigatório. Mostra-se possível dizer que a 

empatia faz parte dos traços humanos, e por isso ela é ao mesmo tempo, 

sendo psicológica, política e estética. 

A simpatia faz parte da empatia, as duas andam praticamente juntos. a 

simpatia acontece quando se pode perceber o outro indivíduo gosta, ou como 

se fala na gíria popular “curte”, das mesmas coisas que você, a ser simpática é 

basicamente uma maneira de fazer um “nós” expandido. Quando não se tem a 

 O lado positivo das situações de conflito é que, quando bem gerenciada 

nas equipes, podem trazer um novo momento no grupo, ou seja, uma nova fase. 

(Knapik, pág. 84, 2012).   
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simpatia, a escuta é normalmente danificada. A simpatia e a tolerância são 

essenciais para a escuta, mas ainda sim não são o suficiente. 

Quando temos simpatia no primeiro dia de aula ou de trabalho, temos 

um melhor desempenho no que vamos fazer, e normalmente criamos uma 

nova amizade. Isso ocorre logo após vermos uma pessoa que gosta das 

mesmas coisas que nós, são normalmente aqueles que têm o mesmo estilo de 

cabelo, ou que gosta do mesmo estilo musical, as mesmas roupas, ou até 

mesmo personalidades parecidas. 

 Em conclusão, é necessário mostrar simpatia, mas também 

demonstrar empatia. A empatia compreende a simpatia, mas também vai além 

dela. O termo tem a função de remeter, ao ato de sentir, que se trata 

principalmente de uma experiência estética. Ela pode ser entendida como uma 

maneira de escutar e unificar todos nós, sentimento único amor fraternal. 

 

 

 

 

 

 

        

4.4. DAR E RECEBER FEEDBACK 
 

 Segundo Dom Prette (2017) o feedback é um tipo de habilidade social, 

que descreve para o outro o comportamento que tenha apresentado, ele ainda 

afirma que o feedback positivo tem função motivadora ou seja reforça. 

 Para que o feedback funcione, ele precisa atender algumas diretrizes 

(Del Prette, pág. 186 2017), sendo elas: 

1) Descrição: descrever o desempenho como ele realmente aconteceu, ou 

seja, ser fiel ao passar a informação, sem ocultar. 

2) Contingência: ser apresentada logo que tenha ocorrido o desempenho. 

 O termo empatia foi introduzido por Robert Vischer em Sentimento ótico 

da forma (1873) como “projeção do sentimento humano para o mundo da 

natureza”. (Dunker, pág. 105, 2019). 
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3) Parcimônia: ser sucinto, “menos é melhor”. 

4) Orientação: direcionado a pessoa, sendo a mesma chamada pelo nome. 

 

As formas de aplicar o feedback, pode ser verbal, escrito ou filmagem do 

que ocorreu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          

Quadro 3: APRESENTAÇÃO SOBRE FEEDBACK 

Feedback 

 

   É um sistema regular de um 
processo ou produto preestabelecido, 
operado por mecanismos ativados 
automaticamente em caso de 
desequilíbrio. 

Sistemas de autor regulação 

 

Input Processo Output 

Indivíduos Processo Produto 

Feedback Negativo         ⟶         Reequilíbrio 

Feedback Positivo           ⟶         Manutenção 

 

 

 DICA 
i. A ênfase do feedback positivo favorece a discriminação dos 

desempenhos esperados. 
ii. Feedback negativo deve ser evitado.  
iii. Feedback positivo não deve ser confundido com elogio, não deve ser 

praticado como agradecimento, na cultura brasileira é muito comum, 
acontecer algo como elogio associada ao feedback, por exemplo: “você 
realmente entende desse assunto”, e quem recebe essa fala, muita das 
vezes recebe como sendo um agradecimento. (Del Prette, pág. 187). 
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Feedback (Dar e Pedir) 

 

● Descrição verbal ou  dicas não 
verbais sobre o desempenho. 

● Vídeo-feedback: observação 
do próprio desempenho 
através de filmagens. 

Características do Feedback 

 

● Imediato 
● Descritivo 
● Parcimonioso 
● Positivo 
● Orientado à pessoa  
● Fidedigno 

Dificuldade em Receber Feedback 

 

● Admissão de falhas. 
● Medo na perda de 

autoimagem ou status. 
● Defensividade (negação, 

racionalização, desligamento, 
interrupção, projeção etc). 
Ausência da cultura de 
Feedback. 

Dificuldade em Dar Feedback 

 

● Falhas na observação do comportamento do 
outro. 

● Falha na descrição do comportamento do 
outro. 

● Incapacidade de compreender as 
necessidades do outro. 

● Uso do feedback como forma de exercer 
poder. 

Superando a Dificuldade em dar 
Feedback 

 

● Aposte na eficácia do 
feedback positivo e utilize o 
feedback negativo apenas 
quando for indispensável para 
corrigir o desequilíbrio. 

● Evite conotação emocional 
negativa ao seu feedback. 

● Forneça modelo de bom 
ouvinte - permite que o outro 
também dê feedback, se 
necessário, peça-lhe. 

● Utilize o feedback seja em 
processo de avaliação 
conjunta.  

● Caso seu feedback for dirigido 
a um grupo, descreva os 
desempenhos predominantes 
na maioria. 

Sinais de Defensividade 

 

● Mal humor repentino, agressividade. 
● Silêncio e laconismo. 
● Desqualificar o outro. 
● Aguardar oportunidade para “dar o troco”. 
● Dividir responsabilidade, como por exemplo; 

“por quê só eu”, “e os outros”. 
● Ironia, sarcasmo, projeção, como “veja só 

quem fala”. 
● Manifestar autopiedade, como, “é, eu sou um 

fracasso mesmo”. 
● Fazer uma justificativa. 
● Realizar uma ameaça. 
● Fingir aceitar uma situação ou ação. 

Fonte: Del Prette (2017 - pág. 188).  Adaptado pelo autor. 
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4.5. COMPETÊNCIA INTERPESSOAIS 
 

Barcellos (2012) afirma que, competência interpessoal é a habilidade 

que o ser humano tem de lidar com as relações interpessoais de forma 

eficiente e eficaz.   

“Desde os primórdios, a convivência humana é difícil e desafiante”. 

O autor ainda reforça que a capacidade de relacionar-se com as 

pessoas é um item importante para o sucesso desse relacionamento é a 

comunicação, seja na vida pessoal ou profissional, quando se fala do meio 

corporativo o relacionamento está voltado para os negócios com foco em 

atender as expectativas dos colaboradores, fornecedores e clientes. 

Relacionar-se com as pessoas significa aproximar-se delas a fim de 

trocar informações através  de meios significativos e adequados, elementos 

esse que é chamado de aptidão interpessoal. 

 

4.5.1. O QUE É COMPETÊNCIA INTERPESSOAL 

De acordo com Fleury competência é o conjunto de habilidades, 

conhecimento e atitudes que formam a capacidade humana, os quais 

fundamentam o alto desempenho. Isto está associado a verbos como: saber, 

agir, mobilizar recursos, integrar múltiplos e complexos saberes, aprender, 

engajar-se, assumir responsabilidades e ter visão estratégica. Nas 

organizações as competências precisam agregar valor econômico e também 

valor social ao indivíduo. 

Os elementos mais buscados pelas organizações em nível internacional 

é o tripé formado por conhecimento, habilidade e atitude, os quais elevam o 

desempenho das organizações em seus campos de atuação.  

 Conhecimento – são os conceitos de como fazer ou executar 

determinada atividade, detentor da tecnologia adequada a um 

procedimento; 
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 Habilidade – a capacidade de executar uma determinada atividade com 

facilidade; 

 Atitude – refere-se a ação de realização, de agir ou executar no 

momento certo; 

A competência está ligada à capacidade de realização de uma pessoa, 

levando a um diferencial competitivo, quando estas são desenvolvidas e 

realizadas em uma organização, para um melhor desempenho da atividade 

empresarial. 

É importante mencionar que todas as pessoas, estejam elas em 

qualquer segmento de mercado ou estágio da vida, devem ter sempre em 

mente a necessidade e a vontade de se tornar cada vez mais competentes. A 

competência, segundo David McClelland (1917-1998), psicólogo norte-

americano da área de comportamento humano, é uma decorrência da 

interação entre conhecimentos, habilidades, e atitudes. O conhecimento é 

normalmente transmitido, ensinado, mas para que tenhamos atitude (que é o 

que nos torna diferenciados e atraentes para o mundo à nossa volta), 

precisamos de habilidades, que são os agentes transformadores. As 

habilidades, em grande parte, não podem ser ensinadas: precisam ser 

aprendidas. A capacidade de aprender é, portanto, a pedra fundamental do 

sucesso. Esse sucesso só pode ser conseguido se entendermos muito bem o 

significado e o processo de aprendizagem. (DeAquino pág. 6, 2007). 
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Fonte: Adaptado pelo Autor 

4.5.2. COMPETÊNCIA ESSENCIAL 

A competência essencial é aquele conjunto raro de habilidade, 

conhecimento, atitude somados a experiência que agrega valor perante as 

operações empresariais. 

Normalmente as organizações buscam profissionais que tenham este 

conjunto raro, para que possam criar diferenciais competitivos em seus 

negócios, exatamente pela aplicabilidade destes diferenciais e sendo difíceis 

de copiar. 

As competências essenciais são diferentes de pontos fortes, pois estão 

sustentadas em singularidades positivas, para isso, as competências 

essenciais devem estar sustentadas nos seguintes critérios: 

1. Agregam valor aos clientes; 

2. São exclusivas e/ou raras; 

3. São sustentáveis; 

4. São importantes; 

5. Podem ser aproveitados em novos mercados, negócios ou produtos. 
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4.6. ATIVIDADE DE FIXAÇÃO 
  

 Neste capitulo foi tratado sobre a importância do autoconhecimento, 

como lidar com as diferenças e administrar os conflitos nas equipes de 

trabalho, como agir e pensar da forma do outro para ter sucesso pessoal e 

profissional, ou seja, aplicar a empatia, o que é feedback e como aplicá-lo de 

forma assertiva, ênfase no feedback positivo evitando o uso de feedback 

negativo, onde foi apresentado um quadro com várias informações e dicas de 

como fazer uso dessa ferramenta da melhor maneira possível, e não podia 

faltar nesse material o tão conhecido Conhecimento, Habilidade e Atitude 

(CHA), e por fim as competências interpessoais abordando a necessidade e 

agregar valor na vida pessoal, profissional, no cliente interno e externo, e que 

apesar do mundo estar na era do conhecimento onde o capital intelectual é um 

diferencial da empresas, onde muitos acreditam que somente o conhecimento 

técnico é suficiente para ter resultado e sucesso nos negócios, mas existem 

outras variáveis que se faz necessário analisar e uma delas é a 

relacionamento, esse é o item que faz toda diferença dentro e fora das 

organizações. Com base no que foi visto, responda: 

1. Qual a importância da técnica CHA? 

2. Como podemos definir empatia? 

3. Que importância tem empatia em uma equipe de trabalho? 

4. Podemos aplicar empatia em nossa casa, com nossos familiares? 

5. Como ser uma pessoa com a mente voltada para agir com empatia? 

6. Para que o feedback funcione, ele precisa atender 4 diretrizes, como afirma 

Del Prette 2017), quais são? 

7. Qual feedback é mais produtivo de ser utilizado, positivo ou negativo? 

Justifique sua resposta. 

8. Explique os 5 (cinco) critérios da competências essenciais.  
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