FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

Danielle Marin Maranhão da Silva

PROBLEMATIZANDO: os desafios do processo de inserção dos
jovens em vulnerabilidade social no mundo do trabalho através dos
Programas de Aprendizagem e o papel do psicólogo

Porto Alegre
2018

Danielle Marin Maranhão da Silva

PROBLEMATIZANDO: os desafios do processo de inserção dos
jovens em vulnerabilidade social no mundo do trabalho através dos
Programas de Aprendizagem e o papel do psicólogo

Projeto de TCC do Curso de Psicologia da
Faculdade São Francisco de Assis –
UNIFIN, sob a orientação da professora
Me. Caroline Schneider Brasil.

Porto Alegre
2018

RESUMO

Este artigo pretende discorrer sobre os desafios que os jovens em situação de
vulnerabilidade social encontram ao serem inseridos no mundo do trabalho e o papel
do psicólogo nesse processo, através de uma revisão bibliográfica. Será pontuado
qual a percepção que os jovens têm a respeito do trabalho, quais os principais
motivos que dificultam a inserção ou a permanecia deles nas empresas e quais as
práticas poderiam ser adotadas para minimizar esse problema social. Este trabalho
foi elaborado por uma aluna do curso de psicologia da Faculdade São Francisco de
Assis que trabalha atualmente com a inserção de jovens no mundo do trabalho
através dos programas de aprendizagem.
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ABSTRAT
This article aims to discuss the challenges that young people in situations of social
vulnerability encounter when they are inserted in the world of work and the role of the
psychologist in this process, through a bibliographical review. It will be punctuated
the perception that young people have about work, what are the main reasons that
make it difficult for them to enter or remain in companies and what practices could be
adopted to minimize this social problem. This work was elaborated by a student of
the psychology course of the Faculty of São Francisco de Assis, who is currently
working with the insertion of young people in the work world through the learning
programs.
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1. INTRODUÇÃO
Os fatores que hoje movimentam as ações para uma sociedade mais justa
não são poucos, mais evolutiva, mais humana, intensificando a discussão sobre
novas maneiras de se lidar com os problemas sociais que se apresentam, bem
como a discussão sobre soluções alternativas, que contribuem, efetivamente, para o
desenvolvimento social e sustentável das comunidades em geral. Uma dessas
alternativas criada para atender a juventude que tanto ansiava por trabalho foi a
oportunidade da Aprendizagem prevista em 1943 através da consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), logo após a criação do SENAI em 1942.
Considerando que muitos jovens deixavam de estudar para que pudessem
trabalhar e trazer o sustento para seus lares, foi instituído a partir da Emenda
Constitucional de 1998 que ao menor de dezesseis e maior de quatorze anos, só
seria permitido trabalhar se fosse na condição de Aprendiz. Com isso, surge a lei da
aprendizagem a partir de 2000, garantindo aos jovens de 14 a 24 anos o ingresso no
mundo do trabalho, que conforme Gonçalves (2014), acaba por reter os jovens nas
escolas, ou faze-los retornar, não gerando prejuízo escolar. A lei, juntamente com o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), prevê a possibilidade da contratação
desses adolescentes sem que haja interferência na proteção integral dos mesmos,
evitando assim, que deixem de estudar por motivos de excesso de trabalho.
Segundo Ilva Junior e Mayorga (2016):
Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 tornase necessário reinventar o espaço da infância e da adolescência, pautandose na perspectiva de direitos, a partir da invenção de novas práticas que
desfocassem do trabalho como único meio de socializar as crianças e os
jovens. (ILVA JUNIOR E MAYORGA, 2016, p.300)

Acredita-se que com a intenção de suprir uma definição legal, quanto ao
cumprimento de cotas e de assistência social, muitas empresas passaram a
contratar jovens aprendizes dando prioridade aos que se encontram em situação de
vulnerabilidade social, para junto, integrarem os seus projetos de responsabilidade
social. Dessa forma, muitos jovens em situação de vulnerabilidade passaram a
ganhar espaço, ingressando no mercado de trabalho de forma mais acessível. No
entanto, notou-se que embora tenham surgido mais oportunidades no cenário
empresarial para jovens que ingressam nessa situação, a permanência tem sido
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complicada, principalmente nos casos onde não há profissionais capacitados para
acompanhar e compreender o contexto social em questão.
Logo, pretende-se abordar como os programas de aprendizagem contribuem
nesse processo e se os acompanhamentos realizados pelas instituições são
eficazes, considerando o contexto social em que os jovens estão inseridos,
possibilitando uma reflexão acerca do que seria um acompanhamento “superficial” e
o impacto dele na vida dos adolescentes. Além disso, propõe-se maturar sobre o
papel que o psicólogo teria ao trabalhar junto com esses programas de
aprendizagem, principalmente na assistência de jovens em vulnerabilidade, visto
que, segundo Lane (2006), o objetivo do Psicólogo Social seria compreender o
comportamento de um indivíduo e como ele é influenciado socialmente,
considerando a história deste, mesmo antes do seu nascimento, tendo a família
como centro da constituição do sujeito e o ambiente e que vive.
Por conseguinte, o presente trabalho tem como intuito apresentar um
aprofundamento teórico por meio de revisão narrativa de literatura, além de uma
articulação com a experiência profissional que a autora possui, uma vez que
trabalha há 6 anos com jovens aprendizes, promovendo a discussão acerca da
efetividade dos programas de aprendizagem.

2. METODOLOGIA
Para a realização do presente trabalho, será utilizada a metodologia de
revisão bibliográfica, de cunho exploratório, que segundo Gil (2002) tem como
principal objetivo o aprimoramento de ideias.
Em geral, essas pesquisas envolvem levantamento bibliográfico; entrevistas
com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise
de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2002).
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas
bibliográficas. (GIL, 2002, p. 44).
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Para a coleta de dados, será adotado a documentação indireta que engloba a
revisão bibliográfica: livros, obras de referência, periódicos científicos, teses e
dissertações. Além disso, em virtude da experiência que a autora junto aos
programas de aprendizagem, será realizado uma costura com as referências
encontradas e a realidade presenciadas junto às entidades formadoras.

3. JUVENTUDE E O TRABALHO
A juventude brasileira é caracterizada por uma série de diferenças e
desigualdades. A mulher jovem, os jovens negros de ambos os sexos, os jovens de
baixa renda, ou os jovens de zonas rurais são os mais afetados pela exclusão social,
devido à falta de oportunidade e pela deficiência de empregos de qualidade. As
dificuldades se erradicam ainda mais quando falamos de baixa renda e cor de pele,
região de moradia e sexo. As oportunidades não são distribuídas de forma igualitária
e a maioria dos jovens brasileiros não tem o suporte necessário para que sigam com
tranquilidade nesta etapa da vida, possibilitando a ampliação de seus graus de
autonomia e independência rumo à vida adulta.
Conforme Vieira e Oliveira (2008):
O período conhecido como juventude caracteriza-se da fase dos 15 aos 24
anos. Nesta fase o jovem assume características e responsabilidades novas
em sua vida, a responsabilidade de decidir sobre seu futuro profissional,
deixar a família de origem e construir a sua própria família. (VIEIRA E
OLIVEIRA, 2008, p.7)

A cada ano que passa, a decisão sobre o futuro precisa ser tomada pelos
jovens cada vez mais cedo. Com a velocidade em que as coisas mudam, a
escolaridade hoje já não basta mais, as empresas têm pedido além da educação, a
experiência, o que leva a inserção dos jovens ao mercado de trabalho
precocemente. Problema financeiro é o principal motivo que leva os jovens a se
inserirem nas organizações. Em conformidade com Muniz e Medeiros (2015),
existem diversos sentidos conferidos para o trabalho, mas esse irá depender da
origem e condição social do indivíduo, sendo na grande maioria das vezes em
virtude de sobrevivência e projetos de vida.
Contudo, a inserção do jovem no mundo do trabalho não é de todo mal, pelo
contrário, se torna gratificante. Percebemos como os jovens ficam felizes quando

7

conseguem uma oportunidade e como isso gera para eles um significado singular.
Alguns jovens demonstram a felicidade pela independência financeira que terão,
outros, pelo simbolismo que trabalhar tem para seus familiares e na grande maioria
das vezes, por poder ajudar em casa. Segundo, Maia e Mancebo (2010), o trabalho
é uma forma privilegiada de inserir os jovens no meio social, conduzindo os mesmos
para uma produção de subjetividade, tornando-se fundamental para a construção de
um projeto de vida, permitindo o desenvolvimento de trajetória consistentes.
O problema é quando essa inserção acaba por não promover um
desenvolvimento sadio, trazendo diversas implicações para a construção da
subjetividade. O sentimento de invalidez, de injustiça e de preconceito, pode tornar
essa experiência negativa, acarretando em diversos problemas, como por exemplo,
os abandonos, a marginalidade e até mesmo as ações trabalhistas. Ainda de acordo
com, Maia e Mancebo (2010):
[...] a lógica do mercado de trabalho, na qual vigora, dentre outros aspectos,
a ideia de que a responsabilidade pelos próprios sucessos ou fracassos é
apenas dos próprios indivíduos, unida ao fato de as instâncias políticas e
sociais serem cada vez menos protetoras, fazem com que a juventude,
muitas vezes, careça de orientações que facilitem suas escolhas e
possíveis caminhos a serem seguidos. (MAIA E MANCEBO, 2010, p.378)

Não é por menos, que muitos jovens que se encontram à margem da
marginalização preferem seguir o caminho do tráfico, por exemplo, uma vez que
encontram no mercado de trabalho falta de suporte, precarização dos ambientes,
mão de obra barata, ou mesmo, mão de obra escrava, assim como, a exclusão. Não
basta dar a oportunidade, é preciso dar o suporte. É crucial que sejam oportunizados
espaços com qualidade de vida, que gere bem-estar, tornando essa oportunidade
prazerosa, para que então, esse jovem possa se sentir incluído e respeitado.
Quando o jovem é inserido no mercado de trabalho, ele passa por um
processo de subjetivação, que segundo Silva Apud

Silva e Garcia, (2011), é

idealizado a partir da produção de um modo de viver. É um processo que é
representado por uma individualidade, pela qual se frutifica a dobradura ou o
arqueamento de um tipo de relação de forças, atravessada pela produção histórica
que a projeta e que produz sentidos particulares, singulares e coletivos.
De acordo com, Maia e Mancebo (2010):
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[...] é indiscutível que a dimensão profissional como processo de
socialização no que concerne à construção e reconstrução das identidades
e, assim, das próprias trajetórias de vida, ganha relevo dentro de um
cenário em que o emprego vem se tornando cada vez mais raro e o mundo
do trabalho, sofrendo mutações profundas. (MAIA E MANCEBO, 2010,
p.378)

Em virtude das grandes dificuldades que os jovens encontram para
ingressarem no mercado de trabalho, ou para continuar, quando conseguem, foram
desenvolvidos os programas de aprendizagem, que possuem como principal objetivo
oportunizar essas experiências compatíveis com o desenvolvimento psicológico,
moral e cognitivo dos mesmos, gerando experiências positivas e consistentes.

4. PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM
A possibilidade de os jovens serem inseridos no mercado de trabalho como
aprendizes, está prevista na CLT desde 1943. Essa possibilidade surgiu devido a
criação do SENAI em 1942, quando iniciou-se os programas de qualificação dos
jovens. Primeiramente eles iniciavam como aprendizes, atuando diretamente nas
indústrias, já que os cursos de formação na época eram voltados para essa área.
Não existia uma lei de obrigatoriedade para que as empresas contratarem esses
jovens e muito menos orientações diferentes para essa modalidade de contratação.
Em 1988, com a Constituição Federal foi proibido o trabalho noturno,
periculoso e insalubre para jovens menores de dezoito anos. Após a emenda de
1998 já foi instituído que ao menor de dezesseis anos e maior de quatorze anos, só
seria permitido trabalhar se fosse na condição de aprendiz. No entanto, a lei que
regulariza essa condição, só foi criada em 2000, garantindo aos jovens, a partir dos
quatorze anos até aos dezoito o direito de estudar e aprender um ofício com
remuneração salarial. A partir desse momento, as empresas passaram a ser
obrigadas a contratar aprendizes, caso possuísse mais de sete funcionários. Em
2005, a lei sofreu uma alteração por meio do Decreto Nº5.598, mudando a data final
de dezoito anos para vinte e quatro anos.
As empresas que podem atuar na formação desses jovens através dos cursos
de aprendizagem, são as vinculadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAI,
SENAC, SENAR, SENAT, SESCOOP), Escolas técnicas de Educação e as
Entidades sem Fins lucrativos que estejam devidamente cadastradas no Conselho
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Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), (Decreto Nº5.598/2005). O
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é o responsável por fiscalizar tanto as
Instituições formadoras, como o cumprimento da cota por parte das empresas.
Para se caracterizar aprendizagem, o jovem deverá estar matriculado em um
curso de aprendizagem, disponibilizado por alguma das Instituições supracitadas,
que tenha uma formação técnico-profissional com contrato firmado por prazo
determinado. Ou seja, este curso deverá apresentar uma carga horária teórica a ser
cumprida na Entidade Formadora, prática a ser cumprida na empresa, com data de
término já determinada desde o início e atividades prática condizentes com o curso
em que o jovem estará matriculado.
O jovem não terá todos os direitos previstos na CLT, mas terá direito ao
salário, vale transporte, 13º salário, FGTS de 2%, INSS e Férias. Seu desligamento
só poderá ocorrer dentro das possibilidades previstas por lei. Sendo elas por:
término de contrato, se chegar a idade limite de 24 anos, perda do ano letivo por
motivo de infrequência escolar, falta grave, desempenho insuficiente, inadaptação
ou ainda a pedido do mesmo.

5.

JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E OS PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM

Como vimos anteriormente, os jovens têm se inserido no mercado de trabalho
cada vez mais cedo, principalmente através dos programas de aprendizagem. Mas o
que veremos agora, é como se dá essa inserção quando falamos de jovens que se
encontram em situação de vulnerabilidade Social.
De acordo com Guareschi. et al (2012), a concepção de vulnerabilidade social
está indiretamente ligado com o de mobilidade social, pois esta restringe a
movimentação de inscrição social entre estruturas sociais e econômicas. Logo, para
um jovem que nasceu e cresceu em um ambiente socialmente desprovido de
condições financeiras ou estruturais, será difícil que ele consiga se desvincular
desse meio, buscando um local que tenha outras características, pela inscrição
social que avaria ou pela falta de oportunidade que lhe são dadas. Esse grupo de
pessoas, podem ser caracterizadas conforme Ribeiro (2011):
[...] que vivem em condições precárias de vida, em termos de acesso a bens
e direitos sociais, construindo sua trajetória de forma transitória e
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descontínua, mas ainda assim tendo um lugar e um certo reconhecimento
social, apesar de estarem instalados na precariedade e com pouca proteção
social. (RIBEIRO, 2011, p.60)

A falta de proteção social é um dos itens que preocupa e interfere na inclusão
deste jovem nos programas de aprendizagem, visto que, muitos são residentes de
bairros considerados marginalizados. Esses jovens, muitas vezes acabam desistindo
das oportunidades devido à falta de segurança, dependendo do horário que
precisam sair ou chegar de suas residências. Além de residir em um bairro perigoso,
esses jovens ainda precisam sofrer com os preconceitos que muitas pessoas têm
sobre o local onde as pessoas residem. Segundo Guareschi. et al (2012):
As pessoas que vivem na vila passam a ser vistas como podendo ser
perigosas. Faz-se, logo, uma construção desses sujeitos que vivem em
lugar propenso ao crime e à desordem. Constroem-se o perigo e os sujeitos
da transgressão. Esquece- se da história e interpreta-se o diferente como
natural. (GUARESCHI ET AL, 2012, p.26)

Não é raro perceber através dos discursos das pessoas uma generalização,
quando se fala de um jovem morador de vila, no qual todos que moram lá são
traficantes e assaltantes. É preciso romper com esse pensamento, visto que isso
acaba por distorcer, na grande maioria das vezes, a vida digna que muitas pessoas,
desses locais, levam. Esse pensamento, acaba também por influenciar muitos
empresários, que conforme Sorj apud Muniz e Medeiros (2015), instituem uma
relação estreita entre as características pessoais dos empregados com a sua
adaptação ao trabalho, dependendo de sua aparência, idade, raça, gênero, nível de
escolaridade entre outros, que irão influenciar na entrada e permanência dos
mesmos no local de trabalho. Entende-se, que muitas vezes essas pessoas
assumem tal posição em virtude da experiência negativa que já experimentaram
anteriormente. Mas de qualquer forma, seria injusto punir a todos por uma única
experiência negativa.
Outra, questão que influência na inserção e permanência desse jovem no
mercado de trabalho é o seu grau de escolaridade. Conforme Vieira e Oliveira
(2008), é comprovado que a grande maioria dos jovens que estão em situação de
vulnerabilidade social não conseguem acompanhar corretamente a idade do ciclo
escolar, afetando o seu rendimento escolar e profissional. Isso é percebido, durante
os programas de aprendizagem, quando há uma grande dificuldade desses jovens
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de

acompanharem

os

conteúdos

transmitindo,

mostrando

dificuldade

em

desenvolver um olhar analítico e crítico sobre determinado assunto. Em alguns
casos, nota-se inclusive jovens com dificuldade na leitura e escrita, o que acaba
afetando na sua participação durante os encontros, prejudicando muitas vezes na
sua autoestima.
Por isso, acredita-se que seja importante que todos os profissionais
envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem para a vida profissional,
estejam capacitados e cientes do perfil desses jovens para que possam dar o
suporte necessário. Ainda de acordo com Vieira e Oliveira (2008), o trabalho com os
jovens em situação de vulnerabilidade social deve ser olhado sob a luz do direito e
não simplesmente para tirar os jovens das ruas, das drogas ou da pobreza,
considerando isso como um mero benefício. Deve ser assegurado a esse jovem
uma independência, autonomia, cidadania, espaço de construção e afirmação de
identidade individual e social, aprendizagem, socialização e direito a escolha
profissional conforme seus talentos e potencialidades.
Logo, segundo Vieira e Oliveira (2008):
A capacitação do jovem para o mercado para a fim de garantir a sua
empregabilidade tem que ter como base de planejamento e gestão do
território no qual está inserido de acordo com as demandas e necessidades
das empresas, tem que ser implantado os cursos profissionalizantes, sendo
um trabalho articulado, e inserido em uma rede sócio assistencial, buscando
parceiras com entidades privadas, ONG ́S, a fim de construir de fato uma
empregabilidade para o jovem de acordo com as exigências do mercado.
(VIEIRA E OLIVEIRA, 2008, p.8)

Em harmonia a isso, acredita-se que é papel dos atores vinculados aos
programas de aprendizagem, estudarem a respeito dos locais em que os seus
aprendizes estão inseridos, a fim de promover estratégias de desenvolvimento
compatível. Se pensa, que a ideia não seria desenvolver cursos diferentes para
esses jovens, mas sim ter um olhar mais afinados buscando realizar uma costura
junto com políticas públicas, a fim de fornecer a esses jovens todo o apoio possível
para de fato inclui-los no mercado de trabalho.

6.

O PAPEL DO PSICÓLOGO SOCIAL E COMUNITÁRIO NO ACOMPANHAMENTO DOS JOVENS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM
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Compreendemos, conforme Morgado, Dias e Paixão (2013), que a
aprendizagem social prevê que todo comportamento social é aprendido pela criança
a partir do contato com seus pais, irmãos, avós, tios ou da sociedade de uma forma
geral. Portanto, não podemos compreender o desenvolvimento de um jovem,
inserido do mundo do trabalho, sem ao menos assimilarmos de onde ele veio e sua
história pregressa. Sendo assim, podemos discorrer sobre o papel fundamental que
o Psicólogo Social ou Comunitário teria na compreensão desses indivíduos, bem
como, dos desafios que esses encontram ao ingressarem no mundo do trabalho, se
atuassem junto aos programas de aprendizagem.
Em conformidade com Lane (2016), a Psicologia Social reflexiona acerca das
relações essenciais entre o indivíduo e a sociedade, buscando entender a forma
como seus integrantes se organizam para assegurar sua sobrevivência, costumes,
valores e instituições indispensáveis para a sucessão da comunidade. Consoante
com essa definição, cabe a nós nos perguntarmos se o processo de
acompanhamento desses jovens está ocorrendo de forma a propiciar um
entendimento fidedigno ao que o jovem espera, busca e pensa a respeito de ocupar
um papel de trabalhador.
Ainda por Lane (2016) a Psicologia Comunitária, estruturada dentro da
Psicologia Social, se propõem a pensar e executar intervenções mirando na
educação e desenvolvimento de consciência dos grupos sociais. Sendo assim, para
além de entender como o sujeito foi influenciado, o psicólogo consegue
compreender a dinâmica das comunidades promovendo, dentro das mesmas,
mecanismos que permitam que esse jovem receba apoio e incentivo para continuar
sua trajetória profissional.
A inclusão dos jovens que se encontram em uma situação de vulnerabilidade
social, nos programas de aprendizagem, pode ser positiva ou negativa dependendo
da forma como eles serão inseridos e acompanhados. Uma vez que esse princípio
não seja observado, ou desconsiderado, esses jovens encontrarão ao longo do
percurso de aprendizagem diversas dificuldades que poderão estar associadas às
suas performances sociais, ou seja, aquilo que foi adquirido por eles como cultural.
Nesse sentido, conforme Eidelwein (2017), é importante que se tenham
profissionais psicólogos capacitados para realizar o acompanhamento desses
jovens, visto as suas habilidades em reconhecer as necessidades das pessoas
dentro do contexto em que estão inseridas, sem se preocupar com estereótipos,
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buscando compreender o sujeito dentro de suas potencialidades, avaliando os seus
limites pessoais e profissionais. Para tanto, não bastaria ao profissional ocupar o
espaço de escuta somente no que tange a prática profissional, mas sim,
compreender o jovem como um sujeito social, que desempenha o seu papel a partir
do que foi apreendido, pela família e o meio que vive. Segundo Alberto (2012,
p.422), a “atuação do psicólogo, de um modo geral e, especificamente, na área da
infância e juventude, precisa se dar no sentido de promover a articulação do objetivo
e subjetivo, interno e externo, individual e social”.
Nessa linha, podemos entender que a falta de um profissional psicólogo junto
as instituições de aprendizagem, limitaria o entendimento e a articulação entre o
individual e o social, desconsiderando a família como uma parte atuante no
acompanhamento desses jovens, restringindo o desempenho do jovem somente
aquilo que é esperado por ele em quando aprendiz e não como um ser em
desenvolvimento.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, compreendemos que os programas de aprendizagem são, na maioria
das vezes, a porta de entrada dos jovens no mundo do trabalho, e que, portanto,
deveriam assegurar, além de uma aprendizagem compatível com o desenvolvimento
físico, moral e psicológico dos aprendizes, uma aprendizagem compatível com o
desenvolvimento social, considerando o local em que este está inserido e as
oportunidades que lhes foram dadas, a partir de um olhar do psicólogo.
Conforme, Eidelwein (2017):
As mudanças significativas no pensamento psicológico a partir dos últimos
30 anos, decorrente de mudanças sociais e com elas dos trabalhos em
psicologia social-comunitária, vêm ampliando o espaço de trabalho do
psicólogo para além da clínica individual, principalmente no que diz respeito
à atenção à população que sofre pela falta de recursos econômicos e de
tantos outros recursos. (EIDELWEIN, 2017, p.65)

Desta forma, seria importante que o psicólogo se debruçasse sobre os
programas de aprendizagem, acompanhando o desenvolvimento psicossocial dos
jovens,

sendo

mediador

do

processo

técnico-profissional,

minimizando

as

dificuldades que esses jovens teriam ao ingressarem em uma organização e
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buscando desenvolver o olhar dessa empresa para o âmbito social de fato, e não
meramente para um cumprimento de lei. Segundo, Mattos e Chaves (2006), o
profissional da área de psicologia necessita investigar como se dá a construção da
identidade desses jovens de baixa renda e como o papel de “adolescente
trabalhador” se constitui.
Juntamente com as empresas que recebem esses jovens, o psicólogo
deveria criar planos de desenvolvimento, para acompanhar sistematicamente o
jovem, em seu ambiente escolar, profissional e social, traçando em conjunto,
estratégias para que o mesmo consiga crescer em quanto profissional, permitindo
que adquira novas referências e performances para alcançar uma identidade de
trabalhador satisfatória e que o motive a crescer cada vez mais.

REFERÊNCIAS
ALBERTO, Maria Fatima Pereira. Pensamento crítico, formação de psicólogo e
atuação junto à infância e juventude. Estud. psicol. (Natal), Natal , v. 17, n. 3, p.
421
426,
dez.
2012
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413294X2012000300010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 04 jun. 2018.
EIDELWEIN, Karen. A psicologia em projetos sociais de educação e trabalho.
Psicol. Soc., Porto Alegre, v. 17, n. 3, p. 62-66, Dec. 2005 .
Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822005000300009&
lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 nov. 2017.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. - São Paulo:
Atlas, 2002.
GONCALVES, Ana Lucia de Alencastro. Aprendizagem profissional: trabalho e
desenvolvimento social e econômico. Estud. av., São Paulo , v. 28, n. 81, p.
191-200,
Aug.
2014
.
Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340142014000200013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 Jun. 2018.
GUARESCHI, N. M. F. et al. Intervenção na condição de vulnerabilidade social:
um estudo sobre a produção de sentidos com adolescentes do programa do
trabalho educativo. Estudos e pesquisas em psicologia, Rj, v. 7, n. 1, p. 20-30, jan.
2012.
Disponível
em:<http://www.epublicacoes_teste.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/10945/8659>.Acesso em: 13
nov. 2017.

15

ILVA JUNIOR, Paulo Roberto da; MAYORGA, Claudia. Experiências de jovens
pobres participantes de programas de aprendizagem profissional. Psicol. Soc.,
Belo Horizonte , v. 28, n. 2, p. 298-308, Aug. 2016 .
Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822016000200298&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 Jun. 2018.
LANE, Silva T Maurer. O que é psicologia social. 22 ed. São Paulo: Brasiliense,
2006.
M294 Manual da aprendizagem: o que é preciso saber para contratar o
aprendiz – 4. ed. – Brasília: MTE, SIT, SPPE, ASCOM, 2009. Disponível em:
<http://acesso.mte.gov.br/data/files/FF8080812B8D19D2012B9C839E56714A/apren
dizagem_pub_manual_aprendiz_2009.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2017.
MAIA, Ana Augusta Ravasco Moreira; MANCEBO, Deise. Juventude, trabalho e
projetos de vida: ninguém pode ficar parado. Psicol. cienc. prof., Brasília, v. 30, n.
2,
p.
376-389,
2010.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141498932010000200012&
lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 nov. 2017.
MATTOS, Elsa de; CHAVES, Antonio Marcos. As representações sociais do
trabalho entre adolescentes aprendizes: um estudo piloto. Rev. bras.
Crescimento desenvolv. hum., São Paulo , v. 16, n. 3, p. 66-75, dez. 2006.
Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412822006000300008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 14 nov. 2017.
MORGADO, Alice Murteira; DIAS, Maria da Luz Vale; PAIXAO, Maria Paula. O
desenvolvimento da socialização e o papel da família. Aná. Psicológica, Lisboa, v.
31,
n.
2,
p.
129-144,
jun.
2013.
Disponível
em
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S087082312013000200002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 07 jun. 2018.
MOURA, Daniela Macedo de; ANDRADE, Fernanda Zangiacomi. Primeiro
Emprego: a dificuldade do Jovem no mercado de trabalho. FAPI Faculdade de
Pindamonhangaba. Pindamonhangaba-SP:, 2014. 38f. : il. Disponível em:
http://www.bibliotecadigital.funvicpinda.org.br:8080/jspui/bitstream/123456789/278/1/
MouraAndrade.pdf> Acesso em: 07 jun. 2018.
MUNIZ, Luciano Borges; MEDEIROS, Regina. Juventude e trabalho na sociedade
contemporânea: transformações, expectativas e possibilidades em meio a
lógica da empregabilidade para os jovens do plug minas1. Revista de ciências
sociais, Minas gerais, n. 42, p. 287-309, jan./jun. 2015. Disponível em:

16

<http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/politicaetrabalho/article/view/17185>.Acesso
em: 13 nov. 2017.
RIBEIRO, Marcelo Afonso. Juventude e trabalho: construindo a carreira em
situação de vulnerabilidade. Arq. bras. psicol., Rio de Janeiro , v. 63, n. spe, p.
58-70,
2011
.
Disponível
em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180952672011000300007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 14 nov. 2017.
SILVA, Jerto Cardoso da; GARCIA, Edna Linhares. Produção de subjetividade e
construção do sujeito. Barbaroi, Santa Cruz do Sul, n. 35, p. 189-198, dez. 2011.
Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010465782011000200013&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 13 nov. 2017.
SILVA, Renata Danielle Moreira; TRINDADE, Zeidi Araujo. Adolescentes
aprendizes: aspectos da inserção profissional e mudanças na percepção de si.
Rev. bras. orientac. Prof, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 73-86, jun. 2013. Disponível em
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167933902013000100
008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 13 nov. 2017.
SILVA, Vera Lúcia da. A lei da aprendizagem: inclusão social: avanços e
desafios. Brasília, 2013. 16f. - Artigo (Especialização). Instituto Brasiliense de
Direito
Público.
Disponível
em:
<http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/1476?show=full>.
Acesso
em: 13 nov. 2017.
VIEIRA, Ariane Lopes; OLIVEIRA, Juliene Aglio De. A problematização do
adolescente em situação de vulnerabilidade social e o mercado de trabalho. Iv
encontro de iniciação científica e iii encontro de extensão universitária, v. 4, n.
4,2008.
Disponível
em:
<http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/etic/article/viewarticle/1607>. Acesso
em: 12 jan. 2012.

17

