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RESUMO:  
 
O presente estudo trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever a experiência dos acadêmicos do 10º 
período do curso de Psicologia vivenciadas no Estágio Supervisionado em Psicologia das Instituições. O trabalho está 
sendo realizado com os adolescentes participantes do Programa Jovem Aprendiz de uma instituição organizacional. A 
metodologia utilizada para as atividades pautou-se no treinamento de competências, que têm por finalidade promover a 
melhoria no desempenho individual de cada jovem, a fim de, poder contribuir com a sua efetivação dentro da 
instituição. Os resultados evidenciaram de forma positiva o desenvolvimento pessoal e profissional de cada jovem, bem 
como, a evolução da participação e comprometimento dentro do grupo e também, resultaram em três efetivações de 
sucesso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Segundo Almeida e Guimarães (2013), a juventude no Brasil, é considerada uma população 

que maior encara impedimentos de ingressarem no mercado do trabalho, devido ao fato de não 

possuírem experiências e competências, as quais os empregadores sentem-se inseguros de contratá-

los. Decorrente a isso, a população em questão busca a preferência por encargos provisórios e 

insertos, como em muitos países, pela precariedade de conhecimento e desenvolvimento educativo, 

tonando-se os mais propensos ao contexto de desemprego.    

Com interesse em solucionar esta problemática, o Programa Jovem Aprendiz evidencia a 

preservação do egresso de adolescentes e jovens no mercado de trabalho e qualificação profissional, 

objetivando a melhor qualidade de vida, bem como oportunidades de desenvolvimento de 

habilidades e competências pessoais (FRAGA; SILVA & SILVA; 2015).  

Diante disso, o presente estudo contempla uma releitura teórica a respeito da inserção do 

jovem no mercado de trabalho, bem como, a importância do Programa Aprendiz sob o olhar da 

Psicologia. Além disso, o estudo objetiva relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos, 
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durante a participação no Estágio Supervisionado em Psicologia das Instituições, com trabalho 

direcionado aos participantes do Programa Jovem Aprendiz de determinada instituição. 

 

2. REFEERNCIAL TEÓRICO  

 

2.1. O desenvolvimento da juventude  

 

De acordo com o estudo realizado por Sofiati (2005), nota-se que os jovens lutaram muito 

desde os anos 20/30 em busca de espaço perante a sociedade, onde foram protagonistas de vários 

movimentos organizados e dessa forma, a sociedade em si teve também de se adaptar e se 

desenvolver com a autonomia conquistada pela população jovem. 

Mesmo que o jovem tenha seu espaço ganho perante a sociedade, Viana afirma que: 

 

a imagem da juventude é aquela do indivíduo incompleto que se completa quando se 
integra totalmente na sociedade (mercado de trabalho, instituições sociais, 
responsabilidades sociais) e daí a concepção de juventude como mera transição, um período 
que deve ser ultrapassado e substituído pela maturidade da idade adulta (VIANA; 2009 p. 
151). 
 
 

Nesse sentido Camarano et al. (2006) afirmam, que o processo de transição para a vida 

adulta é visto não só como a passagem da escola para o trabalho, mas como um fenômeno mais 

complexo que envolve a formação escolar, a inserção profissional e a constituição de um novo 

núcleo familiar.  

Dessa forma, o jovem brasileiro está adquirindo um status político e social cada vez mais 

considerável, ainda que esteja em processo de consolidação. A organização de jovens em torno de 

reivindicações sobre si mesmos e sobre a sociedade em geral tem avolumado-se. A marca desse 

processo é que eles não têm se acomodado em ser apenas o objeto das ações sociais e das políticas 

públicas, pois em muitas- situações tentam se colocar e se colocam como sujeitos da formulação das 

próprias soluções para os problemas levantados, a fim de garantir seus direitos (INSTITUTO DA 

CIDADANIA, 2004). 

 

2.2. Inserção do jovem no mercado de trabalho  
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Segundo Almeida e Guimarães (2013), a juventude no Brasil, é considerada uma população 

que maior encara impedimentos de ingressarem no mercado do trabalho, devido ao fato de não 

possuírem experiências e competências, as quais os empregadores sentem-se inseguros de contratá-

los. Decorrente a isso, a população em questão busca a preferência por encargos provisórios e 

insertos, como em muitos países, pela precariedade de conhecimento e desenvolvimento educativo, 

tonando-se os mais propensos ao contexto de desemprego.    

Neste sentido, afirma o escritor e jornalista Renato Pompeu (2006) que, de acordo com 

estatísticas governamentais, no Brasil o maior índice de desemprego é da população jovem, que 

estão à procura da sua primeira experiência profissional, e apresentam dificuldade de encontrá-la 

justamente pelo fato de não obterem nenhum tipo de experiência, pois muitas vezes as vagas são 

cedidas para indivíduos mais velhos que acabaram de sair de um emprego para conseguir outro.    

Portanto, na medida em que o jovem está em busca de uma experiência profissional, o autor 

acima citado ainda ressalva que:  

 

Um dos conselhos que são dados aos candidatos ao primeiro emprego é que procurem 
aperfeiçoar ao máximo a sua formação. Se estão no curso secundário, devem procurar 
formar-se num dos numerosos cursos profissionalizantes oferecidos por entidades do 
comércio e indústria e por ramos específicos, como a hotelaria e o design. A formação 
profissional especializada pode suprir a falta de experiência de trabalho, reforçando a 
situação do candidato no caso de ele procurar emprego numa área para a qual está 
especificamente qualificado (POMPEU; 2006 p. 19). 

 

Diante desta realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal 

8.069/1990 é um instrumento de legislação geral que configura referências ao trabalho de jovens, 

crianças ou adolescentes, e se designa como um dispositivo estratégico de promoção e proteção 

integral do segmento, pois além de regulamentar as relações, estabelece responsabilidades e tarefas 

com crianças e adolescentes para o Estado, a Sociedade e a Família cumprirem.   

Dessa forma, Carvalho (2004) afirma que, o contexto brasileiro conta com o apoio de 

projetos e políticas específicas em forma de programas que visam à postura de que os jovens não 

devem ser tratados como mercadorias, mas que são dignos de estarem inseridos no mercado de 

trabalho. Tendo em vista que, torna-se indispensável o desenvolvimento de ações para amplificar as 

possibilidades de trabalhos satisfatórios para os jovens. 

Na contemporaneidade, de acordo com Paim (2006), há no mundo inteiro o maior número 

de jovens e adolescentes de toda a história da humanidade. Dessa forma, há a necessidade de 
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investimento nesta população, a fim de promover o seu desenvolvimento pessoal e profissional, 

criar perspectivas favoráveis para o seu futuro e apoiar sua participação integral na sociedade.  

 

2.3. Programa Jovem Aprendiz  

 

Com o propósito de preparar o jovem e conscientizá-lo sobre a importância da preparação 

para o trabalho, foi criada a lei 10.097/2000, chamada Lei da Aprendizagem, a qual estabelece que 

todas as empresas de médio e grande porte contratem um número X de aprendizes equivalente a 5% 

até 15% do quadro total de funcionários, através de um contrato especial por tempo determinado no 

máximo de dois anos. Tal lei se destina a capacitar o jovem no que se refere ao trabalho e a 

aprendizagem de modo geral, com conteúdos diversos. Ao mesmo tempo em que estes estudam, 

eles atuam dentro das empresas, a ideia é capacitá-los para exercerem funções administrativas, além 

de incentivá-los a buscarem qualificação, tanto em cursos técnicos quanto em faculdades (URBAN, 

2015). 

O Manual da Aprendizagem (2009) editado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

aponta que um desafio para o jovem que se interessa ou necessita trabalhar é encontrar uma 

primeira oportunidade de trabalho que respeite sua condição de pessoa em desenvolvimento e 

garanta seus direitos trabalhistas e previdenciários, sem deixar de estimulá-lo a continuar os estudos 

e o desenvolvimento profissional.  

Diante disso, Branco (2005) considera que, o programa Jovem Aprendiz voltado à inserção 

do jovem no mercado de trabalho visa possibilitar a integração entre trabalho e educação e ao 

mesmo tempo, minimizar no cenário desfavorável ajudando o jovem a associar as possibilidades da 

geração de renda, e também para complementar a renda familiar. 

Para tanto, o Manual da Aprendizagem (2009), esclarece questões acerca da Lei da 

Aprendizagem e destaca quem pode ser aprendiz: 

 

Aprendiz é o adolescente ou jovem entre 14 e 24 anos que esteja matriculado e 
frequentando a escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrito em programa de 
aprendizagem (art. 428, caput e § 1º, da CLT). Caso o aprendiz seja pessoa com 
deficiência, não haverá limite máximo de idade para a contratação (art. 428, § 5º, da CLT) 
(MANUAL DA APRENDIZAGEM, 2009, p.14). 

 

No programa Jovem Aprendiz, os participantes são acompanhados por um supervisor 

encarregado, isto é, um funcionário designado pela empresa ou no setor em que determinado 
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aprendiz estiver com a função de orientar, gerenciar e ensinar o jovem em suas tarefas no dia-a-dia, 

bem como, fornecer suporte e estimular o jovem a aplicar e desenvolver suas competências no 

ambiente de trabalho (GARANHANI, 2014)  

Nesse sentindo, Guimarães e Romanelli (2002) destacam que o ambiente de trabalho 

impacta a subjetividade dos jovens e propicia os mesmos a oportunidade de convivência, onde na 

ordenação de sua sociabilidade e ampliam suas experiências contribuindo para o processo de 

amadurecimento psicológico e intelectual. 

 

 

2.4. O olhar da Psicologia a cerca do Jovem   

 

Para Psicologia a adolescência pode ser pensada como um período que se situa, psicológica 

e culturalmente, entre a meninice e a vida adulta. O momento dessa transição difere entre as 

sociedades e entre os indivíduos em uma cultura (BEE, 1997). Logo, é dentro desta cultura que 

ficam registradas possibilidades que levam o adolescente a desenvolver uma atividade profissional, 

seja para sua própria subsistência ou familiar, ou para construir um projeto de vida que deve ser 

respeitado e atribuído de direitos e deveres, proporcionando seu desenvolvimento biopsicossocial 

(FORTUNATTI & LUCAS, 2013). 

Segundo Bernal (2010, p. 28) “o trabalho dá sentido à vida, dado que permite aos cidadãos 

se realizarem pessoalmente e formarem sua autoestima e sua identidade. ”  Todavia, a visão de 

mundo, os sentidos e significados atribuídos pelo jovem ao mundo trabalho serão extremamente 

importantes na compreensão de como se dará sua inserção no meio laboral, seja ela com maior ou 

menor precariedade, com poucas ou muitas dificuldades para entrar nesse mundo corporativo e ao 

mesmo tempo deixar o adolescente de lado para assumir o papel de adulto que lhe será cobrado a 

partir de então. Nesse sentido, Coelho & Aquino (2009, p.283) apontam que “o ingresso precário e 

prematuro no mercado de trabalho pode marcar desfavoravelmente a vida laboral do jovem e afetar 

a sua forma de se ver no mundo, além de demarcar um novo significado para a vida laboral. ” 

Diante dessa perspectiva o papel do psicólogo como mediador dessas relações, que conta 

por um lado com a organização que buscará o jovem no mercado, selecionando e recrutando o 

mesmo de forma a adaptar-se as leis trabalhistas, por outro lado esse jovem que na grande maioria 

das vezes encontra nessa organização sua primeira oportunidade de emprego, lembrando que, quase 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

sempre, desprovido de preparo emocional para lidar com as situações que envolverá o seu dia a dia 

na empresa. 

Em relação às dificuldades encontradas pelos jovens no momento de uma entrevista de 

emprego, o nervosismo representa 36%, a ansiedade 28% e a falta de experiência 20%. A falta de 

informação também é outro fator que dificulta os jovens em obterem sucesso no processo de 

seleção (GARANHANI, 2014). 

Para Sarriera (2000, p. 54) a inserção do jovem no mercado de trabalho está vinculada a sua 

adaptação ao meio social e “implica a possibilidade de êxito ou fracasso na otimização dos recursos 

individuais, assim como de conhecimento e aproveitamento dos recursos do contexto para sua 

inserção sócio-ocupacional. ” 

À vista disso, Fortunatti & Lucas (2013) destacam que nesse processo de amadurecimento, a 

formação da identidade do adolescente está centrada na família, na escola, na vida social e no 

trabalho. Dessa interação, resultará o desenvolvimento de sua autonomia, demonstrando poder para 

definir suas escolhas pessoais e profissionais, delineando a adaptação e a integração deste jovem à 

sociedade de maneira estruturada. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este estudo consiste em um relato de experiência, vivenciado pelos acadêmicos do décimo 

período da disciplina do Estágio Supervisionado em Psicologia das Instituições, do curso de 

Graduação em Psicologia do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz, sendo iniciado em 

Março de 2017, e previsão de término em Novembro de 2017. Cujo objetivo é proporcionar aos 

acadêmicos o desenvolvimento e aprendizagem através da vivência na prática, bem como prepará-

los para a inserção no mercado de trabalho.  

 O presente estudo está sendo realizado em uma instituição organizacional no município de 

Cascavel/PR, a qual tem instaurado O Programa Jovem Aprendiz, que vinha sendo desenvolvido a 

cada ano por acadêmicos de outros períodos. Dessa forma, ao ingressarem nessa função, os 

acadêmicos atuais para dar sequência, realizaram um encontro com os aprendizes, a fim de receber 

a opinião dos mesmos sobre o andamento do programa nos anos anteriores.  

A partir dos levantamentos neste encontro, os acadêmicos estruturaram um questionário, o 

qual fora entregue para cada gestor responsável pelos aprendizes, onde os mesmos explanaram as 
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habilidades e competências que consideravam necessárias serem treinadas. Tendo em vista que, as 

respostas condiziam umas com as outras, as mesmas foram selecionadas, para a elaboração de um 

cronograma de treinamentos, realizados mensalmente no decorrer deste ano de 2017, onde os 

mesmos acontecem nas últimas terças-feiras de cada mês, com duração de uma hora e trinta 

minutos, no período matutino contando com a participação de 4 jovens e no período vespertino 13 

aprendizes, ambos do sexo feminino e masculino.   

A metodologia utilizada para essas atividades pautaram-se no treinamento de competências, 

que têm por finalidade promover a melhoria no desempenho individual de cada jovem, a fim de, 

poder contribuir com a sua efetivação dentro da instituição, bem como, é realizado a cada 

treinamento um questionário de avaliação de desempenho do tema em questão, que o aprendiz ao 

recebê-lo deve entrar em contato com seu gestor e respondê-lo em conjunto, a fim de discutirem 

sobre as variáveis assinaladas para o mesmo obter o feedbeck do seu responsável, tendo o dever de 

entregar a respectiva avaliação na data acordada, para que os acadêmicos possam realizar a 

tabulação com base em estatística simples, a visão geral dos gestores e aprendizes sobre 

determinada avaliação, com intuito de exibir aos aprendizes o resultado.     

É realizado um Ciclo de Desenvolvimento para cada aprendiz, ao qual é alimentado 

mensalmente com informações e resultados das tabulações de todas as suas avaliações, bem como, 

contém uma tabela com cada treinamento e a habilidade treinada com espaços para o preenchimento 

da nota da autoavaliação do aprendiz e gestor, que ao término do ano servirá como forma 

encerramento, o feedbeck deste ciclo. 

     

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

    

  Com base no primeiro encontro realizado com os aprendizes, pôde-se observar o grau de 

satisfação dos mesmos com relação ao desenvolvimento do projeto do ano anterior, e de acordo 

com os relatos apontaram que mesmo as atividades sendo produtivas tornavam-se repetitivas, pois 

condizia com as que executavam na instituição na qual realizam cursos ofertados pela empresa.  

 Dessa forma, analisando o discurso dos aprendizes, os acadêmicos decidiram realizar um 

trabalho diferenciado e dinâmico, mas principalmente visando resultados no desenvolvimento dos 

aprendizes, com o intuito de serem efetivados. A partir da devolutiva dos questionários dos 

gestores, foram selecionadas as competências a serem treinadas, sendo elas: Motivação; Postura no 

Trabalho; Comunicação, Proatividade; Aperfeiçoamento da Escrita; Atenção; Planejamento de 
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Carreira; Criatividade e Relacionamento Interpessoal. Tendo em vista que o estágio ainda está em 

andamento, foram realizados os treinamentos dos 6 primeiros temas, bem como as avaliações dos 

gestores e aprendizes a respeito de cada um e as tabulações dos resultados para o desenvolvimento 

dos ciclos. 

 Fazendo um paralelo do início do ano até a data atual, pôde-se perceber que o número de 

participação dos jovens durante os treinamentos, tem avançado gradativamente. Tendo em vista 

que, no início, as meninas demonstravam maior resistência e timidez às atividades propostas, porém 

foram se desenvolvendo e hoje os encontros contam com a participação da grande maioria dos 

jovens, bem como, manifestam interesse em ter conhecimento do tema do próximo treinamento. 

Quanto às avaliações, os mesmos são comprometidos, e fazem o possível para entregá-las na data 

acordada, porém houve situações em que tais avaliações foram extraviadas, devido a mudanças 

físicas ocorridas na instituição.   

 Os primeiros discursos que surgiram, era que os aprendizes gostariam de melhor serem 

vistos pelos seus gestores, a fim de sentirem-se valorizados, pois os mesmos menosprezavam-se 

pelo fato de serem jovens aprendizes, mas em contrapartida, nenhum deles buscavam conversar 

com o gestor responsável para ver a opinião deles sobre seu desenvolvimento. Diante disso, os 

acadêmicos solicitam que a cada avaliação entregue, os aprendizes deveriam respondê-las em 

conjunto com seu responsável e receber o feedbeck do mesmo.  

 Nesta perspectiva, segundo Severiano (2006), a troca de informações entre gestores e 

aprendizes contribui para o desempenho das atividades dos adolescentes, visto que, o primeiro 

evidencia ao segundo as questões favoráveis e desfavoráveis da etapa do aprendizado, colaborando 

com o desenvolvimento profissional. 

 Muitos aprendizes relataram que procuraram o primeiro emprego em busca de 

independência financeira, outros para auxiliar nas despesas de casa, têm aqueles que estão ali por 

“obrigação”, porém têm os que pensam em construir uma carreira profissional e que continuam 

buscando aperfeiçoamento em cursos. Bem como, dão maior valor à importância que o Programa 

Aprendiz pode acarretar em seu desenvolvimento profissional, no entanto àqueles que se 

enquadram na última descrição refere-se à minoria, uma vez que, a partir da vivência que os 

acadêmicos tiveram com os aprendizes, puderam observar que muitos não possuem ambição, 

quando se fala em crescimento profissional, e não pensam em planejamento de carreira. Fato este, 

que gera desconforto nos gestores, pois em bate papo com os mesmos, a fim de compreender o 

nível de sua satisfação referente ao Programa Jovem Aprendiz, os mesmos relatam que é de extrema 
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importância, pois é o momento em que os jovens buscam refletir sobre seu desenvolvimento, e de 

uma forma geral haviam tido mudanças, mas que há a necessidade de treinar Planejamento de 

Carreira, pois segundo eles, devido à falta de orientação de algumas aprendizes que engravidaram e 

não encontram-se satisfeitas com a situação atual, portanto o assunto ainda será abordado em 

treinamento. 

 Em contrapartida, tivemos bons resultados no decorrer deste ano, pois três aprendizes foram 

efetivados, sendo um do período matutino e dois do vespertino, o que demonstra que o 

comprometimento e desejo de crescimento profissional do aprendiz, bem como o acompanhamento 

do gestor em conjunto com o desenvolvimento do Programa apresenta resultados positivos gerando 

benefícios à organização.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A vivência possibilitou aos acadêmicos uma nova experiência no campo de atuação da 

Psicologia Organizacional, e viabilizou uma aproximação e conhecimento a respeito do Programa 

Jovem Aprendiz, o qual vem ganhando oportunidades e destacando-se no meio organizacional, 

tendo em vista que, garante o acesso dos adolescentes e jovens à qualificação profissional, 

capacidade de aprendizagem e promoção de espaço no mercado de trabalho.  

Dessa forma fica a evidência de que as atividades desenvolvidas possibilitam aos 

participantes a reflexão das contribuições que programa trouxe aos mesmos, as quais não se referem 

somente à experiência profissional e a remuneração, mas também a qualificação profissional e 

desenvolvimento pessoal. 

A experiência dos acadêmicos no que se refere ao processo do desenvolvimento do 

programa viabilizado no estágio, produziu efeitos condizentes com seu objetivo, os quais tiveram 

oportunidade de entrar em contato com a essência de compreender alternativas e contextos de 

execução neste âmbito da Psicologia Organizacional, capazes de aperfeiçoar o movimento de 

aquisição de conhecimentos dos mesmos.  
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