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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 – RECONHECENDO A SI MESMO  

 
     “Tente mover o mundo – o primeiro passo será 

mover a si mesmo.”. 

Platão 

1.1. OBJETIVO 
 

 O principal objetivo deste material é desenvolver nos alunos, juntamente 

com o professor, um entendimento de como tirar o melhor proveito possível do 

mercado de trabalho e do universo do empreendedorismo, inserindo os 

conceitos de: 

Auto Estima - buscando reconhecer seus pontos fracos e pontos fortes; 

Dignidade - quais os seus efeitos; 

Sustentabilidade - como empreender de forma Sustentável; 

Empreendedorismo – despertar o espirito empreendedor.  

  

1.2. AUTO ESTIMA 
 

Autoestima tem sua ideia original no final do século XIX, mais 

precisamente em 1890, William James, em Principles of psychology, mas os 

estudos sobre autoconceito ganharam corpo na década de 1970 à 1980, No 

âmbito conceitual, coube às pesquisas de W. Brookover, Stanley Coopersmith 

e William Purkey.  Uniformizando assim um consenso de que o autoconceito é 

a percepção que a pessoa tem de si mesma, nesse sentido, a autoestima é a 

percepção que ela tem do seu próprio valor. (MOYSÉS 2012, Pág. 20). 

Segundo Moysés 2012, no presente século o tema autoestima virou 

moda e está presente em muitas partes. 

O autoconceito está ligado a processos cognitivos, o mesmo vem da 

percepção que temos de nós mesmos. O processo da percepção está sujeito a 

fatores externos e internos ligados à própria pessoa. Essa percepção é 

formada através das informações que vamos recebendo ao longo de nossa 
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vida, segunda a autora, as opiniões alheias são responsáveis pelo início do 

nosso autoconceito, somando isso com o nosso conhecimento que vamos 

adquirindo referentes nossas ações e desempenhos do corpo, em nossa 

estrutura cognitiva, uma área acerca de nós próprios. Onde definimos o que 

achamos que somos, seja, do ponto de vista físico, social e/ou psicológico. 

Para aumentar nosso entendimento nesse assunto, a autora afirma que: 

o sentimento de valor que nutre essa percepção que o indivíduo tem de si 

próprio, é constituído em nossa autoestima.  

Em linhas gerais, a autoestima se mostra com base na disposição que 

temos a respeito da pessoa que somos, e que temos o direito de ser respeitado 

como indivíduo nessa sociedade, e temos condições de enfrentar de cabeça 

erguida as “batalhas” que vão se levantar em nossas vidas. 

 
 

1.3.  Atividade para fixação 
 

Ajudante do dia 

 Com base na lista de presença da turma, seguindo a ordem alfabética, 

escalar para cada período o ajudante do dia.  

 Colocar seu nome em cartaz e afixar na parede da sala com as palavras: “O 

Ajudante do dia.”  

 Solicitar sua ajuda sempre que necessário, principalmente para as tarefas 

mais importantes do dia ou período. 

 Ao final da aula dizer a ele/ela, o quanto foram importantes para o grupo.  

 

O Sorteado do dia 

 Comece a atividade dizendo que as pessoas têm muita facilidade de falar 

mal, humilhar e envergonhar as pessoas lembre aos participantes que todos 

temos coisas boas, mas nem sempre isso é lembrado pelas pessoas que 

estão conosco. 
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 Proposta: brincar de falar bens dos outros em virtude disso os outros vão 

falar bem de nós. 

 Após sortear um dos participantes, coloque esse nome no quadro ou na 

parede da sala. 

 Distribuir ½ folha de papel sulfite para que os demais participantes possam 

descrever as qualidades que eles veem na pessoa escolhida pelo sorteio, 

menos para ele.    

 Ao final, recolher os cartões, e verificar se não tem algum com algo 

negativo, caso tenha, retirá-lo.  

 Logo mais, faça a leitura dos cartões e alta voz, para que todos tenham 

conhecimento das qualidades que os colegas conseguem ver do escolhido, 

e entregar ao mesmo. 

 E diga que será feito isso até o final dos encontros, de forma que todos 

possam ser escolhidos. 

 

Fonte: (MOYSÉS 2012, Pág. 108). 
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                 UNIDADE II – DIGNIDADE 

 

2.1. CONCEITO 
  

Segundo Mello 2020, a palavra dignidade provém do latim, dignus, que 

significa o indivíduo que é merecedor de estima e honra, ele se destaca em um 

grupo social, está fazendo por merecer.   

De acordo com o dicionário Bueno (2017), dignidade significa: 

respeitabilidade, autoridade moral.   

Segundo o Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: a dignidade da 

pessoa humana. 

Portanto Dignidade pode ser: (Mello 2020, Pág. 61). 

 A dignidade como valor, hora e apreço se refere a uma postura pessoal 

objetivamente apreciada pela sociedade.  

 Mas a dignidade referida a condição humana é aberta, ou seja, tem mais de 

um significado, tendo constante mudanças em virtude do tempo. 

 A expressão dignidade em alguns momentos é usada como qualidade, 

status social, ou ideia de igual na qualidade de inerente a todo ser humano. 
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                 UNIDADE III – SUSTENTABILIDADE  

   

3.1. SUSTENTABILIDADE 
 

 Pelas palavras da Carta Terra, a sustentabilidade comparece como uma 

questão de vida ou morte. Nunca antes na história conhecida da civilização 

humana, corremos o risco que atualmente ameaça nosso futuro comum. (Boff 

2016. Pág. 14).   

 

 

  

 

 

 Boff (2016), afirma que ambos dicionários nos dão um norte da palavra 

sustentar: significa, equilíbrio, conservação à mesma altura, manter em 

harmonia estar bem. Partindo dessa premissa, em termos ecologicamente 

falando a terra faz de tudo para que o ecossistema não pereça, mas tenha vida 

com abundância. 

 

3.1.1. Forma Alternativa de Sustentabilidade 

 

 Albert Einstein observava que, quando a ciência não encontra mais 

caminho, é a imaginação que entra em ação e sugere pistas inusitadas. (Boff 

2016. Pág. 16).  

 Segundo Boff (2016), em linhas gerais é como pensam os empresários 

em suas organizações, e estão sempre nos discursos oficiais. Buscando um 

equilíbrio, por isso se faz necessário, criar um ambiente de conscientização, 

até porque não é possível zerar o impacto ambiental, toda e qualquer energia 

que for gerada vai trazer algum tipo de impacto no meio ambiente, seja ele, 

leve ou não. Uma frase muito conhecida que faz união dos três pilares: ser 

 Para maior entendimento da Carta Terra assista o vídeo que segue 

link: https://www.youtube.com/watch?v=ziK3RLJibcs 
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sustentável mantendo, manter o desenvolvimento, ter viabilidade econômica, 

justiça social, sendo correto com o ambiente, sendo o tripé chamado de Triple 

Botton Line (a linha das três pilastras) que deve garantir a sustentabilidade. 

Esse conceito foi criado em 1990 pelo então britânico John Elkington, fundador 

da ONG SustainAbility. (Boff 2016. Pág. 45). 

 

Para Tavares (2002) existem três Pontos Vitais do Desenvolvimento 

Sustentável: 

1. A sustentabilidade do ambiente deve assegurar a compatibilidade do 

desenvolvimento com a manutenção dos processos ecológicos 

essenciais, bem como a diversidade e recursos biológicos. 

2. A sustentabilidade social e cultural deve assegurar que o 

desenvolvimento aumenta o controle das pessoas sobre as suas vidas e 

deve ser compatível com a cultura e os valores morais do povo por ele 

afetado mantendo e fortalecendo a identidade da comunidade. 

3. A sustentabilidade econômica deve assegurar que o desenvolvimento é 

economicamente eficaz e que os recursos geridos possam suportar as 

gerações futuras.  

 

Para Nascimento (2012) de acordo com o Relatório Brundtland, em sentido 

mais amplo, a estratégia de desenvolvimento sustentável visa promover a 

harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza. E, para 

tanto, requer: 

 Sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos no 

processo decisório; 

 Sistema econômico capaz de gerar excedentes e know-how técnico em 

bases confiáveis e constantes; 

 Sistema social que possa resolver as tensões causadas por um 

desenvolvimento não equilibrado; 
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 Sistema de produção que preserve a base ecológica do 

desenvolvimento; 

 Sistema tecnológico que busque constantemente novas soluções; 

 Sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e 

financiamento; e 

 Sistema administrativo flexível e capaz de se autocorrigir. 

 

3.1.2. Fatores Econômicos 

 

 Segundo Boff 2016, quando se fala de fatores econômicos ligados à 

sustentabilidade, estamos trazendo à tona crescimento, para o governo e 

empresas esse crescimento é medido através do Produto Interno Bruto (PIB), 

nesse contexto está inserido, avanço tecnológico, modernização nos processos 

produtivos etc.    

 Este processo deve trazer equilíbrio econômico para as gerações 

existentes e para as gerações futuras, com maior distribuição de renda, de 

acordo com a capacidade produtiva. 

 

 

3.1.3. Fatores Sociais 

 

 Segundo Boff (2016), esse item é o mais polêmico dos três, as indústrias 

e grandes organizações têm muita dificuldade em lidar com questões sociais, 

uma vez que, estamos a quem de “ser socialmente justo”.  

 As políticas públicas devem estar sustentadas em critérios que possam 

ter a chamada justiça social com uma distribuição de renda que permita o 

desenvolvimento social das pessoas. 

 

 

 



 
 

Página |015  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

3.1.4. Fatores Ambientais 

 

 Segundo Boff (2016), ainda temos muito por fazer em ações 

ambientalmente corretas, o planeta tem cada vez menos capacidade de gerar e 

de auto regenerar, isto ocorre devido ao aumento da produção dos bens 

necessários para nossa sobrevivência sempre e em alta escala. 

 Os governos podem reduzir drasticamente o dano ambiental causado 

pelo desperdício e pelo crescimento desordenado, devendo criar incentivos 

para o melhor aproveitamento das matérias-primas e para a redução do 

consumo de energia, sendo facilitado por meio de políticas de incentivo a 

inovações indústrias. 

 O papel dos poderes públicos municipal, estadual ou federal é 

desenvolver políticas públicas de incentivo à reciclagem, de redução dos 

desperdícios, de subsídio a projetos ecologicamente corretos e de geração de 

emprego e renda etc., além de punir, corrigir e incentivar medidas que, além de 

serem ambientalmente justas, também fazem parte de seu interesse 

econômico. 
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                 UNIDADE IV – EMPREENDENDO DE FORMA SUSTENTÁVEL 

 

 A pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) 

afirma que 87% dos consumidores preferem produtos de empresa 

sustentáveis, isso demonstra que os consumidores estão preocupados com a 

prática das empresas, em virtude disso podemos dizer que existe um filão de 

mercado para explorar, e o pequeno empreendedor também pode e deve 

buscar esse espaço no mercado, outro ponto importante é que 70% dos 

consumidores entrevistado não reclamam de pagar um pouco a mais por esses 

produtos fabricados em empresas sustentáveis. 

 

4.1. COMO SER EMPREENDEDOR DE SUCESSO 
 

Para ser empreendedor é preciso dedicação em ler e estudar, examinar 

aquilo que deseja fazer. 

William Glasser psiquiatra americano desenvolveu uma pirâmide que 

mostra em porcentuais como desenvolvemos nossa aprendizagem. 

Na figura abaixo, pode-se notar que a base da pirâmide está a maior 

concentração de aprendizagem com menos lucratividade no início do seu 

empreendimento. Isto nos leva a pensar que devemos conhecer ao máximo o 

empreendimento.  

 Os percentuais são da capacidade de aprendizado e dedicação 

dispensada nas atividades, para que tenhamos um maior aproveitamento do 

nosso tempo, devemos ler, ouvir, observar, debater, ou seja, fazer perguntas, 

principalmente para aquelas pessoas que conheçam melhor a atividade que 

estamos dispostos a enfrentar no mercado ou na profissão.  
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Figura 1: Pirâmide de Glasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo Autor 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 Saiba mais com o vídeo Sebrae Talks:  

https://www.youtube.com/watch?v=7cit-y2oeUg  
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