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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 



 
 

Página |05  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

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 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

 

     “Por mais humilde que seja, um bom trabalho inspira 

uma sensação de vitória.” 
Jack Kemp 

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS REGIMES PRODUTIVOS 
 

 Segundo Nascimento Mascaro e Filho Martins, (2011-3º edição) a 

evolução econômica dos povos constitui-se das seguintes fases:  

a) Economia doméstica ou familiar;  

b) Economia urbana;  

c) Economia nacional;  

d) Economia mundial. 

 

O que se nota é que na economia doméstica ou familiar, a vida 

econômica se caracteriza pelo fato de ser uma economia com base do 

escambo, unindo-se produção e consumo, não fazendo parte aqui o 

intermediário.  

Pode-se observar nesse primeiro momento da vida econômica, que o 

trabalho era estritamente em âmbito familiar, tem a figura dos escravos os 

trabalhadores por excelência, sob o controle do seu senhor. 

Segundo Schwab, (2016), a mudança mais forte em nossa forma de 

viver foi a transição pela busca por alimentos através da agricultura, isso só  foi 

possível graças à domesticação dos animais.  

Ainda segundo Schwab, (2016), a revolução agrícola foi resultado do da 

união de duas forças animais e seres humanos em busca do crescimento da 

produção, ou seja a logística de todos esses processos,  transporte, 

comunicação e como passar do tempo a produção de alimentos melhorou e 

aumentou, a  revolução agrícola foi seguida por uma série de revoluções 

industriais iniciadas na segunda metade do século XVIII. A marca dessas 

revoluções foi a transição da força muscular para as máquinas, (mecânica), a 
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qual evolui até a atual quarta revolução industrial, momento em que a produção 

humana é aumentada por meio da potência aprimorada da cognição. 

 

1.2. A EVOLUÇÃO HUMANA 
 

 Figura 1: Etapas da Evolução Humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.significados.com.br/evolucao-humana/ 

 

1.2.1. AUSTRALOPITECOS - 3, 5 MILHÕES ANOS A.C 

 Eram seres bípedes de baixa estatura (altura média deles: 1,4 metros) e 

possuíam o corpo coberto de pelos; 

 Eles viviam na África e alimentavam-se de frutas e folhas, e foi a 

primeira a utilizar o polegar opositor para segurar e manusear 

instrumentos.  

 

1.2.2. HOMO HABILIS – 2,4 MILHÕES ANOS A.C 

Surgiu no continente Africano, o nome se baseia no significado de  que o 

homem possui habilidades. Receberam esse nome por terem sido os primeiros 

hominídeos a utilizar as mãos para fabricar instrumentos rudimentares feitos de 

pedra, tinham estatura média de 1,3 metros. 
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1.2.3. HOMO ERECTUS – 2 MILHÕES ANOS A.C 

Surgiram na África, tinham as mãos destinadas ao manuseio de 

instrumentos, aprenderam equilibrar se sobre as duas pernas e, com o tempo 

foram os primeiros a controlar o fogo. Além de contribuir para a sobrevivência 

na vida noturna, a descoberta trouxe drásticas mudanças na alimentação e nos 

costumes da espécie, possibilitando, especialmente, a migração para lugares 

mais frios. 

 

1.2.4. HOMO NEANDERTHALENSIS – 2,5 MILHÕES ANOS A.C 

Encontrado no Vale de Neander (Alemanha), mais conhecido como 

homem de Neandertal, é considerado o ancestral mais próximo do humano 

moderno; 

Como viviam em regiões mais frias, os neandertais aprenderam a 

confeccionar roupas para manter-se aquecidos e desenvolveram a linguagem. 

 

1.2.5. HOMO SAPIENS SAPIENS – 300 MIL ANOS 

Do latim "homem sábio", é o membro da família homo com o cérebro 

mais desenvolvido; 

Com a capacidade de raciocínio apurada foram capazes de interpretar o 

ambiente ao seu redor, solucionar problemas e assim prosseguir no processo 

de adaptação até os dias atuais; 

Isso significa que o ser humano atual desenvolveu a consciência dos 

seus conhecimentos e aprendeu a usá-los na busca de novos. 
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1.3. A EVOLUÇÃO HUMANA E O TRABALHO 
  

 A produção se desenvolveu ao longo dos anos, saindo da coleta e caça, 

para o aprimoramento produtivo pela agricultura e depois à industrialização. 

  

Modos de Produção 

● Primitivo: propriedade coletiva, cooperação, ausência de estado; 

● Escravista: propriedade de terras, dominação; 

● Asiático: Estado grande defensor da riqueza; 

● Feudal: propriedade feudal (Sr. Tinha posses dos feudos (terras); 

● Capitalista: propriedade privada, meios de produção. 

 

 

1.3.1.  PRIMEIRA ONDA: CAÇA E COLHEITA – PERÍODO PALEOLÍTICO 

Há milhares de anos atrás, o homem primitivo começou a utilizar a 

energia do Sol. Através da combustão da matéria orgânica, era possível obter 

fogo para conseguir preparar sua alimentação, aquecer e iluminar o seu 

ambiente (SANTANA, 2008).  

Humanos viviam da caça, da pesca, e da coleta de frutos e raízes, se 

mudavam em busca de alimento, eram nômades;  

Através da combustão da matéria orgânica, era possível obter fogo para 

preparar sua alimentação, aquecer e iluminar seu ambiente; 

Neste período começaram a fabricar alguns de seus instrumentos 

(machados, lanças, facas de pedra).  

 

 

1.3.2. SEGUNDA ONDA: REVOLUÇÃO AGRÍCOLA - PERÍODO NEOLÍTICO 

● Instrumentos já eram feitos com pedra polida, descoberta da agricultura; 

● O homem deixa de se nômade e produz seu próprio alimento; 

● Uma grande força capaz de sustentar populações crescentes e levar à 

fundação de reinos e posteriormente de impérios; 
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● Grandes projetos de engenharia foram postos em prática; 

● Homens: cuidavam da segurança, caça e pesca; 

● Mulheres: plantavam, colhiam e educavam os filhos. 

 

1.3.2.1. Regime de trabalho escravo 

Ocorreu em 1530, iniciou com os portugueses, o trabalho era com 

pecuária, lavoura, coleta, pesca e transporte de produtos; 

Os trabalhadores escravizados que não desempenhavam sua tarefa 

diária sofriam punições e castigos; 

A pobreza, violência e a discriminação que afetam os negros no Brasil 

são um reflexo direto de um país que normalizou o preconceito.  

 

Figura 2: Pintura de Marcel Verdier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Museu Quai Branly 
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1.3.2.2. Regime de trabalho feudal 

A divisão da sociedade era em clero, nobres e servos. O poder estava 

concentrado no senhor feudal, os donos das terras. O clero cuidava da 

espiritualidade e os camponeses trabalhavam em troca de terem terra para 

cultivar. 

Figura 3: Feudalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.todoestudo.com.br/historia/feudalismo 

 

 

1.3.3. TERCEIRA ONDA: REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

A produção artesanal evoluiu face ao grande número de encomendas, a 

decadência da era artesanal começou o advento da Revolução Industrial; 

Primeiro movimento foram as máquinas a vapor, segundo principal foi a 

substituição da força humana e da água pela força mecanizada e o 
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estabelecimento da força fabril; existia a exploração de crianças e mulheres e 

os trabalhadores viviam em situações precárias. 

 

1.3.3.1. Regime de trabalho capitalista 

 Quem tem meios de produção emprega aqueles que não têm; 

 Tempo, força, qualidade e produto são trocados por salário; 

 Objetivo principal é o lucro e a acumulação de riqueza; 

 O surgimento das grandes indústrias fez com que trabalhadores do campo 

fossem para a cidade em busca de oportunidades de trabalho.  

 

1.3.3.2. Taylorismo, fordismo e Toyotismo 

De acordo com Ribeiro (2015) o desenvolvimento do capitalismo é 

desde o final do século XIX até os dias atuais. O Taylorismo é característico da 

divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa, o 

trabalhador não teria a necessidade de conhecer todo o processo de produção, 

devendo conhecer apenas um e procurar aperfeiçoamento.  

O autor afirma ainda que o Fordismo criou uma esteira rolante, onde o 

trabalhador teria que fazer seu serviço em curto espaço de tempo.  

O Toyotismo veio da empresa Toyota, quando a procura era alta, eram 

produzidos mais produtos, produção com base na demanda. Assim tornava-se 

desnecessário o espaço com estoque. Agir com a configuração do mercado. O 

operário precisava conhecer o amplo mercado, esse sistema causou na época 

uma gama de desemprego. 
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                 UNIDADE III – REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS  

 

 

3.1.1. A PRIMEIRA: SÉCULO XVIII 

 

Ocorreu aproximadamente entre 1760 e 1840. Provocada pela 

construção das ferrovias e pela invenção da máquina a vapor, ela deu início à 

produção mecânica.  

 

3.1.2. A SEGUNDA: SÉCULO XIX  

Iniciada no final do século XIX, entrou no século XX e, pelo advento da 

eletricidade e da linha de montagem, possibilitou a produção em massa.  

 

3.1.3. A TERCEIRA: SÉCULO XX  

Começou na década de 1960. Ela costuma ser chamada de revolução 

digital ou do computador, pois foi impulsionada pelo desenvolvimento dos 

semicondutores, da computação em mainframe (década de 1960), da 

computação pessoal (década de 1970 e 1980) e da internet (década de 1990). 

 

3.1.4. A QUARTA: SÉCULO XX e XXI 

 

Segundo Schwab (2016), ela teve início na virada do século e baseia-se 

na revolução digital. É caracterizada Pela chagada da internet e internet móvel, 

por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais barato e pela 

inteligência artificial e aprendizagem automática (ou aprendizado de máquina). 

 As tecnologias digitais, fundamentadas no computador, software e 

redes, não são novas, mas estão causando rupturas à terceira revolução 

industrial; estão se tornando mais sofisticadas e integradas e, 

consequentemente, transformando a sociedade e a economia global.  
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A quarta revolução industrial, no entanto, não é apenas novos sistemas, 

máquinas inteligentes e conectividade, é muito mais amplo. Ono século XXI 

ondas de novas descobertas ocorrem simultaneamente em áreas que vão 

desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias 

renováveis à computação quântica. O que torna a quarta revolução industrial 

diferente de tudo o que os seres humanos estavam acostumados, ela força 

mudanças de hábito. 

 

3.1.4.1. Categoria física 

Existem quatro principais manifestações físicas das mega tendências 

tecnológicas, que são as mais notáveis por sua tangibilidade: 

 Veículos autônomos; 

 Impressão em 3D; 

 Robótica avançada; 

 Novos materiais. 

 

3.1.4.2. Categoria digital 

É a internet das coisas às vezes chamada de “a internet de todas as 

coisas”. Em sua forma mais simples, ela pode ser descrita como a relação 

entre as coisas (produtos, serviços, lugares etc.) e as pessoas o que torna 

possível o acesso às coisas por meio de diversas plataformas e tecnologias 

conectadas.  

 A revolução digital está criando abordagens radicalmente novas que 

revolucionaram o envolvimento e a colaboração entre indivíduos e instituições. 

Por exemplo, o blockchain, muitas vezes descrito como um “livro-razão 

distribuído” é um protocolo seguro no qual uma rede de computadores verifica 

de forma coletiva uma transação antes de registrá-la e aprová-la. A tecnologia 

que sustenta o blockchain cria confiança, permitindo que pessoas que não o 

conheçam (e, portanto, não tenham nenhuma base subjacente de confiança) 

colaborem sem ter de passar por uma autoridade central neutra - ou seja, um 
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depositário ou livro contábil central. Em essência, o blockchain é um livro 

contábil compartilhado, programável, criptograficamente seguro e, portanto, 

confiável; ele não é controlado por nenhum usuário único, mas pode ser 

inspecionado por todos. O Bitcoin é o blockchain mais conhecido neste 

momento, mas essa tecnologia logo dará origem a inúmeros outros.  

 O modelo de negócio da empresa Uber simboliza o poder de ruptura das 

antigas plataformas de negócio voltando-se a plataformas mais tecnológicas. 

(Schwab, 2016, p. 30). 

 

3.1.4.3. Impactos  

 

a) A escala e a amplitude da atual revolução tecnológica - Irão 

desdobrar-se em mudanças econômicas, sociais e culturais de proporções tão 

fenomenais que chega a ser quase impossível prevê-las. 

 

b) Na economia - A quarta revolução industrial terá um impacto 

monumental na economia global; será tão vasto e multifacetado que fica difícil 

separar determinado efeito do outro.  

 

c)  Crescimento - O crescimento econômico é um assunto que divide os 

economistas. Um dos lados, o dos pessimistas, argumenta que as 

contribuições cruciais da revolução digital já foram realizadas e que seu 

impacto de certa forma está quase terminado, isso com relação a 

produtividade.  

 

d) Envelhecimento - Estudos apontam que uma população mundial, hoje 

em 7,2 bilhões de pessoas, irá aumentar para 8 bilhões até 2030 e 9 bilhões 

em 2050, isso significa que iremos viver mais, é o que complementa o próximo 

tópico. 
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e) Hábitos e padrões - Poderão mudar, conforme as sociedades em 

envelhecimento se adaptam, mas a tendência geral é que um mundo em 

envelhecimento está destinado a crescer mais lentamente, a menos que a 

revolução da tecnologia acione um grande crescimento da produtividade, 

definida simplesmente como a capacidade de trabalhar de forma mais 

inteligente e não mais intensamente. A quarta revolução industrial nos oferece 

a possibilidade de uma vida mais longa, mais saudável e mais ativa. Tendo em 

vista vivermos em uma sociedade na qual se espera que mais de um quarto 

das crianças nascidas hoje nas economias avançadas, viva até os 100 anos. 

(Schwab, 2016, p. 30). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugestão de vídeo para visualizar antes do estudo da UNIDADE 

IV:  

https://www.youtube.com/watch?v=PLucBKMbr_o  

Dia do Trabalhador - The History Channel Brasil. 
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                 UNIDADE IV – DOS DIREITOS DO TRABALHO 

 

  

4.1. FORMAÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHO 
 

O direito do trabalho surge como consequência das questões sociais 

precedidas pela Revolução Industrial do século XVIII e da reação humanista 

que se propôs a garantir ou preservar a dignidade do ser humano ocupado no 

trabalho das indústrias, que, com o desenvolvimento da ciência, deram nova 

fisionomia ao processo de produção de bens na Europa e em outros 

continentes. A necessidade de dotar a ordem jurídica de uma disciplina para 

reger as relações individuais e coletivas de trabalho cresceu no envolvimento 

das “coisas novas” e das “ideias novas”. 

Daí por diante expandiu-se pelo mundo industrializado com muita 

velocidade. A sua trajetória é contada pelos historiadores em períodos. 

Existem diversos critérios de periodização. Um deles é o cronológico: de 

fins de 1800 a 1917 o período inicial; de 1917 a 1927 o período da 

constitucionalização; de 1927 a 1945 o período pós corporativista; de 1945 a 

1970 o período pós-corporativista; de 1970 aos nossos o período de 

flexibilização. Outro critério divide a história segundo os fatos marcantes: 

Revolução Industrial do século XVIII e a questão social; o pensamento liberal; o 

intervencionismo do Estado; as primeiras leis; a construção dogmática; a 

concepção heterotutelar do trabalhador; a concepção econômica da 

flexibilização; as transformações no mundo do trabalho; o direito do trabalho 

pós-moderno ou contemporâneo. 

História do trabalho e história do direito do trabalho se complementam, 

os objetos são diversos. Na história do trabalho é a infraestrutura social e o 

modo como o trabalho, nos diferentes sistemas de produção de bens e 

prestação de serviços, desenvolveu-se. Já na história do direito do trabalho 

objeto é a superestrutura normativa e o fim, o conhecimento e a aplicação das 
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normas em cada período, as causas que as determinaram e os valores sob os 

quais as normatizações se deram. 

A expressão questão social não havia sido formulada antes do século 

XIX. Os efeitos do capitalismo e das condições da infraestrutura social se 

fizeram sentir com muita intensidade com a Revolução Industrial. 

Entre as conquistas da Revolução Industrial do século XVIII, a utilização 

das forças motrizes distintas da força muscular do homem e dos animais foi um 

dos acontecimentos de maior destaque, porque permitiu a evolução do 

maquinismo. 

 

4.2. ATORES DO PROCESSO DE TRABALHO 
 

4.2.1. PROLETÁRIO 

Surge nessa época o proletário, cidadãos da classe mais baixa que 

compunham a força de trabalho gerando bons frutos na ordem técnica e no 

processo de produção. 

 Proletário é um trabalhador que presta serviços em jornadas que variam 

de 14 a 16 horas, não tem as mesmas oportunidades de outros trabalhadores 

técnicos, seu desenvolvimento intelectual quase “zero”, habita em condições 

subumanas, em geral nas adjacências do próprio local da atividade, tem prole 

numerosa e ganha salário em troca da subsistência.  

a) A Mão de Obra para Nova Indústria 

A mão de obra para a nova indústria procedia primordialmente do 

campo, essa vinha sem estudos sem conhecimento na maioria das vezes do 

que realmente iria fazer, e muitos eram injustiçados explorados etc. 

b) A Indignidade das Condições de Trabalho Subordinado 

A imposição de condições de trabalho pelo empregador o empregador 

decidia “tudo”, a exigência de excessivas jornadas de trabalho, a exploração 

das mulheres e menores, que eram a mão de obra mais barata, sem contar os 

acidentes com os trabalhadores sofriam, no desempenho das suas atividades, 
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sem proteção EPI, não existia, e a insegurança quanto ao futuro,  e aos 

momentos nos quais fisicamente não tivessem condições de trabalhar foram as 

constantes da nova era no meio proletário, às quais podem-se acrescentar 

também os baixos salários. 

 

4.3. MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO 
 

A partir do século XX com o crescimento da indústria, propiciando a entrada da 

mulher no mercado de trabalho, apesar dos preconceitos existentes, existia a 

necessidade do sustento das famílias, enquanto os homens lutavam em 

guerras ou pelas separações acontecidas. As mulheres conseguiram mostrar 

suas competências e habilidades no mercado de trabalho, mesmo sem deixar 

de serem mães, esposas e mantenedoras do lar, não deixando nada a desejar 

em suas atribuições. 

 As buscam incessantemente o aperfeiçoamento de suas habilidades 

para a conquista de melhores salários e benefícios, além da conquista de 

cargos e liderança nas empresas.  

A fatia do mercado de trabalho ocupada pelas mulheres vem 

aumentando ano a ano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), menos de 14% das mulheres tinham emprego nos anos 

1950, e o último censo (2010) mostra que esse número passou para 49,9%. 

Mas observa-se que a quantidade de mulheres empregadas ainda é inferior 

quando comparada aos homens, na década de 50 era, 80,8% já no ano de 

2010 atingiu 67,1%.  
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4.4. CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

4.4.1. O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - (ECA) LEI nº 

8.069, de 13 de 1990. 

 

O ECA Lei nº 8.069. sancionada em 13 de julho de 1990, é o principal 

instrumento normativo do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente 

incorporando os avanços preconizados na Convenção sobre os Direitos da 

Criança das Nações Unidas e trouxe o caminho para concretizar o Artigo 227 

da Constituição Federal, que determinou direitos e garantias fundamentais a 

crianças e adolescentes. 

 

Alguns trechos da Lei: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 

este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, 

idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal 

de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, 

região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as 

famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 
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Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido 

na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais. 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 

ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento. 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento 

e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

Sugestão de vídeo para assistir no final desta unidade. 
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4.4.2. CLT - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

 

 Alguns artigos da  CLT DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 

1943 

 

Art. 1º - Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações 

individuais e coletivas de trabalho, nela previstas. 

  Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviço. 

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de 

emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as 

associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que 

admitirem trabalhadores como empregados. 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 

salário. 

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à 

condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado 

esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo 

disposição especial expressamente consignada. 

Art. 5º - A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem 

distinção de sexo. 
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4.5. TRABALHO E “TEMPO LIVRE” 
 

Masi (2000) apresenta de forma inteligente o que é Tempo Livre, e 

quais transformações têm ocorrido ao longo da história e as tendências das 

mudanças que virão nas próximas décadas, segundo o autor, no tempo mais 

remoto aonde o homem saía para caçar e a mulher na maioria das vezes 

estava em processo gestacional, ela usava seu tempo livre para colheitas de 

frutas. No tempo rural os camponeses e artesãos misturavam tempo livre com  

trabalho em tarefas domésticas entre outras atividades.   

Esse tempo livre foi sendo tomado cada vez mais onde surgiu a ideia de 

indústria cultural, não no sentido de divulgar conhecimento, mas sim, produzir 

mais e mais, e criar produtos que poderiam ser consumidos durante esse 

“tempo livre” pelos devidos trabalhadores.  

Masi (2000) afirma que aos poucos vem nascendo uma sociedade “pós 

industrial”, com o “ócio criativo”, onde: trabalho, estudo e jogos se coincidem 

cada vez mais. Um fato curioso é que nem todos notam segundo o autor, que 

como o horário de trabalho vem sendo reduzido, coincidentemente aumenta o 

tempo livre, e muitas tarefas exemplo de limpeza da casa passará a ser feita 

por cada um de nós e claro com auxílio de excelentes eletrodomésticos. Para 

ele foi a indústria que criou esse divisor de água, separando o lar do trabalho, a 

vida das mulheres da vida dos homens, o cansaço da diversão, a indústria 

criou no trabalho uma importância muito alta na vida humana, sendo soberana 

em tudo, seja, familiar, estudo, tempo livre, entre outros ficaram subordinado ao 

trabalho.  
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4.6. ATIVIDADE PARA FIXAR CONTEÚDO 
 

Sugestão: Leitura das páginas onde abordam assuntos como: “tempo livre”, no 

livro, O Ócio Criativo, e elaborarem a produção de uma resenha crítica, e após 

organizar a sala com as carteiras em círculo, para maior aproveitamento e 

realizarem um debate com a turma, abordando pontos positivos e negativos 

desse assunto. 
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 Para maior entendimento veja: 

● Canal Via Rápida - História do emprego e relações de trabalho no 

mundo: tps://www.youtube.com/watch?v=hfcp6qSjqxg   

 

● Professor: Leandro Karnal historiador brasileiro 

https://www.youtube.com/watch?v=SbI2JfA_AqQ  

 

● Canal The History Channel Brasil - Dia do Trabalhador 

https://www.youtube.com/watch?v=PLucBKMbr_o   
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