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aPrESENTaÇÃo

Responsabilidade social é sinônimo de transformação social e, nesse processo, 

a educação é peça-chave. Não basta oferecer formação profissional e oportuni-

dades de inserção se, antes, não se proporcionar condições de transformação 

humana, possibilitando que a própria pessoa se conheça e se reconheça, como 

ser e como cidadão.

Esta é a convicção que motivou o Instituto Cooperforte a incluir, no Planejamento 

Estratégico de 2008, o desenvolvimento de ações mais abrangentes de forma-

ção cidadã direcionadas primordialmente aos atendidos por seus programas e 

projetos sociais, entre elas o lançamento da Coleção “Transformando Realida-

des”, composta pelas publicações “Educação para Valores”, “Preparação para 

o Trabalho” e “Formas de Associação”.

Nelas são apresentados, didaticamente, conceitos básicos e elementos funda-

mentais para a consolidação da cidadania e da ética, empreendedorismo e pre-

paração para ingresso no mundo do trabalho e alternativas de fortalecimento 

individual e coletivo, por meio do associativismo e do cooperativismo. Com esta 

série, o Instituto Cooperforte e sua mantenedora – a Cooperativa de Economia 

e Crédito dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais – Coo-

perforte esperam contribuir para o aprimoramento e a inserção socioeconômica 

de muitos brasileiros e, assim, para a construção de um novo tempo de igual-

dade de oportunidades e justiça social.

Equipe do Instituto Cooperforte
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Quando se fala das enormes necessidades de formação da sociedade bra-
sileira e da importância desta prática para o desenvolvimento do país, pou-
cos temas são tão citados quanto a preparação para o trabalho. Não é de 
hoje que iniciativas, tanto públicas quanto privadas, são orientadas para 
abordar essa área pouco contemplada pela educação formal, embora tão 
importante e urgente.

O fato é que a preparação para o trabalho permanece como o grande 
desafio da educação brasileira. Mais do que isso, vem crescendo em im-
portância no momento em que nosso país começa a ocupar lugar de des-
taque na economia mundial. Novas demandas, novas exigências, novas 
especialidades... Onde estão os profissionais para ocupar esses postos 
de trabalho?

Esta publicação se propõe a ser um importante instrumento de apoio a 
você, que se prepara para entrar no mercado e precisa estar à altura des-
sas novas exigências. Muito do que você encontrará no mundo do trabalho 
está antecipado nestas páginas: temas de relacionamento interpessoal, 
perfis de quem está presente no mundo do trabalho e a importância da 
construção de uma imagem profissional. Todas essas questões, além de 
informações práticas importantes, como tópicos sobre direitos e deveres 
do trabalhador, são apresentadas de forma amigável e acessível, como 
uma conversa sobre os desafios que temos pela frente: como profissionais 
e como cidadãos.

Entrar no mundo do trabalho pelo caminho da formação é sempre uma 
grande opção. A preparação adequada lhe garante melhores postos, me-
lhor remuneração e mais horizontes de crescimento pessoal e profissional. 
Ao concluir a leitura deste conteúdo, você estará dando um importante 
primeiro passo nessa direção.

iNTroDuÇÃo
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os elementos que compõem este livro:

PERSONAGENS
Você vai encontrar alguns personagens que foram construídos para facilitar seu 
percurso dentro do material. Eles são, basicamente:

1. A instrutora

Conte com ela para reter detalhes importantes. A instrutora lê 
atentamente o conteúdo e está sempre pronta a alertá-lo para 
detalhes que não podem passar despercebidos.

2. O colega de turma

Ele é interessado e cheio de disposição para aprender. Le-
vanta questões em vários momentos do curso — muitas 
delas são as mesmas que você certamente tem — e, com 
essa atitude, lança provocações saudáveis que permitem um 
aprofundamento em questões específicas, particularmente polêmicas.

OS QUADROS E CAIXAS DE DESTAQUE 
São recursos destinados a orientá-lo em uma “navegação” mais produtiva. E, 
também, para deixar a leitura mais agradável, claro. Atente para eles e observe 
como exercem funções diferentes:

Para reflexão...

Um chamado à consciência individual e aos nossos princí-
pios éticos. O que você faria? Qual sua identificação com o 
assunto abordado? 

Você sabia?

Traz interessantes informações adicionais, rápidas e de fácil 
memorização.
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Para saber mais!

Quadro voltado para aprofundamento de conteúdo, infor-
mações adicionais e ampliação de seus horizontes de in-
formação.

Caixas de texto

Em outros momentos do livro, você encontrará cai-
xas de texto que têm a função de destacar aspectos 
importantes do conteúdo. 
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Para ilustrar este começo de capítulo, vamos fazer de conta que estamos cons-

truindo alguns perfis de brasileiros. Em qual deles você se enquadraria?

Pesquisando... Que tipo de brasileiro(a) é você?

Uma pessoa jovem, dinâmica, 
que gosta de conhecer novas 
experiências.

Uma pessoa jovem mas madu-
ra, preocupada com seu futuro 
profissional e interessada em 
se aprofundar nos estudos.

Uma pessoa despreocupada, 
que confia na própria “estre-
la” e acredita que sua hora vai 
chegar.

Sabe o que é mais provável? Que você seja uma pessoa diferente de todas 

essas, com suas próprias qualidades e defeitos, mas que se pareça em mui-

tos pontos com aqueles perfis do quadro. E você sabe porque isso acontece? 

Porque, como a maioria dos jovens brasileiros, você está em um momento 

muito importante na vida: o começo da sua vida profissional. E esse momento 

costuma nos colocar uma série de preocupações e desafios.







o muNDo
Do Trabalho
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Se você pensar bem, vai concluir que a questão do primeiro em-
prego  é, talvez, a mais importante de todas para quem precisa 
“tomar as rédeas” da própria vida.

Espera um pouco... Por que eu tenho que ser empregado de 
alguém? Só existe esta solução no mundo? Meu pai traba-
lhou por conta própria a vida inteira!

Precisamos admitir que a pergunta do nosso colega tem tudo a 
ver! Ele pode não ser muito educado, mas falou uma verdade: nin-

guém precisa ser empregado para ganhar a vida honestamente. Mui-
ta gente conseguiu grandes resultados construindo seu próprio meio de vida.

Aliás, você já parou para pensar que, se não fosse por essas pessoas, não 
existiriam os empregos do Brasil? O setor privado é o responsável pela geração 
da grande maioria dos empregos. E, dentro desse setor, as micro e pequenas 
empresas ocupam o papel mais relevante. Além, é claro, de um detalhe muito 
importante: toda grande empresa começou pequena. Ou seja, o pequeno ne-
gócio é a base de tudo.

Então, que fique registrado: a busca de uma fonte de renda baseada no ne-
gócio próprio é uma alternativa legítima e viável para os brasileiros  que dese-
jam entrar no mercado e conseguir sua autonomia e independência.  Em outro 
momento do curso voltaremos ao assunto para tratá-lo com mais atenção. Por 
enquanto, trataremos da opção do emprego, pois é ela que tem a ver com a 
realidade da maioria das pessoas. 

Quando chega o momento de buscar espaço no mercado de trabalho, os jovens 
brasileiros enfrentam desafios muito parecidos. O direito ao emprego é o mo-
mento da afirmação como cidadão!

Você tem discutido essas questões com seus amigos? Já verificou se eles têm 
as mesmas incertezas e expectativas?

Para reflexão...
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Mas é importante diferenciar as coisas!

Seja para conseguir seu 
emprego, seja para abrir 
seu próprio negócio, é 
preciso estar preparado. 
Um projeto de vida não 
se faz só com esperança 
e energia. Você se sente 
pronto para tentar?

Autonomia e independência. É exata-
mente quando se fala nisso que as di-
ferenças surgem. Porque quem sonha em conquistar sua autonomia precisa 
pensar, necessariamente, na independência financeira. E isso só se obtém com 
trabalho. Mas será que é tão simples conseguir trabalho? É nessa hora que o 
jovem brasileiro enfrenta dificuldades e desafios bem sérios.

Cenários do Brasil

Não é tão simples assim...

Alguém deveria ter avisado a Manoela que, na hora de começar a trabalhar, não basta ter 

um projeto de vida. É preciso uma boa dose  de paciência e perseverança. 

Manoela fez verdadeiras mágicas para conseguir uma formação profissional de nível 

técnico. Poupou, de todas as formas, o pouco dinheiro que recebia dos pais para suas 

despesas pessoais — despesas de estudante, gastos pequenos com lanche, transporte, 

essas coisas. Cineminha de fim de semana? Só muito de vez em quando. E, mesmo 

assim, se a promoção de meia entrada fosse muito especial!

O dinheiro que conseguiu separar dos gastos diários (nem ela saberia dizer como...) foi 

investido por Manoela em um curso noturno de nível técnico. Para cobrir o que faltava 

da mensalidade, deu aulas particulares, ajudou a mãe nas encomendas de costura e 

vendeu perfume. Enfim, foi à luta.

Até aí, nada de mais. Manoela sabia que todo começo de vida tem suas dificuldades. O 

problema foi que, depois de dois anos de escola noturna, com o diploma na mão e uma 

enorme vontade de conseguir uma colocação no mercado — mesmo que com salário 

baixo, só para começar —, quem disse que ela conseguiu trabalho? Ironia das ironias: 

a maior dificuldade de Manoela foi a idade. A falta de experiência, diziam os entrevista-

dores. E ela pensava com seus botões: “mas se eu não conseguir o primeiro emprego, 

nunca vou ter experiência!”

Você sabia?

Trabalho e emprego são coisas diferentes, 
embora parecidas. O trabalho veio antes 
do emprego. 

Desde o começo de sua história 
o ser humano trabalhou. Ou seja, 
ele sempre usou sua capacida-
de física e mental para construir 
coisas e transformar a natureza.

O emprego, por outro lado, re-
presenta uma relação profissio-
nal: alguém vende sua força de trabalho 
e, por isso, recebe uma remuneração.

Como você viu, conceitos próximos, mas 
bem diferentes!



1�

Manoela não é a primeira jovem brasileira a enfrentar esse tipo de obstáculo. E sabe do 

que mais? Ela é uma garota de sorte! Mais cedo ou mais tarde, claro, vai conseguir sua 

colocação, porque tem formação de nível técnico e muita garra para buscar o que sonha. 

O grande problema — muito maior do que o enfrentado por Manoela — está com quem 

não conseguiu se preparar minimamente. Quais as chances profissionais de um jovem que 

não chegou a concluir o ensino fundamental? Sem estudo, vai ser muito mais difícil.

o trabalho: um desafio

A história de Manoela, que você acabou de conhecer, é parecida com a de mui-
tos brasileiros, pois fala da dificuldade de se conseguir o primeiro emprego. Às 
vezes, isso ocorre porque o jovem não tem preparação para o trabalho. 

Mesmo quando essa dificuldade é resolvida — o que Manoela conseguiu, após 
anos de esforço —  outros fatores tornam o caminho mais difícil: crises econô-
micas, baixa oferta de postos de trabalho, a natural hesitação dos empregado-
res em contratar gente com pouca experiência...

O mais curioso é que nem sempre a realidade mostra isso. Muito pelo contrário! 
De vez em quando as manchetes mostram a procura das empresas por profissio-
nais desta ou daquela área. As reportagens percorrem os corredores das fábri-
cas mostrando as máquinas paradas, a produção limitada pela falta de mão-de-
obra. Quando é entrevistado, o empresário afirma que, hoje em dia, não existem 
profissionais qualificados em quantidade suficiente para atender à demanda das 
empresas. Onde começa, realmente, o problema? 

Para reflexão...

Em que situação está o Brasil, afinal? Pelos resultados dos últimos anos, tudo 
leva a crer que as dificuldades podem até continuar, mas as crises econômicas 
vão ficar para trás. São boas notícias, sem dúvida. Mas só para alguns jovens 
como Manoela, que certamente conseguirá quebrar a barreira da inexperiência 
e conseguir sua colocação. Afinal, nunca é fácil começar na vida profissional, 
mas, com a preparação adequada, o caminho é mais curto. As oportunidades 
estão lá, esperando. 



1�

A grande questão é saber se existem tantas oportunidades quanto jovens pro-
curando por elas... 

Afinal, falta trabalho ou falta mão-de-obra 
qualificada?
Durante muito tempo o Brasil conviveu com uma situação econômica muito 
difícil. Faltavam empregos porque a indústria não crescia, os serviços não se 
desenvolviam. E numa economia que andava “de lado”, era inevitável que os 
jovens ficassem marginalizados no mercado. 

Ora, se gente com muito mais idade e experiência perdia o emprego, como 
esperar que o jovem encontrasse mais facilidade do que essas pessoas? Com 
um cenário tão difícil — para trabalhadores experientes e para quem estava co-
meçando —, o problema da falta de crescimento econômico virou uma bola de 
neve que aumentava ano a ano. E crescia exatamente no número de desempre-
gados. Afinal, o país podia até estar em compasso de espera, mas as pessoas 
continuavam nascendo. A população continuava aumentando. 

Nos últimos anos, a situação tem mudado para melhor. Com a economia es-
tável e apontando para um crescimento consistente, o Brasil vem se tornando 
atraente para investimentos em todos os setores. Investimento é a chave para 
o sucesso de qualquer país, pois leva a desenvolvimento econômico, 
surgimento de novas empresas e aumento da renda e do consumo.  

 

Sim, mas para que haja investimento, o país precisa se pre-
parar para receber as indústrias, empresas e todos os tipos 
de negócios. Precisa de infra-estrutura: estradas, portos, fon-
tes de energia. E precisa, principalmente, de profissionais 
preparados!

Descobriu onde você entra na história?

Por causa das mudanças dos últimos anos é que se pode afirmar que 
hoje, no Brasil, sobram vagas em alguns setores, enquanto o país não 
tem pessoas preparadas para ocupá-las. E isso acontece porque falta 
mão-de-obra qualificada! Enquanto isso, uma massa de pessoas não qualifi-
cadas permanece à margem, lutando para ganhar a vida em subempregos e  
disputando os poucos baixos salários.
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Pessoas procurando emprego, empregos 
procurando pessoas. E você, como se 
encontra diante dessa situação?
Pelo que você acabou de ler, está claro que as oportunidades existem. Melhor 
do que isso, a tendência para os próximos anos indica que as ofertas vão cres-
cer ainda mais. É isso que acontece quando o país retoma o crescimento. O 
quadro geral, portanto, é bastante positivo... para quem está ligado nas neces-
sidades dos novos tempos! Será que este é o seu caso?

Qual é o seu sonho? Você está se preparando para ser um desses profissionais 
que o mercado procura? Que chances você vai dar a você mesmo? 

Para reflexão...

O fato de estar lendo este livro já demonstra que 
você quer mudar a sua vida e descobriu que uma boa 
preparação pode trazer grandes oportunidades!

E sempre é bom lembrar: conforme acabamos de ver, trabalho e emprego não es-
tão necessariamente juntos. Mas é importante, desde já, ter consciência de  que o 
emprego não é a resposta para tudo. Você pode trabalhar e ter sua fonte de renda 

sem precisar estar empregado. 

Isso acontece, por exemplo, com aque-
les que abraçam uma idéia e iniciam 
aquela que pode se tornar uma grande 
trajetória de vida: montam um pequeno 
negócio. Tornam-se empreendedores.

Os empresários são o tipo mais co-
nhecido de empreendedor. Você vai 
conhecer um pouco mais sobre esse 
personagem importantíssimo nas 
próximas páginas.

Você sabia?

O grande empregador brasileiro conti-
nua ativo, apesar das dificulda-

des. De acordo com dados do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), esse segmento 
representa mais de 90% das 
organizações brasileiras e res-

ponde por 70% a 80% dos pos-
tos de trabalho e por mais de 56% das 
vagas com registro no país.
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Você pode ter o perfil de um empreendedor e resolver abrir seu próprio 

negócio. Mas, para isso, também precisa estar qualificado. E guardar 

na memória que:

As oportunidades estão aí. Mas você deve estar preparado para 
aproveitá-las.

Tanto para quem procura emprego quanto para quem busca montar o 
próprio negócio, os novos tempos exigem preparação. E a formação 
é o caminho para isso.

É preciso se acostumar às mudanças, aos novos cenários, aos de-
safios. E se preparar para conviver com as novidades.

Momentos diferentes, necessidades iguais
Desenvolvimento econômico, mudanças, oportunidades, necessidade de qua-
lificação... Até agora, falamos do que é preciso para se conseguir uma coloca-
ção no mercado. Isso vale tanto para quem tenta o primeiro emprego 
quanto para quem está buscando uma recolocação. Mas será que 
esse emprego representa a solução de todos os problemas? 

 

Duvido que emprego resolva tudo. Tenho um amigo que per-
deu o dele e ainda nem sabe porquê...

Mais uma vez, nosso colega meio desconfiado tem suas razões. O 
emprego pode ser um grande prêmio pelo seu esforço, mas está 
longe de ser a solução para todos os seus problemas. E sabe 
por que isso acontece? Porque, nos dias de hoje, em nenhum 
momento o trabalhador pode se descuidar de sua formação profissional. E, 
às vezes, quando isso acontece, é preciso recomeçar. 

A necessidade de recomeçar ocorre, por exemplo, com aquelas profissões que fi-
caram “paradas no tempo” e foram atropeladas pela evolução tecnológica. Quem 
atuava nessas áreas se encontrou sem trabalho de uma hora para outra! 

Essa situação é mais comum do que parece, e só quem passou por ela apren-
deu o quanto o estudo constante é importante. Em muitos casos, quando essa 
preparação não acontece é preciso se adaptar à nova realidade e estar pronto 
para novos desafios. O primeiro deles, sem dúvida, é voltar a aprender. 
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Cenários do Brasil

Uma corrida contra o tempo

Nos anos 90, Edson achava que tinha a melhor profissão do mundo. E não era para me-

nos: trabalhando em casa, ele conseguia uma renda que lhe permitia ter um padrão de 

vida muito razoável. A começar pelo carro na garagem.

O trabalho de Edson era filmar casamentos, festas e eventos e produzir uma fita de 

vídeo para os clientes. E não faltavam, muito pelo contrário! Casamentos nunca vão 

acabar; festas, muito menos. Com sua ilha doméstica de produção de fitas VHS, Edson 

conseguia atender até 5 compromissos semanais, contando com a ajuda de mais dois 

empregados!

Mas as tecnologias são traiçoeiras... De repente, chegou o DVD. Junto com ele, as câme-

ras digitais que permitem ao usuário fazer verdadeiras maravilhas, tornar-se um autêntico 

diretor de arte das próprias festas. E, de uma hora para outra, os clientes sumiram...

Edson não se deu conta das mudanças rapidamente. Demorou até ele perceber que 

aquele era um caminho sem volta para quem filmava em VHS. A fita de vídeo tinha per-

dido espaço para o DVD. Um espaço irrecuperável.

Hoje, Edson está recomeçando pelo caminho correto: voltou a estudar. A começar pela 

informática, pois qualquer projeto de edição de DVD passa, necessariamente, pelo do-

mínio do computador.

Mas Edson ainda é jovem e tem muito tempo para aprender...

Guarde na memória o exemplo de Edson. Ele é a prova de que um bom traba-
lho — seja como empregado ou dono do próprio negócio — não é a garantia 
da tranqüilidade por toda a vida. Ainda bem, porque a acomodação é inimiga 
do progresso individual e social. A insatisfação, por outro lado, nos estimula a 
seguir em frente, conquistando novas etapas do sucesso pessoal!

Globalização é a integração mundial da economia, dos negócios, dos mercados, dos 
gostos e dos hábitos de consumo. 

O mundo de hoje não tem mais fronteiras e os processos de trabalho estão em fran-
ca fase de mudança.

Para saber mais!
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Finalmente, um lembrete: com a globalização, as profissões surgem e desapa-
recem, novas carreiras surgem e são extintas com uma velocidade espantosa. 
E é para esse mundo em constante mudança que os profissionais, jovens ou 
adultos, devem se preparar.

E a formação escolar?
Você já reparou como muita gente, ao justificar suas dificuldades de aprendiza-
gem, coloca a culpa nos defeitos de nosso sistema de ensino? Elas têm razão, 
em muitos aspectos. Mas este não é um problema exclusivo do Brasil

Na maioria dos países, desenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o nosso 
caso, não existe um “casamento” do ensino com o mercado de trabalho. Ou 
seja: a escola onde você estudou desde a primeira série não preparou ninguém 
para o trabalho. Assim, existe uma enorme distância entre o que a escola ensina 
e o que é preciso aprender para a vida profissional. 

Um exemplo: a escola brasileira nunca preparou 
seus alunos para o empreendedorismo. A educa-
ção formal brasileira ainda prepara as pessoas 
para serem empregados! 

Essa verdade incomoda ainda mais quando pensamos que, no Brasil, abrir um 
negócio próprio ainda é a opção de quem não conseguiu uma colocação for-
mal. Se o estudante brasileiro fosse educado para o empreendedorismo, apren-
deria que o espírito empreendedor é a “alma” da economia, pois é a partir dele 
que surgem os empresários. E são os empresários que vão gerar empregos, 
riquezas e, principalmente, postos de trabalho. 

A educação formal precisa ser urgentemente revista. Hoje, também é necessário 
formar as pessoas para o trabalho autônomo, para o associativismo, para o co-
operativismo e para o empreendedorismo, que surgem como novas possibilida-
des de geração de trabalho e renda.

Para reflexão...



22

a função social do jovem

Você já parou para pensar em 
como essa idéia de que “o jovem 
é o futuro” pode ser enganosa? 
Ora, se o jovem é o futuro, isso 
significa que, no presente, ele não 
tem como contribuir? Não tem va-
lor? Isso significa, enfim, que o 
presente foi feito apenas para os 
mais velhos?

O problema não termina aí. Essa 
idéia de que a juventude é apenas 
uma passagem para a vida adulta 
acaba por criar algumas imagens 
que estão longe de ser verdadei-
ras. E o jovem em geral fica “mar-
cado” como exemplo de pessoa 
incompleta, inexperiente, difícil...

Um velho clichê, muito batido: “quando 
crescer, ele muda!”
Não há como negar: a juventude é um momento difícil. Nem poderia ser di-
ferente! Afinal, é na juventude que ocorrem os conflitos com a família, com a 
auto-estima e/ou com a própria personalidade.  Mas juventude é muito mais 
que uma simples passagem para a vida adulta. 

Enquanto o jovem está se desenvolvendo,  é influen-
ciado pelo meio social em que ele vive e res-

ponde do seu jeito a essas influências. 
Esta resposta pode acontecer, por 
exemplo, nas famosas “tribos”, que 
assumem comportamentos e atitu-
des próprios, dividem espaços e de-

marcam territórios. E, às vezes, esses 
territórios começam a ser demarcados 
no próprio modo de falar! 

Mas, até mesmo por isso, você já observou que é um grande erro rotular os 

jovens como se eles fossem todos iguais? Os jovens constroem determina-

Esse nó(s)

eu me chamo eu.

a turma me chama nós.

longe da turma

me sinto só

mas sou eu.

com a turma sou nós

mas quero ser eu.

de nós em nós

eu sou mais eu.

Ulisses Tavares
Viva a Poesia Viva
Editora Saraiva
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dos modos de “ser jovem”. Mas isso não significa, porém, que haja um único 

modo de ser jovem.

O tempo passa, mas as cabeças continuam as mesmas...

A verdade é que a juventude incomoda. E sempre incomodou! Leia os trechos abai-
xo e preste atenção na data em que eles foram escritos. Como se pode ver, quem 
parece estar parada no tempo, de vez em quando, é a cabeça dos adultos...

“Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de 
hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, 
simplesmente horrível.”
Hesíodo (720 a.C.) 

“Nossa juventude adora o luxo, é mal-educada, caçoa da autoridade e não tem 
o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. 
Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e 
são simplesmente maus.”
Sócrates (470-399 a.C.) 

“Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeito-
res e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juven-
tude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura.”

Texto escrito em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia com mais 
de 4.000 anos de existência.

Para reflexão...

O jovem pode ser a fonte de muitas soluções para a sociedade em que vive. O 
próprio ato de protestar, de ir às ruas exigir mudanças — no sistema de ensino, 
nas oportunidades de trabalho ou na estrutura política de seu país —, é impor-
tante para levar as sociedades a novos níveis de convivência. 

O jovem é questionador, revolucionário e demolidor de estruturas. Claro que 
nem tudo que é velho é ultrapassado, e nem tudo que é novo é o ideal. Mas não 
se pode desprezar a incrível força transformadora da juventude. A maior prova 
disso você vai ver a seguir, quando o jovem assume seu papel de agente de 
mudanças em pleno século XXI.
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Protagonismo Juvenil e 
voluntariado

O protagonismo é um movimento recente. Podemos dizer, até, que é a nova for-
ma de manifestação dos jovens, depois das lutas políticas das últimas décadas. 

A palavra protagonismo se refere a alguém que procura praticar algo, atuar em 
alguma coisa ou ser o responsável por uma determinada tarefa ou trabalho. 

Protagonista é... 

O ator  principal de uma ficção, em torno do(a) qual se desenrola a trama, é chamado(a) 
de protagonista.

A palavra protagonista vem do grego Protagonistés, que significa o principal lutador.

Claro que, neste tópico, estamos falando do protagonista como o ator social, aquele 
que assume seu papel ativo na sociedade.

Para saber mais!

Foi a partir de práticas que colocam o jovem como 
protagonista de ações sociais importantes que 
surgiu o movimento mais conhecido como Prota-
gonismo Juvenil.

Nas últimas décadas, vários casos de ações de protagonismo juvenil chegaram 
à mídia. A imprensa tem dado cada vez mais destaque para esses projetos, em 
especial quando contemplam jovens entre 14 e 20 anos. 

Hum... não sei. Esse movimento é mesmo natural? De 
onde vêm essas ações? Quem orientou os jovens na 
direção desses movimentos?
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O Protagonismo Juvenil significa, tecnicamente, o jovem participar como ator principal 

em ações que não dizem respeito à sua vida privada, familiar e afetiva, mas a problemas 

relativos ao bem comum, na escola, na comunidade ou na sociedade mais ampla. 

Outro aspecto do protagonismo é a concepção do jovem como fonte de iniciativa, 

que é ação; como fonte de liberdade, que é opção; e como fonte de compromissos, 

que é responsabilidade. 

Para saber mais!

As ações de protagonismo são naturais e espontâneas. Isso não quer dizer que 
sejam desorganizadas ou acidentais. Elas acontecem por causa dos desejos e 
sonhos de quem participa. Mas só acontecem porque são planejadas e baseadas 
em propostas concretas e porque, na maioria das vezes, têm compromisso social. 

Se o protagonismo...
dá especial atenção às ações de caráter social...

exige organização e planejamento de quem participa...

exige compromisso com o país e vontade de melhorar...

        ... então ele estimula no jovem qualidades de 
verdadeiro cidadão!

O protagonismo juvenil é, portanto, preparação para a cidadania. Mas será ape-
nas isso? Claro que não. A prática do protagonismo é valiosa para o desenvol-
vimento pessoal dos adolescentes e de qualidades que o preparam para... o 
mercado de trabalho!

Guarde na memória, portanto: ao participar de uma ação de pro-
tagonismo juvenil, você desenvolve habilidades para trabalho em 
grupo, autogestão e outras competências muito bem-vindas por 
quem busca jovens no mercado de trabalho. É claro que você 
não vai fazer protagonismo apenas para enfeitar seu currícu-
lo. Mas que ajuda, ajuda!
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O trabalho voluntário
Se você conhece alguém que realiza trabalho voluntário, então já sabe: tornar-se 

um voluntário é uma decisão pessoal. É uma opção que dá prazer e gratificação 

pessoal, pois é uma doação a uma causa com a qual a pessoa se identifica.  

Essa pessoa se mobiliza para o trabalho voluntário sem romper com sua vida 

familiar, escolar, profissional e comunitária. 

Então protagonismo juvenil e trabalho voluntário são a mesma coisa? Não exa-

tamente. Existe uma relação entre eles, mas o protagonismo juvenil ocorre, prin-

cipalmente, por meio de trabalhos organizados por ONGs (Organizações Não 

Governamentais) que recrutam jovens para atividades voluntárias. Aliás, uma 

das marcas do protagonismo juvenil é o ser voluntário, tendo em vista o objetivo 

de cultivar na juventude os espíritos de solidariedade e humildade. 

Mas não são apenas os jovens que fazem trabalho voluntário. Pessoas de todas 

as idades realizam esse tipo de trabalho. As práticas são as mais variadas: 

Trabalho com idosos, auxiliando nas atividades de entidades filantrópi-

cas.

Colaboração em hospitais, ajudando de alguma maneira no apoio à recu-

peração de pessoas em tratamento prolongado.

Ações com crianças carentes, como nas atividades pedagógicas – como 

apoio nos estudos.

Recreativas e culturais, desenvolvidas em bairros e creches da periferia 

das grandes cidades indo até a pequenos municípios. 

E muitas, muitas outras formas de contribuição abertas a pessoas de todas as 

idades. Ou seja: você não precisa estar organizado em uma ONG para fazer tra-

balho voluntário. São, portanto, atividades irmãs, mas não exatamente iguais.









Na raiz do protagonismo tem que haver uma opção livre do jovem, ele tem que parti-
cipar na decisão se vai ou não fazer a ação. O jovem tem que participar do planeja-
mento da ação. Depois tem que participar na execução da ação, na sua avaliação e na 
apropriação dos resultados. Existem dois padrões de protagonismo juvenil: quando 
as pessoas do mundo adulto fazem junto com os jovens e quando os jovens fazem 
de maneira autônoma.

Fonte: Disponível em:protagonismojuvenil.org.br . Acesso 08 jan/2008.
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Cinco bons motivos para se tornar um voluntário: 

A prática do voluntariado:

  1. desperta o espírito de liderança e trabalho em grupo; 

2. propicia a descoberta de si mesmo e de suas potencialidades;

3. contribui para a construção da autonomia pessoal, ori-
entada para a responsabilidade pessoal e social;

4. favorece o amadurecimento afetivo por meio da ca-
pacidade de doar-se;

5. orienta o presente e o futuro, pois desenvolve 
a capacidade de projetar e elaborar ações.

Tornar-se um voluntário ajuda a quem recebe o benefício, mas é importante tam-
bém para quem o pratica. Quem faz trabalho voluntário molda o próprio caráter. É 
uma maneira de se educar mais e melhor a partir do trabalho espontâneo, em que, 
muitas vezes, a pessoa é envolvida emocionalmente. O bem-estar do outro ajuda a 
trazer satisfação pessoal e colabora para o bem-estar de toda a coletividade.

Outro aspecto importante: o voluntariado não admite nenhum tipo de precon-
ceito. Isso seria uma grande contradição com o objetivo maior do trabalho, que 
é a solidariedade com outros cidadãos, concorda? 

Independentemente 
da etnia, sexo, idade, 
crença religiosa ou op-
ção sexual e política, o 
trabalho do voluntário 
deve ser desenvolvido 
de forma sincera e com 
boa vontade. 

Um dado importante: como o protago-
nismo, atitudes de voluntariado são muito bem vistas por diversas empresas, 
pois indicam uma pessoa de personalidade equilibrada e colaborativa.

Mas não se engane: tornar-se um voluntário apenas porque pode aju-
dá-lo em seu currículo não é a melhor das políticas. Um bom volun-
tário deve acreditar no que faz e, principalmente, dar o seu melhor 
para alcançar os objetivos a que se propõe.

Você sabia?

Uma parcela muito pequena dos jovens 
brasileiros têm se dedicado a algum tipo 
de atividade voluntária, apesar de termos 
uma população de jovens de cerca 
de 50,5 milhões de pessoas. Isso 
se explica pela falta de informa-
ção, mas também falta um pou-
co mais de esforço de esclare-
cimento da parte das famílias e 
das escolas, o que ajudaria na 
ampliação do número de partici-
pantes voluntários. 
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movimento Estudantil

O Movimento Estudantil é a organi-
zação dos estudantes brasileiros em 
entidades próprias. Nos anos 60, a 
participação desse movimento foi fun-
damental para a defesa dos princípios 
democráticos, pois o país vivia um 
momento de repressão política e au-
sência de liberdades individuais.

Como sempre, lá se foi a juventude 
assumir seu papel histórico e se or-
ganizar para enfrentar o regime mili-
tar. Longe de reafirmar a imagem de 
irresponsabilidade e imaturidade que 
tão freqüentemente recebe, o jovem 
brasileiro mostrou maturidade e cons-
ciência de seu papel na história.

Hoje, décadas depois, o Movimento Estudantil já não demonstra a mesma força 
de antes. Os tempos são outros, as lutas são outras. Mas as entidades que repre-
sentam os estudantes continuam ativas e presentes na vida política brasileira.

Muito além do compromisso social, que deveria ser papel de todos, o Movimen-
to Estudantil também cumpre o papel de aquecer as discussões e os temas 
polêmicos, permitindo que o jovem amadureça e compartilhe suas idéias com 
outros jovens, amadurecendo sua consciência política. 

Você sabia?

O movimento estudantil é composto por 
uma rede de entidades civis de 

caráter público que represen-
tam os interesses e as opini-
ões de uma importante par-
cela da sociedade: os jovens 
estudantes.

Estes se reúnem em torno de 
Centros Acadêmicos (CAs), Grêmios Es-
tudantis, Executivas de Curso, Diretório 
Central dos Estudantes (DCEs), entida-
des estaduais, a UNE (União Nacional 
dos Estudantes), a UBES (União Brasi-
leira dos Estudantes Secundaristas) e 
as organizações continentais, como a 
OCLAE (Organização Caribenha e Lati-
no- americana dos Estudantes).

UNE (União Nacional dos Estudantes) 

Mais do que o órgão de representação dos estudantes universitários, a União Na-
cional dos Estudantes (UNE) é uma das principais organizações da sociedade civil 
brasileira, com uma história de lutas e conquistas ao lado do povo brasileiro. A UNE 
foi fundada em 1937 e ao longo dos anos, marcou presença nos principais aconteci-
mentos políticos, sociais e culturais do Brasil. 

Para saber mais!
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Empreendedorismo

A partir deste ponto, vamos falar um pouco mais sobre empreendedorismo. 
Afinal, que habilidade é essa? Quem pode realmente ser chamado de empre-
endedor? O que o mercado reserva para pessoas assim?

No início deste livro, você aprendeu que o espírito empreendedor pode ser uma 
boa razão para se investir em uma idéia própria e iniciar um pequeno negócio. 
Viu, ainda, que esse pequeno negó-
cio pode perfeitamente substituir o tão 
sonhado emprego, muitas vezes com 
vantagens. E essas vantagens não são 
apenas de quem começa um negócio. 
É da própria sociedade, que ganha 
mais um gerador de empregos e de 
outras riquezas sociais.

Empreender, segundo o Dicionário Au-
rélio, é pôr em execução, realizar. Empreendedorismo é o ato de realizar, de 
fazer. Ou seja, qualquer pessoa que queira fazer e faça pode ser considerado 
um empreendedor. 

Assim, um professor que resolva criar uma nova dinâmica de aulas e a coloque 
em execução pode ser um empreendedor. Um jovem que resolva contribuir com 
seu trabalho para a diminuição da violência em seu bairro pode ser um empre-
endedor. Uma dona de casa que reúna as vizinhas para transformar um talento 
ou um hobby em renda pode ser uma empreendedora. 

Quando um empreendedor coloca seu projeto em andamento todos ga-
nham. Afinal, é do seu sonho que surgirão as futuras empresas, os 
futuros empregos, a prosperidade do país.

Um conceito, vários perfis... 
Como você viu, são muitos os tipos de empreendedores. Mas, comumente, o 
termo empreendedor é relacionado a uma pessoa que começa o próprio negócio 

A UNE já nasceu como uma das principais frentes de combate ao avanço das idéias 
nazi-fascistas no país durante a Segunda Guerra Mundial. Os estudantes organi-
zados também promoveram, em 1947, um dos mais importantes movimentos de 
opinião pública da história brasileira: a campanha “O Petróleo é nosso”, que con-
sistiu numa série de manifestações de cunho nacionalista em defesa do patrimônio 
territorial e econômico do país, resultando na criação da Petrobrás.

Você sabia?

Empreendedores não necessa-
riamente sempre fazem algo 
novo. Na maioria das vezes, eles 
transformam algumas idéias e 
utilizam a criatividade para aper-
feiçoar ou reinventar os proces-
sos já existentes.
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ou a um empresário. Um detalhe: um empresário não necessariamente é um em-
preendedor, e um empreendedor não necessariamente será um empresário. 

Qualquer pessoa que abra um negócio será, a rigor, um empresário. Um empreen-
dedor, por outro lado, vai muito além. O empreendedor constrói uma or-
ganização de sucesso com base em ousadia, determinação, criativida-
de, relacionamentos, realizações, autoconfiança, flexibilidade e visão.

Tudo bem. Mas, a vontade de empreender, de transformar um 
projeto em realidade, muitas vezes esbarra na falta de apoio. 

Espírito empreendedor é importante, mas não é tudo.

Desta vez temos que concordar com nosso amigo. O que ele diz é 
uma grande verdade. Quantas vezes vimos uma boa iniciativa morrer 

antes de ser testada, simplesmente porque seu autor não teve um apoio para 
colocá-la de pé? E veja que não estamos falando, necessariamente, de dinheiro. 
Existem muitas maneiras de se apoiar um empreendedor. Por exemplo: informa-
ção correta nos primeiros momentos de um empreendimento pode ser decisiva 
para o seu sucesso. E isso faz toda a diferença. Bem orientado, conhecendo os 
passos, riscos e oportunidades que terá pela frente, o empreendedor vai-se tor-
nando mais preparado para o grande desafio de sua vida. Muito diferente daque-
le sonhador que olha para o futuro, mas não sabe dar o primeiro passo.

Uma informação importante: você sabia que, no Brasil, existem algumas iniciativas 
destinadas e estimular e apoiar mentes empreendedoras? Essas ações – muitas das 
quais presentes há longos anos em outros países – estão mudando a forma de se ver 
o começo de um empreendimento. O quadro a seguir é um excelente exemplo.

“A vida é um caminho, não um destino, e você é o Arquiteto do 
seu caminho.” 
(filosofia da Junior Achievement)

A Associação Junior Achievement (em português, “achievement” significa “conquis-
ta”) é uma organização sem fins lucrativos conhecida no mundo inteiro, caminhando 
para seu primeiro século de existência (foi fundada em 1919). 

Para saber mais!
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Para finalizar esta abordagem sobre empreendedorismo, é importante reforçar 
que a postura empreendedora não é privilégio apenas daqueles que abrem ne-
gócios. Existem comportamentos empreendedores no governo, numa pequena 
empresa ou dentro de uma grande organização. O que diferencia um do outro 
é a forma como o empreendedorismo acontece, a questão de criação, de gera-
ção de valor e de saber aproveitar uma oportunidade. 

Seu principal objetivo é oferecer educação prática em economia e negócios, buscan-
do fornecer aos jovens as ferramentas necessárias para a formação empreendedora: 
responsabilidade pelos próprios destinos, determinação de objetivos específicos, re-
alistas e ambiciosos, atuação na busca das metas, coragem para corres riscos, per-
severança e confiança em si próprios.

O objetivo da Junior Achievement é despertar o espírito empreendedor nos jovens, 
ainda na escola, estimular o desenvolvimento pessoal, proporcionar uma visão cla-
ra do mundo dos negócios e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Para isso, 
ela oferece programas de educação econômico-prática e experiências no sistema 
de livre iniciativa, através da parceria entre escolas e voluntários da classe empre-
sarial que dedicam parte do seu tempo ensinando e compartilhando suas experi-
ências com os alunos. Nesses programas, entre outras valiosas experiências, os 
estudantes podem exercitar seu talento para criação de um empreendimento, desde 
a criação da empresa até a etapa de comercialização dos produtos. Uma riquíssima 
experiência prática.

Para conhecer mais sobre a Associação Junior Achievement, que tem a Cooperfor-
te como uma das mantenedoras no Distrito Federal, visite o site da organização: 
http://www.jabrasil.org.br.

A diferença entre o empreendedor e o sonhador:

O empreendedor e o aventureiro podem ter o mesmo sonho de chegar ao cume 
de uma montanha. 

Mas, enquanto o sonhador se atira ao projeto sem pensar, o empreendedor cons-
trói seu sonho com os pés no chão. 

Ele sabe que a conquista da montanha só acontecerá se ele não deixar de dar 
cada passo necessário.

Para reflexão...
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O que você aprendeu 
neste capítulo

1.
O Brasil tornou-se uma nação atraente para investimen-
tos em todos os setores. Hoje, o país precisa de tudo: 
infra-estrutura, parcerias e acordos para o desenvolvi-

mento. E precisa, principalmente, de mão-de-obra qualificada!

2.
Trabalho e emprego não estão necessariamente jun-
tos. É possível trabalhar e ter uma fonte de renda 
sem precisar estar empregado. Isso acontece, por 

exemplo, com aqueles que montam um pequeno negócio.

3.
Existe uma diferença entre trabalho e emprego. Tra-
balho é o esforço humano para mudar a natureza 
com o uso das capacidades físicas e mentais; em-

prego é a relação entre quem organiza o trabalho e quem rea-
liza o trabalho.

4.
A juventude pode ser a fonte de muitas soluções para 
a sociedade moderna. A maior prova disso é Protago-
nismo Juvenil.

5.
Protagonismo Juvenil significa o jovem participar, 
como ator principal, em ações diversas que não di-
zem respeito à sua vida privada, familiar e afetiva, 

mas a problemas relativos ao bem comum, à comunidade ou à 
sociedade mais ampla. 
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6.
Ações de protagonismo juvenil, na maioria das ve-
zes, são realizadas por voluntários.

7.
A prática do protagonismo ajuda a desenvolver com-
petências e habilidades importantes no mundo do 
trabalho, como a autogestão e o trabalho em grupo. 

8.
Empreendedorismo é o ato de realizar, de fazer; 
empreendedor é quem faz, quem realiza. Ou seja, 
qualquer pessoa que queira fazer e faça pode ser 

considerado um empreendedor.
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Toda pessoa é um ser social. Ela pre-
cisa da companhia de outras pessoas. 
Mas será que isso significa ter afinida-
de com todo mundo? Claro que não, 
até porque cada um de nós tem um 
modo de pensar e de agir, uma forma 
própria de viver e de ver o mundo. 

O fato é que a vida em sociedade exige 
contribuição e boa vontade. É impensá-
vel imaginar uma sociedade em que todos os nossos desejos e necessidades 
sejam atendidos, pelo simples fato de que os desejos e necessidades de todos 
também deveriam sê-lo. E alguém consegue imaginar um mundo assim? 

O segredo é aprender a caminhar da melhor maneira possível entre os relacio-
namentos que estabelecemos. O resultado de nosso esforço de relacionamen-
to — na escola, na família, com os amigos ou no meio profissional — é que 
determinará se alcançaremos nossos objetivos ou se enfrentaremos desvios, 
paradas ou momentos de estagnação pessoal e profissional.

relações interpessoais no 
trabalho

Hoje, passamos mais tempo no ambiente de trabalho do que com nossos fami-
liares. Só isso já é um grande motivo para pensarmos na importância da convi-
vência com os colegas de trabalho e sobre como interagir com o outro.

Em todos os lugares — especialmente no trabalho — sua habilidade de inte-
ragir  será levada em conta com muita seriedade. Mas sua conduta não será 

rElaÇõES
iNTErPESSoaiS

Você sabia?

Relações interpessoais são to-
das as relações que estabele-
cemos com as outras pessoas. 
Ou seja, nossas relações com 
a família, vizinhos, conhecidos, 
amigos ou colegas de trabalho 
são relações interpessoais.
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julgada por um superior inflexível, pronto a anotar suas faltas em um fichário de 
erros imperdoáveis. 

O que é interagir com o outro? 

Interagir com o outro é comunicar-se. Estamos sempre comunicando algo, seja 
através de palavras, gestos ou posturas corporais. 

Para reflexão...

Pense nisso: no trabalho, a avaliação de sua conduta acontecerá nas 
respostas que os próprios colegas lhe darão. Essas respostas virão 
na forma de boa vontade, solidariedade para com as suas dificulda-
des, disposição para ajudá-lo a executar bem suas tarefas. 

Quer dizer que para me relacionar bem no emprego pre-
ciso estar sempre com um sorriso no rosto? Mas nin-
guém é perfeito o tempo todo!

É claro que as coisas não acontecerão sempre de forma tranqüila, dentro do 
espírito colaborativo. Você, certamente, estará sujeito a um dia de mau humor 
de alguém – cliente, sócio, colega ou chefe. E o que dizer das falhas durante 
a execução de uma determinada tarefa? E das acusações grosseiras – muitas 
vezes sem provas – de que você fez algo errado? 

 Aí é que está o segredo! Estar no ambiente de trabalho e interagir 
com ele significa enfrentar uma enorme quantidade de situações 

tensas que podem nos levar a tomar atitudes impensadas e 
prejudiciais à atividade que estamos realizando e, talvez pior, 
a nós mesmos. 
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Divergências e afinidades fazem parte das relações. Pedir desculpas ou descul-
par alguém, mostrar humildade e boa vontade, procurar oferecer apoio a quem 
precisa, não envolver questões particulares nas questões profissionais são algu-
mas das regras do bom senso, dirigidas a qualquer pessoa no local de trabalho.

liderança e trabalho em equipe

Liderança, até certo tempo atrás, significava centralizar as decisões mais im-
portantes e controlar as atividades das demais pessoas. Dessa forma, toda a 
empresa acabava por apresentar a visão de um só: seu chefe, dono, diretor. 

Esse tempo passou. Hoje as modernas empresas já perceberam que esse 
comportamento até pode parecer eficiente por um tempo, dando a impressão 
de que “as coisas acontecem”. Porém, no médio e longo prazos, os prejuízos 
nas relações interpessoais são maiores que os ganhos reais da empresa. Daí a 
necessidade de se adotar outra forma de gestão empresarial: a liderança aliada 
ao trabalho em equipe.

Uma outra forma de liderança 
Ser um bom profissional implica, também, envolver-se com a empresa. 
Esteja você em uma posição comum ou como líder de um grupo no seu 
local de trabalho, é sua função fazer com que as pessoas se sintam 
estimuladas a trabalhar.

Trabalhar em equipe não é fácil: é preciso ter a clareza dos objetivos, planejar 
o rumo a ser seguido por toda a equipe/time. E mais, trabalhar em grupo ou 
equipe é dividir as atividades e responsabilidades, definindo claramente o que 
cada um tem que fazer. E, principalmente, definir qual a dependência entre 

Você sabia?

Qualquer empresa moderna valoriza o relacionamento interpessoal, porque o ambiente 
mais produtivo é aquele em que existe cooperação. É a partir dela que a empresa con-
seguirá atingir seu objetivo maior, constituir uma equipe afinada e alinhada com 
os objetivos da instituição. 

Pessoas cooperam quando aprendem a trabalhar em grupo, respeitando as 
diferenças de opiniões, agregando ao invés de separar. Por exemplo, saben-
do ouvir e ponderar para, só depois, expor as próprias idéias. 

Portanto, atenção para algumas palavras importantes no relacionamento in-
terpessoal no ambiente de trabalho: 

... colaboração ...participação ...contribuição
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elas. Com isto, as reuniões devem ocorrer para resolver as pendências e não 
para discutir o que fazer o tempo todo. Ou  para aprovar o que cabe a cada 
um dos participantes.

No trabalho em equipe o papel do líder é fundamental, pois cabe a ele co-
ordenar todas as atividades, fazer o elo de ligação entre elas, orientar os 
indivíduos, encaminhar as atividades para as pessoas corretas e comunicar 
os fatos relevantes.

A qualidade de um profissional moderno também é medida por sua ca-
pacidade e competência em saber aproveitar e agregar os esforços, 
as qualidades e as habilidades de todos da equipe de trabalho em 
torno de um projeto comum.

O trabalho em equipe é bom não apenas para a empresa, que coloca seus cé-
rebros e talentos para funcionarem juntos em busca do melhor resultado. É bom 
também para quem participa dele, pois proporciona a troca de experiências e de 
conhecimentos. E é nesse clima de compartilhamento que as qualidades indivi-
duais aparecem, pois as pessoas são motivadas a usar o que têm de melhor. 

Ser paciente    fazer a sua parte 

Saber ouvir    aceitar o outro
ser solidário    dialogar      Planejar 

respeito e relações hierárquicas 
no trabalho

Já vimos que a vida no trabalho é um prolongamento de nossa vida social. Ali-
ás, é uma parte importante dela, pois no trabalho passamos a maior parte do 
nosso tempo. E, se prezamos o respeito em tudo aquilo que fazemos em nossa 
casa, o mesmo respeito deve ser vivenciado dentro da empresa, no trabalho, 
com os colegas e com toda a equipe de trabalho.
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Muitas situações ou conflitos dentro de uma empresa podem ser facilmente 
resolvidos quando se estabelecem limites claros sobre o respeito devido às 
demais pessoas. 

Cenários do Brasil

Sem desculpas para o indesculpável

Leandro está bem colocado na nova empresa. Tem uma relação super cordial com os 

colegas e caminha a passos largos para se tornar um funcionário importante dentro da 

estrutura do seu departamento. Isso acontece porque seu superior imediato, o gerente 

de vendas, resolveu “adotá-lo” como mascote da equipe e lhe ensinar todos os segredos 

da difícil arte do pós-venda. Mas nem sempre foi assim. Não faz muito tempo, Leandro 

pediu demissão de outra organização. E o motivo foi justamente seu superior imediato. 

Desde o primeiro dia, Leandro sentiu uma antipatia gratuita da parte do chefe. Ou teria 

sido impressão? Agora, depois de tanto tempo, já era difícil até lembrar exatamente em 

que momento os atritos tinham começado.

Mas o fato é que começaram e prosseguiram. Até que as reclamações tornaram-se bron-

cas públicas, dadas na frente dos outros colegas de trabalho. Uma situação de humilha-

ção permanente que acabou por levar Leandro a pedir demissão. Se tivesse continuado 

ali, certamente ele se convenceria de tudo aquilo que lhe dizia o antigo chefe: que ele 

não tinha o menor tato para lidar com clientes. Justamente o trabalho em que estava se 

dando tão bem agora!

Leandro não sabe, mas foi vítima de assédio moral. A antipatia do chefe aconteceu sem 

qualquer motivo aparente. Talvez o chefe não estivesse num bom dia quando Leandro 

se apresentou no departamento. Talvez Leandro tenha se esquecido de cumprimentá-lo. 

Talvez tenha se tornado amigo de um desafeto antigo do chefe. Quem sabe?

Mas uma coisa é certa: qualquer que fosse a razão, o antigo chefe de Leandro não tinha 

o direito de censurá-lo em público. Nenhuma diferença justifica uma humilhação na fren-

te dos colegas de trabalho.

Todo profissional, independente do cargo que ocupa, deve ser respeitado em sua 
função. O relacionamento entre chefes e subordinados deverá ser de respeito e de 
consideração ao que ambas partes pensam. 

 E quando somente o diálogo não consegue resol-
ver uma situação de abuso de poder?

Os conflitos podem ser resolvidos por meio de diálogo e da compreensão; e 
muitas empresas caminham nesse sentido. Mas os abusos de autoridade por 
parte das chefias, como assédio sexual, podem e já começam a ser punidos de 
acordo com a lei. 
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Mas vamos pensar por outro lado: se o profissional tem pleno direito à privaci-
dade e respeito dentro da empresa, também tem deveres semelhantes:  sigilo e 
confidencialidade de conteúdos, por exemplo, além preservar o bom nome da 
empresa e dos colegas. 

Projeto de vida e futuro 
profissional

Projeto de vida é um plano que estabelecemos para descobrir o melhor cami-
nho a seguir para chegarmos aos nossos objetivos. Então, para a construção 
de um bom projeto de vida, necessitamos saber claramente: 

Quais são nossos objetivos e metas? Quais são os 
nossos valores? De que maneira eles direcionarão 
nossas vidas?  

Se nossas metas não forem coerentes com nossos valores mais profundos, difi-
cilmente ficaremos satisfeitos com nossas vidas, por maior que seja o sucesso.

Quando o assunto é a busca por emprego, então, a principal atitude é saber ad-
ministrar o conhecimento e o potencial que se possui. É necessário saber apro-
veitar as oportunidades que surgem e encarar a primeira experiência como um 
degrau para o crescimento profissional, ainda que o emprego não seja aquele 

tão sonhado.

Aquele pode não ser o emprego que você sonhou. Mas pense 
e responda: ele vai contra seus princípios? Ou será que ele é 
um bom começo de caminhada, um caminho para seu aper-
feiçoamento profissional?

Você sabia?

O  assédio moral no trabalho  é a exposição dos trabalhadores a situa-
ções humilhantes e constrangedoras. Ele normalmente acontece em re-
lações hierárquicas autoritárias, ou seja, quando o chefe abusa de sua 
autoridade. Nesses casos, quase sempre, a vítima desiste do emprego.

Lembre-se: existem leis que protegem os empregados nessa situação.
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Ética profissional 

Ética profissional é um conjunto de normas de conduta que devem ser postas 
em prática no exercício de qualquer profissão. 

Quando escolhemos uma profissão, passamos a ter deveres profissionais obri-
gatórios. Ao completar a formação em nível superior, a pessoa faz  um juramen-
to sobre seu comprometimento profissional. Isso caracteriza o aspecto moral da 
ética profissional. 

Um belo exemplo de código de ética: O Juramento de Hipó-
crates

O juramento de Hipócrates, feito pela classe médica, é um dos 
mais belos exemplos de código de ética que sobreviveram a 
séculos de história. Você o conhece?

“Eu juro, por Apolo, médico, por Esculápio, Hígia e Panacea, e tomo por testemunhas 
todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a 
promessa que se segue: estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou 
esta arte; fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens; ter 
seus filhos por meus próprios irmãos; ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem neces-
sidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito; fazer participar 
dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre 
e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém, só a estes. 

Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, 
nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, nem re-
médio mortal nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo não darei a 
nenhuma mulher uma substância abortiva. 

Conservarei imaculada minha vida e minha arte. 

Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; deixarei essa opera-
ção aos práticos que disso cuidam. 

Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o 
dano voluntário e de toda a sedução sobretudo longe dos prazeres do amor, com as 
mulheres ou com os homens livres ou escravizados. 

Para saber mais!
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A ética profissional atinge todas as profissões. Isso envolve as normas, os es-
tatutos e códigos de conduta, enfim, tudo que estabelece como o profissional 
deve se comportar no exercício da sua profissão. Assim temos a ética médica, 
do advogado, do biólogo, etc.

O objetivo do código de ética é deixar claro como a categoria pensa e define 
sua própria identidade política e social; e como ela se compromete a buscar 
seus objetivos em harmonia com os princípios universais da ética.

Um código de ética profissional começa pelos princípios que fundamentam 
a profissão e se articula em torno dos direitos e deveres. Ao definir direitos, 
o código de ética define o perfil do seu grupo. Ao definir deveres, mostra as 
responsabilidades sociais de quem faz parte desse grupo. Esta é a função 
principal de um código de ética.

O que é ser ético na profissão?

É ser honesto em todas as situações.

É ter coragem para assumir as decisões, mesmo que sejam contra a opinião 
alheia.

É ser tolerante e flexível.

É ser íntegro e agir de acordo com seus princípios morais.

É ser humilde e estar pronto para aprender todos os dias.











Para reflexão...

O que você aprendeu 
neste capítulo

1.
Relações Interpessoais são todas as relações que es-
tabelecemos com as outras pessoas. Ou seja, nossas 
relações com a família, vizinhos, conhecidos, amigos ou 

colegas de trabalho são relações interpessoais.
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2.
Qualquer empresa moderna valoriza o relacionamento 
interpessoal. A razão para isso é simples: o ambiente 
mais produtivo é aquele em que predomina o espírito 

de grupo, com todos trabalhando em torno de um objetivo comum, 
o bem da empresa. E a palavra chave para isso é cooperação. 

3.
O trabalho em equipe é bom não apenas para a em-
presa, que coloca seus cérebros e talentos para fun-
cionar juntos em busca do melhor resultado. É bom 

também para quem participa dele, pois proporciona a troca de 
experiências e de conhecimentos. 

4.
Trabalhar em grupo ou equipe é dividir as atividades 
e responsabilidades, com referências claras do que 
deve ser feito. E, principalmente, definir qual a depen-

dência entre elas.

5.
Procurar saber o que a vida realmente significa para 
você e conhecer seus valores mais importantes é o 
ponto de partida para seu projeto de vida, tanto no 

campo pessoal quanto no profissional.

6.
Ética profissional é um conjunto de normas de con-
duta que devem ser postas em prática no exercício 
de qualquer profissão. O objetivo do código de ética 

é deixar claro como a categoria profissional pensa e define sua 
própria identidade.
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Ao começar sua vida profissional, você inicia uma nova etapa de sua existência 
como cidadão. Novas relações serão estabelecidas em todos os níveis: novos 
amigos e novos colegas com quem dividirá grande parte do seu dia, dentro 
de uma rede de relações muito diferentes de todas as que você conheceu até 
aquele momento. 

A vida no trabalho é uma completa novidade, em muitos aspectos. E exige, da parte 
de todos os que dela compartilham, um novo tipo de conduta!

 Os vínculos profissionais criam uma série de responsabilida-
des, direitos e deveres. O trabalhador brasileiro tem garanti-
dos uma série de direitos pela legislação brasileira. Da mesma 
forma, ele deve corresponder com uma conduta compatível 
com os princípios da instituição onde ele trabalha.

Principais direitos do 
trabalhador

Veja abaixo alguns dos direitos historicamente assegurados. Eles valem para 
todo trabalhador brasileiro e representam uma longa história de organização 
social dos trabalhadores:  

A Carteira de Trabalho deve ser assinada desde o primeiro dia de serviço. 

Todo trabalhador tem direito ao repouso semanal remunerado, o que cor-
responde a uma folga por semana.





DirEiToS E 
DEvErES Do 
TrabalhaDor
No braSil  
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O salário deve ser pago até o 5º dia útil do mês.

A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro, e a 
segunda parcela, até 20 de dezembro.

As férias de 30 dias devem ser pagas com acréscimo de 1/3 do salário. 

O Vale-deve ter um desconto de 6% do salário, no máximo. 

A licença maternidade é de 120 dias, com garantia de emprego até 5 me-
ses depois do parto.

A licença paternidade é de 5 dias corridos.

As horas-extras devem ser pagas com acréscimo de 50% do valor da hora 
normal.

É obrigatório o adicional noturno de 20% para quem trabalha de 22:00 às 
05:00 horas.

São abonadas as seguintes faltas ao trabalho : nos casos de casamento 
(3 dias), doação de sangue (1 dia/ano), alistamento eleitoral (2 dias), mor-
te de parente próximo (2 dias), testemunho na Justiça do Trabalho (no dia), 
doença comprovada por atestado médico.

Todo trabalhador tem direito a aviso prévio de 30 dias, em caso de demissão.

Direitos assegurados pela 
Constituição federal

A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, assegura vários direitos 
ao trabalhador brasileiro, dentre eles:

Jornada de trabalho: o profissional deve trabalhar 5 dias por semana por 8 
horas diárias e 1 dia por 4 horas totalizando 44 horas semanais. Algumas 
empresas aumentam a jornada de trabalho em 48 minutos diários para 
que o funcionário trabalhe somente 5 dias por semana.

Férias: ao completar um ano de serviço, é direito do trabalhador tirar férias por 
um período de até 30 dias. Quando ele tira férias, recebe o valor do seu salário 
com um adicional de 1/3. Algumas empresas permitem o “abono de férias”, 
onde o trabalhador pode vender até 1/3 de suas férias ao empregador e o 
pagamento deve ser feito até 2 dias antes do início do período de férias.

13º salário: é direito do trabalhador receber o 13º salário. Este salário pode 
ser pago em 2 parcelas. A primeira parcela deve ser paga entre os meses 
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de fevereiro e novembro de cada ano e a segunda parcela deve ser paga 
até o dia 20 de dezembro. Em geral, as empresas pagam a primeira par-
cela no mês de novembro e a segunda parcela no mês de dezembro. 

Salário: o salário pago a um profissional é sempre acordado com a empre-
sa, sendo que o piso é de um salário mínimo e o teto dependerá das suas 
qualidades e competências ou da sua capacidade de negociação. 

Principais deveres do 
trabalhador

Os trabalhadores não têm somente direitos assegurados, têm também deveres 
para com a empresa.   

São deveres do empregado para com o empregador, inclusive, constituindo o seu 
não-cumprimento, como motivo para demissão do empregado por “justa causa”: 

Agir com honestidade.

Ter um bom comportamento.

Ter conduta adequada. 

Evitar a negligência, a imprudência e a imperícia.

Guardar segredo profissional.

Não praticar ato de indisciplina (descumprimento de ordens diretas e 
pessoais).

Não praticar ato lesivo à honra e boa fama do empregador ou terceiros.        

Não praticar ofensas físicas contra o empregador, superior 
hierárquico ou terceiros. 

 Demissão por justa causa parece coisa séria. Afinal de con-
tas, o que é isso?

Demissão por justa causa é aquela prevista para os casos nos 
quais o empregado descumpre alguma obrigação legal ou contratual. 
O artigo 482 da CLT tipifica doze diferentes hipóteses que autorizam o em-
pregador a rescindir o contrato de trabalho sem o pagamento das verbas 
rescisórias, entre eles: atos de improbidade (roubo), indisciplina, embria-
guez e conduta inadequada.
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CTPS - o principal documento do 
trabalhador

Um dos primeiros e mais importantes do-
cumentos do trabalhador é a carteira pro-
fissional (Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social - CTPS), ou carteira de trabalho, 
como é mais conhecida.

A CTPS é exigida desde 1932 para o registro 
de um empregado em qualquer ramo profis-
sional. Nela ficam registrados todos os da-
dos da empresa empregadora, do tempo de 
serviço a ela prestado, da remuneração – e 
suas possíveis variações – e a função exer-
cida pelo empregado.

Tudo o que estiver contido na carteira 
de trabalho servirá, também, para futura 
comprovação na aposentadoria do ci-
dadão - valores dos salários, férias, dé-
cimo-terceiro salário, repouso remunera-
do, entre outros dados - principalmente 
a parte relativa ao tempo de serviço.

Na expedição da 1ª CTPS do trabalha-
dor, o Ministério do Trabalho também fará o cadastramento do trabalhador no 
PIS/PASEP. O PIS/PASEP foi criado em 1970 e é um tributo pago pela empresa, 
o qual serve como suporte para programas de auxílio ao trabalhador, como o 
seguro-desemprego.

Você sabia?

Qualquer pessoa com idade igual 
ou superior a 14 anos pode re-
querer uma CTPS em uma De-
legacia Regional do Trabalho 
(DRT) ou em órgãos convenia-
dos e devidamente autorizados 
pelo Ministério do Trabalho.

Somente terá direito à 2ª via da CTPS a pessoa que necessitar de outra por já ter pre-
enchido todos os espaços possíveis na 1ª via. Também pode ser feito o pedido da 2ª 
via da CTPS quando ocorrer perda, furto, roubo, extravio ou dano. No caso de roubo, 
furto ou extravio é necessário apresentar Boletim de Ocorrência Policial e também 
os dados da CTPS anterior. 

Para saber mais!
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Previdência Social e direitos 
previdenciários

A história da Previdência no Brasil começa em 1923 , com a criação da primeira 
Caixa de Aposentadoria e Pensões (CAP). No decorrer da história, alguns mo-
mentos importantes tiveram reflexos sobre a Previdência.

A Constituição de 1988 universalizou os direitos previdenciários e muita 
coisa mudou nos anos seguintes.

O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou uma re-
forma da Previdência que pôs fim à aposentadoria por tempo de serviço, 
substituindo-a por tempo de contribuição.

Também estabeleceu teto para a aposentadoria da iniciativa privada e obri-
gou os trabalhadores da ativa a aumentar em 20% o tempo de contribui-
ção para ter direito à aposentadoria integral, e 40% para a proporcional.

benefícios previdenciários

Você conhece os benefícios previdenciários aos quais todo trabalhador brasilei-
ro tem direito? Confira os principais:

Aposentadorias

Por idade
À aposentadoria por idade têm direi-
to os trabalhadores urbanos do sexo 
masculino a partir dos 65 anos e do 
sexo feminino a partir dos 60 anos de 
idade. Os trabalhadores rurais podem 
pedir aposentadoria por idade com cin-
co anos a menos: aos 60 anos os ho-
mens, e aos 55 anos as mulheres. 

Por invalidez 
A aposentadoria por invalidez é o benefício concedido aos trabalhadores que, 
por doença ou acidente, forem considerados incapacitados para exercer suas 
atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento. 







Você sabia?

Para solicitar o benefício, os tra-
balhadores urbanos inscritos 
a partir de 25 de julho de 1991 
precisam comprovar 180 contri-
buições mensais. Os rurais têm 
de provar, com documentos, 180 
meses de trabalho no campo.
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Não tem direito à aposentadoria por inva-
lidez quem, ao se filiar à Previdência So-
cial, já tiver doença ou lesão  que geraria 
o benefício, a não ser quando a incapa-
cidade resultar no agravamento da enfer-
midade. 

Por tempo de serviço
Pode ser integral ou proporcional. Para ter 
direito à aposentadoria integral, o trabalha-
dor homem deve comprovar pelo menos 35 anos de contribuição e a trabalhado-
ra mulher, 30 anos. Para requerer a aposentadoria proporcional, o trabalhador tem 
que combinar dois requisitos: tempo de contribuição e  idade mínima.

Os homens podem requerer aposen-
tadoria proporcional aos 53 anos de 
idade e 30 anos de contribuição (mais 
um adicional de 40% sobre o tempo 
que faltava em 16 de dezembro de 
1998 para completar 30 anos de con-
tribuição).

Especial
A aposentadoria especial é um benefício concedido ao segurado que tenha 
trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Para ter 
direito à aposentadoria especial, o trabalhador deverá comprovar, além do tem-
po de trabalho, que estava realmente exposto aos agentes físicos, biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do 
benefício (15, 20 ou 25 anos).

Auxílio–doença
É o benefício concedido ao segurado 
impedido de trabalhar por doença ou 
acidente por mais de 15 dias consecu-
tivos. No caso dos trabalhadores com 
carteira assinada, os primeiros 15 dias 
são pagos pelo empregador, e a Previ-
dência Social paga a partir do 16º dia 
de afastamento do trabalho.

Você sabia?

As mulheres têm direito à pro-
porcional aos 48 anos de ida-
de e 25 de contribuição (mais 
um adicional de 40% sobre o 
tempo que faltava em 16 de de-
zembro de 1998 para completar 
25 anos de contribuição). 

Você sabia?

No caso do contribuinte indivi-
dual (empresário, profissio-
nais liberais, trabalhadores 
por conta própria, entre ou-
tros), a Previdência paga todo 
o período da doença ou do aci-
dente (desde que o trabalhador 

tenha requerido o  benefício). 
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Auxílio–acidente

É o benefício pago ao trabalhador que 
sofre um acidente e fica com seqüe-
las que reduzem sua capacidade de 
trabalho. É concedido para segurados 
que recebiam auxílio-doença. 

Têm direito ao auxílio-acidente o tra-

balhador empregado, o trabalhador 

avulso e o segurado especial. O 

empregado doméstico e os contri-

buintes individual e facultativo não 

recebem o benefício. 

Auxílio–reclusão
Os dependentes do segurado que 

for preso por qualquer motivo têm 

direito a receber o auxílio-reclusão 

durante todo o período da reclusão. 

O benefício será pago se o trabalha-

dor não estiver recebendo salário da 

empresa, auxílio-doença, aposenta-

doria ou abono de permanência em 

serviço.

Pensão por morte

A pensão por morte é o benefício pago à família do trabalhador quando ele 

morre. Para concessão de pensão por morte, não há tempo mínimo de contri-

buição, mas é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador 

tinha qualidade de segurado. 

Se o óbito ocorrer após a perda da qualidade de segurado, os dependentes terão 

direito à pensão desde que o trabalhador tenha cumprido, até o dia da morte, os 

requisitos para obtenção de aposentadoria, concedida pela Previdência Social. 
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Salário–maternidade
As trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social têm direito ao salá-
rio-maternidade nos 120 dias em que ficam afastadas do emprego por causa 
do parto. O benefício foi estendido também para as mães adotivas.

Para concessão do salário-maternidade, não é exigido tempo mínimo de contri-
buição das trabalhadoras empregadas, empregadas domésticas e trabalhado-
ras avulsas, desde que comprovem filiação nesta condição, na data do afasta-
mento para fins de salário maternidade ou na data do parto.

O salário-maternidade é concedido à segurada que adotar uma criança ou ganhar a 
guarda judicial para fins de adoção:

se a criança tiver até um ano de idade, o salário-maternidade será de 120 dias;

se tiver de um a quatro anos de idade, o salário-maternidade será de 60 dias;

se tiver de quatro a oito anos de idade, o salário-maternidade será de 30 dias.







Para saber mais!

Salário–família

É o benefício pago aos trabalhadores com salário mensal de até R$ 676,27 para 
auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos incompletos ou inválidos. 

Segurança no trabalho

A segurança no trabalho envolve as 
medidas adotadas pelas empresas 
para minimizar os acidentes de traba-
lho e as doenças ocupacionais, bem 
como proteger a integridade e a capa-
cidade de trabalho do trabalhador. 

O quadro de segurança do trabalho 
de uma empresa, quando completo, é 

Você sabia?

Doenças ocupacionais são aquelas rela-
cionadas à atividade desempe-
nhada pelo trabalhador ou às 
condições de trabalho. As mais 
comuns são as Lesões por Es-
forços Repetitivos ou Distúrbios 
Osteomoleculares Relaciona-

dos ao Trabalho (LER/DORT).
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formado por um Técnico de Segurança do Trabalho, um Engenheiro de Segu-

rança do Trabalho, um Médico do Trabalho e um Enfermeiro do Trabalho. Estes 

profissionais constituem o que se denomina Serviço Especializado em Enge-

nharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).

Os empregados da empresa podem constituir uma  Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), que tem como objetivo a prevenção 
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível, permanentemente, o trabalho com a preservação da vida 
e a promoção da saúde do trabalhador.

A Segurança do Trabalho é definida 

por normas e leis. No Brasil, a legisla-

ção de segurança do trabalho é com-

posta por normas regulamentadoras, 

normas regulamentadoras rurais, ou-

tras leis complementares, como por-

tarias e decretos, e também pelas 

convenções internacionais da Organi-

zação Internacional do Trabalho (OIT) 

ratificadas pelo Brasil.

Também são considerados acidentes de trabalho: 

O acidente que acontece quando você está prestando serviços por 

ordem da empresa fora do local de trabalho.

O acidente que acontece quando você está em viagem a serviço da 

empresa.

O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do tra-

balho para casa.

As doenças profissionais (doenças provocadas pelo tipo de trabalho 

executado).

As doenças do trabalho (doenças causadas pelas condições do tra-

balho).

1.

2.

3.

4.

5.

Você sabia?

Acidentes de trabalho são aque-
les que acontecem no exercício 
do trabalho a serviço da empre-
sa, provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional, po-
dendo causar morte ou perda 
ou redução permanente ou tem-
porária da capacidade para o trabalho.
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O acidente de trabalho deve-se principalmente a duas causas: 

Pelo ato inseguro 

É o ato praticado pela pessoa, em geral consciente do que está fazendo, que 
está contra as normas de segurança. Por exemplo: subir em telhado sem cinto 
de segurança contra quedas, ligar tomadas com as mãos molhadas e dirigir em 
altas velocidades.

Pela condição insegura 

É a condição do ambiente de trabalho que oferece perigo e/ou risco ao trabalhador. 
Exemplo: instalação elétrica com fios desencapados, máquinas em estado precário 
de manutenção, andaimes de construção feitos com materiais inadequados. 

Para saber mais!

Doenças profissionais
Doenças profissionais são aquelas contraídas ou desenvolvidas no exercício da 
atividade profissional. Hoje em dia, a legislação contempla uma série de cuida-
dos obrigatórios a serem adotados pelas empresas, de acordo com a natureza 
de sua atividade, para proteger o trabalhador.

Doença profissional é coisa séria!
Nem sempre os cuidados são suficientes, principalmente se não con-
tam com a prudência e boa-vontade do próprio empregado!

Às vezes, por simples comodismo ou falta de informação, o empregado abre mão de 
cuidados básicos — uma máscara protetora da respiração, por exemplo -  que pode-
ria salvá-lo de uma enfermidade grave. Essas enfermidades, que em alguns setores 
nem foram totalmente relacionadas, contemplam um leque bastante amplo:

Doenças pulmonares em trabalhos que produzem pó ou vapores (produ-
ção de amianto e indústria química).

Doenças de pele (cabeleireiros, frentistas).

Amputações (serrarias, agricultura). 

Riscos à visão (produção de tintas ou utilização de produtos químicos que 
atacam os olhos).
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DORT - Doenças Osteomusculares Relacionadas ao 
Trabalho

Dessas, você certamente já ouviu falar: 
as DORT, também conhecidas como 
LER (Lesão por Esforço Repetitivo), 
são as doenças do trabalho provoca-
das pelo uso inadequado e excessivo 
do sistema que agrupa ossos, nervos, 
músculos e tendões.

As DORT atingem, principalmente, os 
membros superiores: mãos, punhos, 
braços, antebraço, ombros e coluna 
cervical. Típicas do trabalho intenso 
e repetitivo, as LER são causadas por 

diversos tipos de pressões existentes no trabalho que atacam as pessoas tanto 
física quanto psicologicamente. 

Diversas doenças são geradas por esforços repetitivos: tenossinovite, ten-
dinite e síndrome do túnel de carpo, estão entre as mais comuns.

As Lesões por Esforço Repetitivo normalmente são causadas 
pela inadequação dos maquinários ou móveis com os quais 
o trabalhador interage.

Ergonomia, uma ciência a serviço do trabalhador
A ergonomia estuda o relacionamento da pessoa com o ambiente de trabalho, bus-
cando adaptar o trabalho ao ser humano. Nos últimos 30 anos, análises ergonômicas 
contribuíram para transformar situações de trabalho, a fim de que os trabalhadores 
desenvolvam suas atividades com mais saúde, conforto, segurança e eficiência.

Cuidados com a ergonomia

O arranjo do mobiliário e equipamentos e a alocação de espaço devem promover:

Eficiência e conforto

Segurança

Comunicação e fluidez no trabalho

Posturas e movimentos corporais adequados

Flexibilidade e controle individuais

Interação social

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Uma postura física correta aumenta a eficiência e reduz os riscos 
de acidentes.
A postura correta compreende o posicionamento relaxado e natural, 
permitindo liberdade de movimentos e variação.
A postura correta não significa uma única posição rígida do corpo.
Uma postura correta traz mais saúde e, com isso, mais qualidade de 
vida aos trabalhadores.

Prevenindo acidentes de trabalho
Muita gente pensa que prevenção de acidentes se resume a comprar equi-
pamento de proteção adequado: botas de borracha, cadeiras ergonômicas, 
teclado anatômico... Sim, tudo isso é importante. Mas, prevenir os acidentes de 
trabalho deve ser uma preocupação diária e as armas disponíveis para essa luta 
são educação, informação, solidariedade, organização e participação.

Prevenir os acidentes e defender nossa saúde no local de trabalho não traz be-
nefícios somente para nós mesmos: também protegemos nossa família e, prin-
cipalmente, nosso futuro.

Para reflexão...

A prevenção de acidentes representa, ainda, uma grande economia para o país, 
pois os gastos com acidentes de trabalho absorvem mais da 

metade das verbas do Instituto Na-
cional de Seguridade Social (INSS) e 
quase a metade dos recursos da Pre-
vidência Social. 

As medidas destinadas a evitar aci-
dentes dependem do tipo de atividade 
exercida, do ambiente de trabalho, da 
tecnologia e das técnicas utilizadas, 
bem como da adoção de uma prática 
de educação e informação junto aos 
trabalhadores.

Você sabia?

Não basta que existam ações, medidas e 
dispositivos de prevenção de acidentes 

de trabalho se eles não forem 
efetivamente aplicados. 

Todos os trabalhadores devem 
ter acesso às informações so-
bre os riscos e cuidados que 
envolvem sua atividade e parti-

cipar nas medidas de promoção 
da saúde e prevenção dos acidentes.
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Dentre todos os procedimentos de prevenção, os mais importantes referem-se 
ao ambiente e à organização do trabalho. Um ambiente confortável propicia 
mais estímulo ao trabalho e um cuidado maior com as atividades perigosas. Por 
outro lado, uma boa organização do trabalho impede ou desestimula as impro-
visações, diminuindo a ocorrência de acidentes. 

O que você aprendeu 
neste capítulo

1.
O trabalhador brasileiro possui muitos direitos assegu-
rados pela Constituição, mas também possui vários de-
veres, como agir com honestidade e ter uma postura 

profissional adequada.

2.
A CTPS é um documento fundamental na vida do 
trabalhador e tudo o que estiver nela servirá, tam-
bém, para futura comprovação no caso do requeri-

mento da aposentadoria do cidadão.

3.
Além da aposentadoria, em suas diversas modali-
dades, também são benefícios trabalhistas o auxí-
lio-doença, o auxílio-acidente, a pensão por morte, o 

salário-maternidade e o salário-família.

4.
Segurança no trabalho é o conjunto de medidas 
adotadas pelas empresas, visando minimizar os aci-
dentes de trabalho e as doenças ocupacionais, bem 

como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do 
trabalhador.

5.
As medidas destinadas a evitar acidentes depen-
dem diretamente do tipo de atividade exercida, do 
ambiente de trabalho, da tecnologia e das técnicas 

utilizadas, bem como da adoção de uma prática de educação 
e informação junto aos trabalhadores, em seus próprios locais 
de trabalho.
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Você já deve ter ouvido diversas vezes que um bom profissional, independente 
da função que exerça, deve sempre respeitar algumas regras – formais e infor-
mais – de boa conduta profissional. 

Seja qual for o nível que ocupe, você precisa fazer suas tarefas com o mesmo 
cuidado e com a mesma atenção de qualquer outro profissional. Cada ato seu 
deve levar em conta que você faz seu trabalho não por ser obrigado a fazê-lo, 
ainda que ele não lhe traga grande reconhecimento por parte de outras pessoas 
e nem uma boa remuneração.

O principal motivo para você fazer o seu trabalho 
é, simplesmente, o fato de ser o “seu” trabalho. 
Procure, sempre, fazer sua parte bem feita. 

No trabalho, a postura pessoal profissional é tudo. Você sem-
pre será lembrado por aquilo que seus colegas vêem ou sen-
tem a seu respeito. Então, preocupar-se com suas atitudes 
no trabalho nunca é demais.

Cuidando da apresentação 
pessoal

Atualmente, fala-se muito em desenvolvimento e ampliação de contatos pessoais 
e profissionais. Essa estratégia, que recebeu o nome de “marketing pessoal”, visa 

PoSTura
ProfiSSioNal 
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dar visibilidade a características, habilidades e competências impor-
tantes para  aceitação e reconhecimento por parte de outros. 

Em outras palavras, a palavra de ordem, hoje em dia, é mostrar o que 
você tem de melhor, valorizar sua “marca pessoal”. Tudo a ver com 
postura profissional, não é? Mas que cuidados são esses?  A partir de 
agora vamos apresentá-los de forma pontuada. Leia-os, sempre, com 
o olhar crítico e fazendo-se à pergunta do nosso colega:

 Será que a minha postura atende a este requisito?

Aparência
Não há como ignorar esta verdade: a 
aparência é o primeiro aspecto a ser 
analisado. E se esse objeto de análise 
é você, cuide para que a primeira im-
pressão seja a definitiva!

Mas fique atento: uma boa apresen-
tação envolve muito mais do que uma 
roupa alinhada. Muitas coisas estão 
em julgamento na sua apresentação.

Apresentação
A higiene básica, por mais óbvio que pareça, conta e muito! Cuidado com ba-
nho tomado, cabelo, unhas limpas, dentes escovados. Este é o começo da 
construção de sua imagem. 

Trajes
Vista-se de acordo com o ambiente. Não é possível ir a uma festa social de ber-
muda, da mesma forma que não se pode ir de chinelos para o local de trabalho. 

Combinar cores e tecidos é menos complicado do que possa parecer. Além dis-
so, você deve priorizar o conforto e a praticidade.  Roupas adequadas podem 
compensar uma baixa estatura ou disfarçar um excesso de peso.

Acessórios
Todo cuidado é pouco ao se usar complementos como correntes, pulseiras, 
brincos e anéis. Exagero nunca é recomendável. 
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E lembre-se: acompanhar a moda 
ajuda um bocado na hora de se vestir 
adequadamente!

Postura
Mantenha a cabeça erguida e o corpo ereto. Você transmite a imagem de al-
guém preparado para enfrentar desafios. 

Vocabulário
Vai chegar o momento em que você precisará abrir a boca. Aí, não há beleza 
física que conserte um erro grave de concordância. 

Neste momento, pronunciar “menas” ou “poblema” e seus derivados, será o sufi-
ciente para destruir toda a credibilidade que foi erguida nos passos anteriores. 

A essência
O conteúdo é aquela parcela da pessoa que não aceita maquiagem. Não me-
lhora com uma camisa da moda ou um carro último tipo. O conteúdo é a essên-
cia, o mais importante. É ele quem vai mostrar se você tem, no final das contas, 
preparo para exercer o cargo que está pleiteando. 

E aí, chegamos a mais uma verdade indiscutível: o cuidado com o conteúdo 
começa muito, muito antes, e envolve toda a sua formação. Portanto, quanto 
mais cedo você se preocupar com seu conteúdo, melhor. 

Formação
Procure avançar o máximo possível 
nos estudos. Conclua a etapa atual, 
planeje a próxima. Se não concluiu 
o ensino fundamental, aí está a sua 
meta. Se ainda está cursando o ensi-
no médio, é a hora de se concentrar 
para terminá-lo. Se você ainda não 
cursou uma faculdade, procure fazer 
um curso superior.

Sua formação será dada muito 
mais pelos livros que você ler 

do que pelo diploma que você tenha pendurado na parede.

E quanto aos cosméticos, lembre-
se de que um perfume discreto 
funciona, mas o exagero pode ter 
efeito exatamente contrário.



�2

E lembre-se: pouco importa o nome da instituição, sua tradição e 
toda a publicidade que a cerca. Esteja certo de que é você quem 

tornará seu curso uma experiência indescritível ou um exemplo 
de mediocridade.

Atitude
Aqui estamos falando de competências como novas idéias, iniciativa, compro-
metimento, ousadia, persistência, criatividade, planejamento, persuasão, lide-
rança e autoconfiança. 

Todos temos essas competências, mais ou menos desenvolvidas. O segredo 
está em se fazer um trabalho de auto-reflexão. Reforçar as atitudes que estão 
sendo praticadas e identificar aquelas que precisam ser melhoradas. 

Autenticidade e transparência
Seja autêntico, mostre-se como você realmente é. Este é o caminho para con-
quistar o respeito e a confiança de seus colegas de trabalho. 

Persistência
Insista. Persevere nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus ideais. É essa 
postura que o ajudará a superar os grandes obstáculos. 

Ética
Mais do que fazer a coisa certa, significa agir com coerência, praticar o que se 
fala, dizer exatamente aquilo em que se acredita.

Fonte: Curso de Marketing Pessoal. MSD Tecnologia Educacional

Alguns cuidados básicos quanto à aparência pessoal:

O uso de maquiagem deve ser leve e o perfume não deve ser muito forte. 

Procure esconder tatuagens (caso tenha alguma).





Para saber mais!
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Importante lembrar sempre:
Não chegue atrasado.

Faça de tudo para não precisar faltar ao trabalho, pois isso 
acarretará atrasos no cronograma de atividades da empresa, so-
brecarga de trabalho para um ou mais colegas e, provavelmente, 
possíveis aborrecimentos com reclamações de clientes que se 
sentirem mal atendidos.

Procure valorizar as oportunidades oferecidas – cursos, espe-
cializações, seminários e simpósios, entre outras atividades. 

Tente sempre cumprir atribuições que lhe são destinadas dentro 
do prazo solicitado.

Não deixe de participar atentamente de reuniões internas.

Evite fazer brincadeiras ou contar piadas constantemente.

Busque sempre o diálogo ao invés de uma discussão acalorada.

Mantenha seu ambiente e seus objetos de trabalho em ordem e 
sempre limpos.

Procure não transferir tarefas a outras pessoas, sem real ne-
cessidade e sem autorização de seu chefe.



















Evite o uso de piercings.

Mulheres devem usar jóias ou bijuterias discretas. 

Os homens devem evitar barba malfeita e cavanhaque. 

As roupas devem estar de acordo com a função ou profissão (mini-saias ou 
tops, nunca). 

Prefira roupas discretas (nada de cores extravagantes, jeans, bermuda e camiseta).

Mantenha o cabelo cortado e as unhas sempre limpas. 

Usando telefone celular e outros aparelhos eletrônicos:

O uso de telefone celular e outros aparelhos eletrônicos precisa ser controlado.

Jamais faça seu trabalho utilizando fones de ouvido, ainda que você ache que 
eles não o atrapalhem. 

Ao conversar com outras pessoas no trabalho, mantenha seu celular desligado.

Em uma reunião, é extremamente deselegante deixar o celular tocar.
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Não leve tarefas particulares para fazer na empresa durante o 
seu horário de trabalho.

Evite tratar de assuntos particulares dentro da empresa, seja 
com colegas ou outras pessoas, ainda que por telefone e/ou In-
ternet.

Trate os clientes com o máximo de atenção e cordialidade. 

Cumpra todas as ações que vier a combinar com alguém – e dentro 
do prazo acertado.

Entrevista de emprego

A entrevista de emprego é um passo fundamental na colocação profissional. É im-
portante controlar o nervosismo – por mais que isso seja difícil em certos momen-
tos -, pois transmitir segurança, já no primeiro contato, pode valer muitos pontos 
na disputa por uma vaga em determinadas empresas. Quando o recrutamento de 
uma empresa analisa individualmente os candidatos, procura por pessoas que se 
mostrem autoconfiantes e com desenvoltura para se expressar. 

A apresentação pessoal também conta muitos pontos. Um candidato que se 
apresente a uma entrevista de bermudas perderá pontos, imediatamente, para 
um outro que se apresente mais adequadamente vestido. Lembre-se: antes de 
ser ouvido, você será visto. Portanto, preocupe-se com a roupa que irá vestir. 









Como devo me comportar em uma entrevista de emprego? 

Cuidado para não parecer exibicionista e nem dar a impressão de que sabe 
de tudo ao se apresentar. 

Falar gírias e expressões grosseiras, nem pensar, bem como sentar-se de 
modo muito relaxado. 

Passe firmeza de personalidade e disposição, mas sem perder de vista a 
humildade.

Procure sempre manter uma postura física o mais respeitosa possível.









Para reflexão...
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Outro aspecto que geralmente é muito valorizado nas entrevistas para um em-
prego é a capacidade do candidato de trabalhar em equipes. Um bom relacio-
namento entre colegas de trabalho é extremamente válido para o sucesso das 
atividades, tanto as individuais quanto as coletivas. 

 E se, na hora da entrevista, o avaliador me perguntar 
por qual motivo eu saí do emprego anterior?

É possível que o entrevistador questione o motivo pelo qual você saiu de seu 

último local de trabalho. Não se preocupe. Diga apenas o que não for compro-

metedor para você.

Lembre-se de nunca, mas nunca mesmo, contar detalhes sobre pessoas 
ou falar mal das empresas onde já trabalhou. Isso pesará negativa-
mente contra você.

Se a causa de sua saída do emprego for do tipo contenção de gastos, fechamen-

to da empresa, problemas com horários incompatíveis, busca de novas oportuni-

dades em outras áreas ou algo deste tipo, pode indicar sem problemas. 

Mostrar-se aberto às sugestões e às críticas também constitui algo bem visto 

pelos avaliadores de recursos humanos de diversas empresas. É igualmente 

importante demonstrar sua capaci-

dade de se adaptar às necessidades 

da empresa e mostrar também que, 

geralmente, você costuma tomar a ini-

ciativa no sentido de resolver alguma 

questão, sem necessariamente ter que 

ser chamado para isso.

Você sabia?

A lealdade na disputa pela vaga 
e a honestidade no modo de se 
expressar são fatores muito va-
lorizados pelos avaliadores em 
entrevistas. 

Nunca, em nenhuma hipótese, mascar chicletes, chupar balas ou chegar à en-
trevista comendo ou bebendo alguma coisa.

E muito, muito cuidado com a roupa que vestirá. Será sua primeira im-
pressão. Não é necessário usar terno ou roupa formal (a não ser que 
seja uma exigência), mas não dá para ir a uma entrevista de emprego 
como se vai a um clube...
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Quando for preciso participar de algum tipo de dinâmica em 

grupo – atividade geralmente feitas para observar o nível de 

desenvoltura, trabalho em equipe, iniciativa e dedicação dos 

candidatos em determinadas situações avaliativas – é neces-

sário estar atento para não querer aparecer demais, dando 

assim a sensação de que se acha muito superior aos demais 

concorrentes.

Curriculum vitae

Um dos itens mais importantes na busca de emprego é o Currículum Vitae. Afi-
nal, ele é a descrição da vida escolar (ou universitária) e profissional (se já tiver 
experiência) de uma pessoa.  

O currículo deve conter todos os dados pessoais básicos (como endereço e 
telefone, entre outros) e, também, a formação escolar, além das principais infor-
mações sobre experiências de empregos, ainda que estes tenham sido tempo-
rários (como estágios e monitorias, entre outros). 

Alguns elementos são indispensáveis a um bom currículo, a começar pela apre-
sentação. Mas não se preocupe se, ao preparar seu currículo, ele lhe parecer 
muito pequeno. Lembre-se de que os avaliadores das empresas têm a cons-
ciência de que um jovem, dificilmente terá muitas experiências acadêmicas e 
profissionais, justamente pela sua pouca idade. 

Elementos da preparação de um currículo

Cabeçalho
A primeira coisa que devemos observar com atenção é o modo como fazemos 
o cabeçalho (apresentação). É necessário que ele traga algumas informações 
iniciais básicas, tais como: 

Os cargos aos quais você se habilita (indique em torno de três cargos que 
você teria condições de ocupar, se possível dentro de uma mesma área 
profissional). 
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Pretensões salariais (para ter uma idéia do salário que pretende, procure 
avaliar o mercado de trabalho e depois coloque um valor de referência em 
seu currículo). 

Última data de atualização de seu currículo (algo muito observado por 
diversas empresas). 

Dados pessoais
Aqui devem estar as informações básicas sobre você. Dados como data e local 
de nascimento, endereço, telefones e e-mail são fundamentais para que o empre-
gador possa fazer contato rápido caso resolva lhe oferecer uma oportunidade. 

Procure indicar também se você tem conhecimento na área de informática – e 
qual o nível de conhecimento, além dos aplicativos e programas que sabe utili-
zar –, pois isso pode favorecer muito na escolha por parte da empresa, já que a 
informática, atualmente, está ligada a quase tudo à nossa volta. 

Escolaridade
Neste item você deve colocar toda a sua formação escolar até o momento (indi-
que logo no alto o nível em que está - ex: Ensino Médio incompleto). 

Lembre-se de colocar os dados em ordem e preocupe-se em indicar as infor-
mações não muito antigas. Por exemplo, se você já concluiu ou está concluindo 
o Ensino Fundamental, basta indicar os locais e anos em que cursou as últimas 
séries (ex: 8º e 9º anos). 

Se estiver no Ensino Médio, informe apenas onde concluiu o Ensino Fundamen-
tal e em que ano, além de informar também em que ano está agora. Para quem 
acabou de entrar no Ensino Superior, basta indicar o semestre em que está e 
dizer onde e quando concluiu o Ensino Médio.

Se tiver feito cursos ou especializações, indique-os respeitando a 

ordem cronológica, lembrando-se sempre de especificar o tipo 

de atividade feita, o local e o nível de especialização realizada.

Idiomas
Indique apenas aquilo que você realmente sabe. Ainda que 
não tenha grandes conhecimentos em Inglês, por exemplo, colo-
que em seu currículo os níveis que já cursou no estudo deste idioma. 
Se não tiver nenhum conhecimento formal em outro idioma, não coloque 
nada. Lembre-se: seja sincero sempre.
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Cursos

Descreva os cursos e especializações que tiver feito. Indique em cada um deles 

o tipo de curso, o local onde foi realizado, o ano, a carga horária cumprida e a 

habilitação obtida com ele. 

Não deixe de informar nenhum curso, mesmo que você ache que não se trata 

de algo muito importante. Vale lembrar que algumas empresas também valori-

zam a pessoa dedicada e que sempre procura melhorar suas qualificações. 

Leve em consideração ao fazer seu currículo: 

Todo currículo deve ser o espelho da realidade. 

Se você já tem experiência profissional, relate no currículo apenas as mais recen-
tes e importantes. 

O currículo deve manter o foco no cargo que você deseja. 

Erros gramaticais não são admissíveis no currículo. 

Linguagem informal nunca deve ser usada em um currículo profissional. 

A apresentação física (limpeza, organização, tipo de papel) conta pontos para 
você, quando seu currículo for avaliado.













Para saber mais!

Experiência profissional

Muito cuidado com este item. Detalhe com atenção cada local em que trabalhou, 
mesmo que tenha sido apenas um estágio e em um curto espaço de tempo.

Todos os trabalhos contarão a seu favor. Indique os dados da empre-
sa, o ano quando nela atuou, e a função (ou funções) que nela exer-
ceu. Se por acaso ainda estiver trabalhando em outro local, coloque 
também o nome desta empresa e a função ocupada no momento. 
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Habilidades e qualificações
Apresente neste item alguma habilidade e/ou qualificação especial que você te-
nha. Pense nas experiências que já teve na função que você busca ou nas suas 
qualidades e no modo como elas podem ser úteis ao trabalho que você fará na 
empresa. Ou seja, “venda” seu perfil, sua imagem. 

Capacitação profissional
Caso já tenha trabalhado, informe tudo o que puder de positivo a respeito de 
seu desempenho enquanto esteve empregado. Não se limite a dizer coisas su-
perficiais. Especifique o nível de conhecimento da função que exercia, fale um 
pouco do seu cotidiano de trabalho e dos resultados que obteve em cada tarefa 
desenvolvida. Mostre-se responsável, organizado e dedicado. 

Esteja atento também aos sítios que oferecem oportunidade de divulgação de 
seu currículo, tanto diretamente para algumas empresas a eles cadastradas, 
como de modo aberto nos próprios sítios. 

Existe uma “lenda” do mercado de trabalho: a de que inventar dados na formação 
e/ou no campo das experiências profissionais e colocá-los no currículo, pode aju-
dar numa possível contratação. Não se deixe levar por isso! 

A maioria das empresas verifica os dados informados pelo candidato, principal-
mente as experiências profissionais citadas por ele. Muito cuidado também para 
não ter seu nome relacionado em cadastros de inadimplentes (ex: SERASA, 
órgão do Banco Central que tem a relação de todas as pessoas que têm algum 
tipo de dívida no comércio ou mesmo com instituições financeiras – como ban-
cos, por exemplo). 

Existem empresas que não contratam ninguém que tenha tais pendências, mes-
mo que a pessoa seja altamente qualificada para a função indicada. 

Suas referências e cadastros estão corretos? Você está pronto a ter esses da-
dos conferidos?

Para reflexão...
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O que você aprendeu 
neste capítulo

1.
Um bom profissional, em qualquer cargo, deve sempre 
respeitar algumas regras – formais e informais – de boa 
conduta profissional. 

2.
É importante desenvolver uma imagem pessoal e, 
nela, dar visibilidade a características, habilidades e 
competências importantes para a aceitação e reco-

nhecimento por parte de outros.

 
3.

A aparência pessoal diz muito sobre a postura pro-
fissional. Preocupar-se com a aparência e a higiene 
pessoal são posturas fundamentais para quem pro-

cura ou quer manter-se no emprego.

4.
Sua formação será dada muito mais pelos livros que 
você tiver lido do que pelo diploma que você tenha 
pendurado na parede. 

5.
A entrevista de emprego é um momento chave da 
entrada no mercado de trabalho, e é necessária uma 
preparação prévia. Controlar o nervosismo, preocu-

par-se com a vestimenta e vender a imagem correta é funda-
mental.
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6.
Falar gírias, sentar-se de forma muito relaxada ou 
mascar chicletes numa entrevista de emprego é im-
perdoável.

7.
A preparação (e apresentação) de um bom Curricu-
lum Vitae será de fundamental importância em sua 
entrada no mercado de trabalho. O currículo é a pri-

meira apresentação entre você e sua futura empresa, portanto, 
tem que ser o melhor.

8.
Inventar dados na formação ou no campo das expe-
riências profissionais e colocá-los no currículo não 
ajudará em nada na sua colocação no mercado de 

trabalho, muito pelo contrário. As empresas costumam checar 
as informações colocadas em seu currículo.
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o mundo do trabalho

1. Você viu no capítulo 1 a diferença entre trabalho e emprego. 

Trabalho: 

É o esforço humano dotado de um propósito e envolve a transfor-

mação da natureza através da utilização das capacidades físicas 

e mentais.

Emprego: 

“É a relação estável e mais ou menos duradoura que existe entre 

quem organiza o trabalho e quem realiza o trabalho. É uma espé-

cie de contrato no qual o possuidor dos meios de produção paga 

pelo trabalho de outros que não são possuidores do meio de pro-

dução.”

Discuta com seus colegas essa diferença e dê exemplos conhecidos que 

ilustrem melhor cada uma das definições.

2. O problema do desemprego afeta tanto jovens quanto adultos, que 

buscam se qualificar para enfrentar a falta de postos de trabalho ou de 

oportunidades de geração de renda.

a. Discuta com seus colegas quais as dificuldades que os jovens encontram 

para conseguir trabalho e quais as que os adultos enfrentam. Quais são 

as semelhanças e quais são as diferenças?

rEflETiNDo,
PraTiCaNDo... 
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Dificuldades que os adultos 
enfrentam

Dificuldades que os jovens 
enfrentam

b. Na sua opinião, o que é possível fazer para reverter esse quadro? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Leia com seus colegas o poema a seguir e discuta suas impressões 

com a turma. Depois, cada aluno pode fazer um poema sobre o tema 

desemprego ou emprego. Ao final, a(o) instrutor(a) pode fazer um “varal 

literário” - um cordão pendurado em algum espaço da sala ou da institui-

ção onde o curso acontece, com os poemas pendurados com prendedo-

res de roupa. Coloque sua veia poética para funcionar...



��

Desemprego 

(Eduardo Gomes)

Um escritório, 

um gabinete, 

e mais um não 

é dito a mim... 

Amém... 

Numa rua, 

as pessoas 

passam alheias. 

Lembro 

das ovelhas da 

fazenda do “coronel Serafim”, 

pastando e ruminando 

pensamentos dos homens, 

como se julgassem 

e condenassem 

o apartheid “social” 

que agora enfrento.

4. Além do emprego existem outras maneiras de ingressar no merca-

do de trabalho. Você pode trabalhar e ter sua fonte de renda. Pessoas 

que fazem isso  são chamadas de empreendedores, pois têm um sonho, 

acreditam nele e buscam realizá-lo.

a. Liste exemplos de pessoas que você conhece que são empreendedores 

e que são empregados.  

Exemplos de enpreendedores Exemplos de empregados
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b. Você identifica diferenças marcantes entre os dois tipos? Se sua resposta 

for sim, registre aqui algumas dessas diferenças.

Enpreendedores Empregados

5. Fazer escolhas profissionais nem sempre é simples, pois, às vezes, 

gostamos de profissões ou áreas muito diferentes umas das outras. Essa 

atividade tem como objetivo ajudar você a refletir sobre isso. 

a. Liste as profissões que você considera mais interessantes para atuar. Para 

orientar essa escolha, analise as possibilidades, respondendo à seguinte 

questão: Não consigo me ver fazendo.....

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________

10. _______________________________________________________________

b. Apresente sua lista aos colegas. O(A) instrutor(a) vai organizar uma lista 

com todas as opções apresentadas.

c. Agora escolha, entre as profissões que você listou inicialmente e as que 

foram apresentadas pelos colegas, as três profissões que mais gostou. 
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Avalie essa escolha com base nas suas características pessoais e no que 

você realmente deseja para a sua vida profissional. 

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

d. Dentre as três profissões listadas, escolha a que mais gosta e escreva 

um pequeno texto (pode ser um parágrafo) que explica porque você pode 

exercer essa profissão. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

e. Para terminar, uma questão só para você: o que você levou em conta na 

sua escolha profissional - desejos, interesse, facilidade de acesso ao mer-

cado, etc.?  Alguém teve influência nessa escolha?

6. Vimos no texto que o jovem protagonista é alguém que tem ação, op-

ção e responsabilidade. 

a. Você se enquadra nessas características, isto é, tem agido, feito opções e as-

sumido responsabilidades frente a questões que envolvem o bem comum? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b. Cite situações onde isso aconteceu na sua vida e procure identificar os 

motivos para isso.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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7. Em grupos e depois no grande grupo, discuta as questões a seguir:

O que podemos fazer enquanto grupo para sermos protagonistas, para inter-

vir no contexto social de forma a estimular ou promover mudanças? Veja que 

não é preciso pensar aqui em atos magníficos, grandiosos. Pequenas ações, 

muitas vezes, têm grandes resultados...

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. A qualidade de vida do outro ajuda a trazer satisfação pessoal e co-

labora para o bem-estar de toda a coletividade. Apesar de termos uma 

população de jovens de cerca de 50,5 milhões de pessoas, uma parcela 

muito pequena dos jovens brasileiros tem se dedicado a algum tipo de 

atividade voluntária. 

Responda as questões a seguir e depois discuta com seus colegas.

a. Você conhece alguém ou algum grupo que faz trabalho voluntário na sua 

cidade? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b. Você acha que o trabalho voluntário é importante para as pessoas que são 

beneficiadas direta ou indiretamente? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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c. Esse tipo de trabalho pode preparar uma pessoa para a vida profissional? 

Explique sua resposta.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

d. Você já participou de alguma associação ou entidade de classe de estu-

dantes ou de outro tipo? Se sua resposta foi sim, diga como se sentiu com 

esse trabalho.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. O País tem muitos programas, projetos e ações que podem facilitar o 

acesso das pessoas ao mercado de trabalho. 

a. O(A) instrutor(a) vai organizar uma pesquisa em diferentes órgãos da 

cidade (secretaria municipal do trabalho, câmara de diretores lojistas, 

associações ou confederação da indústria e do comércio, câmara muni-

cipal, ONGs, clubes de serviços, cooperativas e associações de traba-

lho, etc.) e em sites do Ministério do Trabalho e/ou Secretaria de Trabalho 

estadual para que vocês conheçam alguns programas e projetos que es-

tão ao acesso de vocês.

b. Os resultados da pesquisa serão depois apresentados à turma e, se for 

o caso, o(a) instrutor(a) orientará vocês para acessarem os programas e 

projetos de seu interesse.
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relações interpessoais 

10. Conviver com outras pessoas exige sempre uma boa dose se tolerân-

cia e de flexibilidade. 

a. Você certamente já viveu vários tipos de conflito em sua vida – com os 

amigos, na escola, na família, etc. Lembre de um deles e registre como 

conseguiu resolvê-lo.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b. Agora reflita: atualmente, você resolveria o conflito da mesma maneira ou 

acha que hoje agiria diferente? Se a resposta for sim, como agiria?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

c. Com a orientação do(a) instrutor(a), cada um vai relatar suas conclusões 

ao grupo e discutir estratégias que de resolução de conflitos dão bons 

resultados e estratégias que acabam piorando as coisas.

11. Diferencie “equipe” de “grupo de pessoas”. Para isso, você pode 

usar dois exemplos: A seleção brasileira de vôlei masculino e um grupo 

de amigos que farão uma viagem.

Grupo Equipe

1.

2.

3.

4.

5.
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12. Para trabalhar em equipe é importante ter claro o objetivo que se de-

seja alcançar, dividir as atividades e responsabilidades a serem realizadas 

e ter certeza que todos do grupo entenderam quais as suas atribuições.  

Ruídos na comunicação ou o entendimento equivocado das tarefas ou das 

atribuições, são causas freqüentes de conflitos dentro de uma equipe. 

a. A turma será dividida em grupos. O(A) instrutor(a) ou a turma lançará um 

desafio e todos deverão discutir uma solução (ou soluções) para resolver 

o desafio. 

b. Cada grupo apresentará as soluções encontradas para resolver o desafio 

e como chegou a tal solução. 

c. Depois, o(a) instrutor(a) irá orientar a discussão sobre o trabalho nos gru-

pos. Algumas questões orientadoras para a discussão: durante o trabalho 

em grupo, todos participaram? Alguém foi excluído ou se colocou de fora? 

Alguém assumiu a liderança? Pensaram primeiramente em discutir as ta-

refas ou começaram a trabalhar sem planejamento?

13. Para trabalhar bem em equipe é necessário, antes de tudo: ser pa-

ciente, fazer a sua parte, saber ouvir, aceitar o outro, ser solidário, dialo-

gar, planejar.

Liste a seguir outras características que você considera importantes para se 

trabalhar em equipe.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

14. Faça uma pesquisa com familiares, amigos e vizinhos sobre assédio 

moral no trabalho.

a. Sugestões de pergunta para a entrevista:

 Você já sofreu alguma humilhação ou constrangimento no trabalho?

Se sim, que tipo? Como a situação foi resolvida?

b. Apresentar pelo menos uma situação no grupo e debater os prós e con-

tras de cada uma delas. 
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c. A partir da apresentação e discussão dos resultados da entrevista, a turma deve 

refletir como cada um agiria no lugar da pessoa que sofreu assédio moral.

15. Desenhe um esboço de metas e desejos que você tem para sua vida  

– o seu projeto de vida profissional.

16. Na primeira parte das atividades você escolheu uma profissão que 

considerou a mais indicada para você.  

Pesquise junto a profissionais ou a entidades de classe que representam 

esses profissionais, qual o código de ética dessa profissão.

Direitos e deveres do 
trabalhador no brasil

17. Você terá como tarefa tirar sua carteira de trabalho, se ainda não o fez.

O(A) instrutor(a) agendará um dia para que todos tragam sua carteira de tra-

balho, discutirá com a turma os itens que compõem a carteira e como deve 

ser o seu preenchimento pelo trabalhador e pelo empregador.

18. Esse capítulo traz um conjunto de informações sobre os direitos e 

deveres dos trabalhadores.

a. Leia cada item e liste os pontos que não ficaram claros:

Itens Dúvidas

Principais direitos do tra-
balhador

Direitos assegurados pela 
Constituição Brasileira

 

Principais deveres do tra-
balhador

Direitos previdenciários
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b. Apresente suas dúvidas para a turma. O(A) instrutor(a) vai listar as dúvidas 

de todos os alunos e convidar um técnico ou especialista na área traba-

lhista para participar de uma conversa com a turma e discutir as dúvidas 

que não tiver conhecimento.

19. Liste entidades que você conhece e que apóiam os trabalhadores na 

garantia seus direitos. Se não conhecer nenhuma, faça uma pesquisa 

junto a pessoas ou na Internet para obter as informações. Verifique as 

que existem em sua cidade.

O grupo vai apresentar suas conclusões e discutir a atuação de cada uma delas. 

20. Muitas doenças são contraídas ou desenvolvidas no trabalho. São as 

chamadas doenças profissionais. No Brasil, milhares de trabalhadores 

são vítimas dessas doenças. 

a. Discuta com seus colegas as causas desse elevado número de doenças 

profissionais, como por exemplo: desconhecimento, falta de equipamen-

tos de segurança, improvisações, etc. 

b. E você, tem se preocupado com sua postura e com outros cuidados básicos 

para a sua segurança? Como costuma sentar-se na cadeira do curso, por 

exemplo? Escreva aqui algumas atitudes que demonstram esses cuidados.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

c. Reflita sobre as atitudes que você pretende tomar como trabalhador em 

relação à sua saúde e, a segurança no local de trabalho para ter uma vida 

mais saudável. 
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Postura profissional 

21. Muitas celebridades e outras pessoas públicas dão grande impor-

tância ao marketing pessoal, isto é, como “vendem” a sua imagem. Mas 

não são somente pessoas públicas que devem se preocupar com isso. 

Cada um de nós deve se preocupar com a imagem que as pessoas têm 

de nós, não por estarmos preocupados em parecer o que não somos, 

mas exatamente pelo contrário, para mostrarmos o que realmente somos 

e o que desejamos fazer. No espaço de trabalho isso é muito importante 

para que todos possam trabalhar o mais próximo possível do seu perfil 

e evitar conflitos desnecessários. Para isso, é importante que cada um 

conheça bem seus talentos. Vamos exercitar isso agora?

a. Descreva suas qualidades pessoais e que atitudes em você podem atra-

palhar o seu relacionamento no trabalho:

Talentos Atitudes que podem atrapa-
lhar meu desempenho profis-
sional

1.

2.

3.

4.  

5.

b. A(O) instrutor(a) vai orientar agora o trabalho em grupo:

Colocar a turma em círculo. 

Distribuir um conjunto de folhas para a turma, sendo que cada uma terá no 
alto o nome de cada aluno. 

As folhas passarão por todos os alunos que escreverão qualidades e atitu-
des que precisam ser revistas de cada colega. Não será preciso se identi-
ficar ao registrar na folha do colega. 

A(O) instrutor(a) recolherá todas as folhas e lerá as qualidades de cada 
um. A proposta aqui não é ler as atitudes que precisam se repensadas, 
mas apenas os talentos. Ao final da leitura de cada aluno, o(a) instrutor(a) 
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perguntará para o grupo quem eles avaliam que tem aquele conjunto de 
qualidades. O grupo tenta adivinhar  a partir da descrição lida. A atividade 
prossegue até que todos tenham sido descritos.

Cada aluno receberá a sua descrição escrita pelos colegas.

c. Essa questão não é para ser respondida nem lida para o grupo. É um 

momento de reflexão para você. Leia como você se descreveu inicialmen-

te e como seus colegas o descreveram e reflita sobre como você se vê e 

como os outros o vêem. Há coincidências? As pessoas vêem, ou não, as 

qualidades e outras atitudes em você, que você considera sua marca re-

gistrada? O que você pode fazer para melhorar a percepção que os outros 

têm de você? Será que alguma atitude precisa ser revista para melhorar 

sua atuação no mundo profissional?

22. Com base no texto “cuidando da apresentação pessoal”, a turma vai 

fazer painéis, em grupos, com imagens (revistas, jornais, desenhos, etc.) 

e frases sobre o que atrapalha e o que ajuda em termos de aparência 

pessoal para conseguir e manter um trabalho atualmente. Não estamos 

falando aqui de apresentação pessoal em outros espaços da vida pes-

soal ou social. 

Os grupos apresentarão os painéis para o grande grupo e discutirão as se-

melhanças e diferenças entre os grupos.

23. O(A) instrutor(a) vai organizar com a turma simulações sobre entre-

vistas de emprego. 

a. A turma será dividida em grupos e cada grupo escolherá uma situação 

para representar.

b. O grupo fará um roteiro, ensaiará e apresentará para o grande grupo.

A orientação para essa atividade é eleger situações positivas ou negativas 

em uma entrevista que permitam que os alunos se vejam em situações se-

melhantes e reflitam sobre como agiriam.

24. Com a orientação do texto e do(a) instrutor(a) você vai elaborar seu 

Curriculum Vitae. Para isso, será necessário primeiro levantar todas as 

informações sobre sua vida escolar, pessoal e profissional. Traga tudo 

para a sala de aula quando for pedido pelo(a) instrutor(a).
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Instituto COOPERFORTE
Associação para Promoção Humana e Desenvolvimento Social

O Instituto COOPERFORTE é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público) que concebe e executa programas e financia proje-
tos sociais. Tem como mantenedora a COOPERFORTE - Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras 
Públicas Federais LTDA.

Missão

Contribuir para o desenvolvimento do País por meio de ações de inclusão socio-
econômica e resgate da cidadania com ênfase na formação cidadã, profissional 
e cooperativista.

Valores 

Os valores do Instituto COOPERFORTE estão fundados nos valores do Coope-
rativismo, que fundamentam também as ações da COOPERFORTE. São eles:

Ajuda mútua | Responsabilidade | Democracia | Igualdade | Equidade | Soli-
dariedade|  Compromisso com a comunidade

Objetivos

Atuar como agente de inclusão e transformação social.

Contribuir para o fortalecimento e maior credibilidade do Terceiro Setor.

Estabelecer parcerias com instituições que complementem ou potenciali-
zem sua ação social.

Desenvolver e apoiar novos programas e projetos.










