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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 – TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA  

 
     “Os problemas do trabalho que são levados  

para sua vida eliminam sua qualidade de vida. 

 Os problemas da vida que são levados  

para seu trabalho diminuem sua carreira.” 

 Fagner Gouveia 

 

1.1. OBJETIVO 
 

 Segundo MattIo (2020) existem onze fatores de felicidade no 

trabalho, se você perguntar para alguém que está trabalhando, possivelmente 

ele vai reclamar do que faz por algum motivo, são poucas as pessoas, que 

realmente gostam do que fazem. 

Ao longo da história pode-se notar que a infelicidade no trabalho existe e 

é um fato concreto, vejam os dados apresentados por, MattIo (2020): 

 Em média, as pessoas trabalham 8 horas por dia, ele considerou como 

sendo horário padrão; 

 Após descontar os dias permitidos por Lei, essa pessoa poderá ter 

trabalhado 225 dias durante o ano, sendo1800 horas anuais; 

- Onde a carga horária total anual acumulada é de 8.760 horas (nos 365 

dias do ano); 

  Onde passamos pelo menos 19 a 25 % desse tempo de 8.760 horas 

(trabalhando); 

 Durante um ano passamos em média 8 horas por dia dormindo, 

somando um total de 2920 horas ano; 

 Temos um total de 5.840 horas úteis; 

 Carga de 4.040 horas livres; 

 Após uma análise da utilização das horas começamos a entender o 

motivo pelo qual as pessoas vivem infelizes com seus trabalhos; 



 
 

Página |09  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

 Até porque, são em média 31% do tempo em que está acordado passamos 

trabalhando;  

 Resumo das horas anuais: 

- Temos: 8.760 horas;  

- Dormimos: 2.920; 

- Trabalhamos: 1.800; 

- Livre: 4.040;  

- Somando: 2.920 + 1.800 + 4.040 = 8.760 horas anual. 

 

 Essa média é feita com base que a grande maioria das pessoas que residem 

longe do seu trabalho, tem aqueles que não possuem carro próprio, onde 

precisam levantar mais cedo para ir até o local de transporte (coletivo), outros 

trabalham por comissão, querem aproveitar as vendas, ou faz horas extras, 

fazendo uma análise da vida laboral, elas passam muito mais tempo envolvidas 

com os afazeres do que com seus entes queridos; 

1.2. ONZE FATORES ASSOCIADOS À FELICIDADE NO TRABALHO 
 

 Mattio (2020) em seu livro Onze Tons de Felicidade no Trabalho, aborda 

de uma forma muito inteligente o que precisamos buscar em nossa vida laboral 

para um trabalho mais motivador, afinal teremos que trabalhar, mas também 

precisamos de doses de felicidade em nossa vida, vivemos pouco tempo para 

não sermos felizes em alguns momentos de nossa vida. 

 

1. Aptidão; 

2. Cultura organizacional; 

3. Remuneração (salário); 

4. Localização do emprego; 

5. Viagens profissionais; 

6. Saúde e segurança; 

7. Ambiente de trabalho; 
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8. Aprendizado; 

9. Reconhecimento; 

10. Estabilidade; 

11. Exposição pública. 

 

1.3. Atividade para fixação 
 

Analise cada item dos 11 citado acima, Mattio 2020, é faça um paralelo, 

com base nas suas particularidades, lembrando que a vida do ser humano 

muda, a cada dia que se passa, e tem as suas fases para serem atingidas, as 

mais conhecidas são três: infância (0 aos 11 anos), adolescente (12 aos 20 

anos), adulta inicia aos 21 anos, e depois vem velhice, que até algumas 

décadas passadas, se iniciava aos 60, hoje com base nas informações da 

OMS - Organização Mundial da Saúde, afirma que passou para os 75 anos.  

 

Figura 1: Felicidade no Trabalho 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Depositphotos 

 



 
 

Página |011  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

 

                 UNIDADE II – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Em 1950 surgiu o conceito de qualidade de vida no trabalho (QVT), 

quando Eric Trist (1909-1993) e colaboradores realizaram estudos objetivando 

o entendimento da relação indivíduo-trabalho-organização. Mas foi apenas na 

década de 70 que surgiu o movimento pela QVT, com destaque para os 

Estados Unidos. 

Pode-se considerar que qualidade de vida no trabalho compreende um 

aspecto da qualidade de vida do indivíduo. 

É válido frisar que existem diferentes percepções dos autores sobre a 

QVT e tendo isso em vista, Chiavenato (CHIAVENATO, 2014, p. 420) 

apresenta um apegado geral de fatores determinantes: 

• Satisfação com o trabalho executado; 

• Possibilidade de futuro na organização; 

• Reconhecimento pelos resultados alcançados; 

• Salário percebido; 

• Benefícios auferidos; 

• Relacionamento humano na equipe e na organização; 

• Ambiente psicológico e físico de trabalho; 

• Liberdade de atuar e a responsabilidade de tomar decisões; 

• Possibilidade de estar engajado e de participar ativamente.  

 

O enfoque da organização na qualidade de vida no trabalho implica em 

diversos benefícios, como: a redução do absenteísmo e da rotatividade, 

promoção da saúde e segurança, integração social e desenvolvimento das 

capacidades humanas. E esse esforço conjunto entre indivíduo e organização 

possui como objetivo final o aumento na motivação, na satisfação e no 

desempenho dos colaboradores.  
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2.1. QUALIDADE NO TRABALHO 
 

 Em referencia a qualidade no trabalho, precisamos analisar a relação 

desta qualidade com o crescimento profissional. 

 As organizações empresariais e os recrutadores buscam profissionais 

altamente qualificados para compor sua equipe de colaboradores, para que a 

empresa tenha sucesso nos seus negócios, e para isso é necessário um time 

preparado para enfrentar desafios diários com dedicação, esforço e 

principalmente comprometimento. 

 Para isso é necessário um conjunto de habilidades comportamentais que 

somente por meio da experiência ao longo do tempo e pela vontade de 

aprender que o indivíduo obtém. 

 Muitas vezes isso é um paradigma, principalmente por que as empresas 

muitas vezes preferem jovens profissionais, que ainda não tem a devida 

experiência pelo tempo de trabalho desenvolvido. 

 O ideal é desenvolver o profissional contratado baseado em seu perfil 

comportamental, por meio de treinamento, cursos, estágios, etc., para que o 

sucesso seja alcançado, isso aumenta a possibilidade de crescimento na 

carreira, aumentando sua capacidade de forma significativa, e claro se 

destacar frente às demandas existentes, gerando benefícios como promoções 

prêmios e etc.. 

 Para uma melhor qualidade no trabalho deve existir um crescimento 

profissional frente a qualidade e excelência do trabalho apresentado, 

permitindo ao profissional alcançar maiores patamares de sucesso dentro da 

empresa, e consequentemente maior comprometimento. 

  

 

 

 

 



 
 

Página |013  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

 

2.2. FATORES QUE INFLUENCIAM NA QUALIDADE DO TRABALHO 
 

 Existem fatores que influenciam diretamente na qualidade do trabalho e 

consequentemente as carreiras profissionais. 

 

2.2.1. Leitura 

 A leitura, apesar de muitos não gostarem é fator primordial no 

desenvolvimento do ser humano, informar-se sobre a área de atuação, 

buscando leituras sobre novas tecnologias, desenvolvimento profissional, 

desenvolvimento humano, e assuntos de interesse, podem inspirar novos 

projetos, novas ideias e até mesmo ajudar nas tarefas cotidianas. 

 

2.2.2. Novas Habilidades 

Buscar o aperfeiçoamento das habilidades já existentes é se manter 

atualizado, atém mesmo, desenvolver novas habilidades e competências por 

meio de estudos, cursos e etc, .podem aumentar consideravelmente a 

qualidade de trabalho. 

 

2.2.3. Humildade 

 Muitos profissionais não aceitam questionamentos, ou correções em 

seus trabalhos por arrogância ou por autopreservação, não se deve achar 

superior aos demais, nunca desvalorizar os colegas, evitar tal comportamento é 

um dos principais elementos para o crescimento na carreira.  

 Profissionais humildes, que procuram entender o cotidiano de forma a 

aprender e contribuir, são muito valorizados. 
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2.2.4. Proatividade 

Ser proativo é sair da zona de conforto, ser focado no trabalho, 

lembrando que apenas o básico não é suficiente. 

Devemos ter interesse nas atividades complementares ao nosso 

trabalho, nosso comportamento e atitudes demonstram quem nós somos 

realmente, exprimindo nosso caráter e personalidade para toda a equipe 

diariamente. 

 

2.2.5. Resiliência 

Ter resiliência é enfrentar toda a pressão, competitividade, crises e 

rejeições de maneira positiva, não se deixar abater ou ficar paralisado por 

conta dos problemas relativos ao seu dia a dia no trabalho. 

Para ter resiliência é necessário ter autoconhecimento, identificar suas 

qualidades e os pontos que deve melhorar, ajudando o profissional em suas 

decisões. 

Possuir inteligência emocional, equilibrar as emoções de modo a ser 

capaz de enfrentar situações difíceis de forma moderada e segura para que os 

problemas sejam resolvidos. 

Ser positivo, sempre lembrar que os problemas podem ser na verdade 

oportunidades de desenvolvimento ou até mesmo a oportunidade de 

demonstrar alguma habilidade. 

Manter a mente aberta para os vários ângulos das situações, isso 

desenvolve a flexibilidade para que se possa alcançar metas e objetivos 

deformas diferentes. 

Aproveite os feedbacks para melhorar seu desempenho, isso melhora 

sua resiliência fortalecendo suas capacidades. 
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2.2.6. Automotivação 

Buscar motivação para o que se faz melhora a excelência e qualidade 

do que apresentamos, para isso deve-se refletir sobre os fatores positivos das 

atividades, os benefícios, esse exercício mental nos direciona para a motivação 

e consequentemente melhora a qualidade de nosso trabalho. 

 

2.2.7. Autenticidade x Despersonalização 
 
 Segundo IMANISHI (2016) a despersonalização é a perda da identidade, 

a aniquilação do ser no anonimato, é um ato ou efeito de despersonalizar-se, 

ou seja, tirar ou reduzir as propriedades que formam a personalidade. 

 No meio profissional muitos se descaracterizam por influencia de outras 

pessoas, por querer se destacar, ou até mesmo se esconder por achar que não 

pertence ao grupo verdadeiramente. 

 Mas o ideal é mantermos a nossa identidade, ser quem realmente 

somos, sem máscaras sem artifícios. 

 A autencidade é valorizada, pois se todos fossem iguais faltariam 

profissionais para as várias tarefas existentes. 
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                 UNIDADE III – DINAMICIDADE DA VIDA E DESENVOLVIMENTO   

 

 

 De acordo com Borges (1987) a adolescência é um período ambíguo, é 

caracterizado pela maturação biológica. O equilíbrio físico e mental finalmente 

atingiu a fase final da infância, sofrendo uma ruptura em função de profundas 

alterações orgânicas com efeitos importantes ao nível do aspecto do corpo e 

potencialidades intelectuais, da rentabilidade necessária ao prosseguimento da 

escolaridade. Assim as competências cognitivas organizam-se definitivamente 

e parecem atingir, enquanto estruturas básicas, o seu acabamento. Após um 

período de retraimento, também a busca dos amigos se torna mais necessária 

e firme, a par do alinhamento de parâmetros de valores.  

 

Figura 2: Adolescência 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.dreamstime.com/illustration/teenager-listen.html 
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3.1. VELHOS HÁBITOS EM NOVOS CONTEXTOS 
 

 Covey (1932) tradução Fusaro (2014) segundo o autor o hábito possui 

influencia muito forte na vida do ser humano, ainda segundo o autor o caráter 

do ser humano é basicamente composto pelos hábitos que é desenvolvido ao 

longo da vida por meio de suas experiências.  

 

 

  

 

 

 

Quando se cria um novo hábito, como o de se exercitar, por exemplo  

poderá pensar que será muito bom para ficar em forma e saudável, mas isso 

só trará resultados se isso influenciar sua rotina, transformando-se em hábito. 

O fator motivador pode ser a saúde, a beleza, sua disposição, mas isso 

só será positivo pela adoção do hábito em nossas vidas. 

 

3.2. DEFINIÇÃO DO HÁBITO 
 

 Para maior entendimento, como base na afirmação de Fusaro (2014, p. 

78), para ser definido como hábito se atender a três fatores, a saber:  

 

Conhecimento – O conhecimento está embasado em um paradigma 

teórico do, o que fazer e o porquê.  

Habilidade – Já a habilidade está em, como fazer. 

Desejo – O desejo está intimamente ligado ao fato de querer fazer, ou 

seja, a motivação. 

 

 

 

 Horace Mann, um grande educador, um dia disse: “Os hábitos são como 
 cordas. Se acrescentarmos um fio por dia, em pouco tempo não podem 
 mais ser rompidos”. (Fusaro 2014, p. 77). 



 
 

Página |018  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

  

                  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 BORGES, Maria Isolina Pinto. Introdução à Psicologia do 

Desenvolvimento. Edição: Jornal de psicologia. Porto, 1987. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão das Pessoas: o novo papel dos recursos 

humanos nas organizações / Idalberto Chiavenato. -- 4. ed. -- Barueri, SP : 

Manole, 2014. 

 COVEY, Stephen R. Tradução: Alberto Cabral Fusaro. Os 7 hábitos das 

pessoas altamente eficazes. 1. ed. - Rio de Janeiro  Best Seller 2014.  

 IMANISHI, Helena Amstalden; SILVA, Lucieli Lopes da. 

Despersonalização nos hospitais: o estádio do espelho como operador 

teórico. Revista da SBPH, v. 19, n. 1, p. 41-56, 2016.  

 Mattio, Thiago. Onze tons de felicidade no trabalho. Ed. São Paulo 

Labrador 2020.  

 

 

 


