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Resumo 
 

O objetivo deste trabalho é identificar em jovens aprendizes como ocorre a aprendizagem 

formal e informal nos ambientes da empresa e no curso de capacitação, na perspectiva do 

jovem, do instrutor e do gestor. Será utilizada a abordagem qualitativa, com entrevistas 

semiestruturadas com 4 jovens aprendizes, 1 instrutor e 1 gestor, identificando como ocorre o 

processo de aprendizagem. Concluímos que jovens através da aprendizagem formal e informal 

e percebem a importância do programa que participam, assim como a importância da 

organização. É necessário aprofundar os estudos relacionados a aprendizagem formal e 

informal nas novas gerações que estão ingressando no mercado de trabalho, compreendendo o 

novo perfil do profissional ingressante no mercado de trabalho e os modelos de aprendizagem 

formal e informal a ser adotada com eles. 
 
 

Palavras-chaves: aprendizagem formal, aprendizagem informal, jovens, aprendizes 
 

 
 

Introdução 
 

 
As mudanças nas organizações podem ocorrer por diversos motivos, mas em muitos 

casos a mudança organizacional ocorre forçada pelo ambiente e obriga as organizações a 

seguirem as leis. A introdução de leis é uma forma de provocar a mudança organizacional já 

que a empresa precisa se enquadrar e atender a legislação (HALL, 2004). 
 

Estas mudanças têm o poder de provocar não apenas as mudanças políticas e práticas 

de uma organização, mas também o seu papel social e ambiental (interno e externo). 
 

As populações de baixa renda têm uma tendência de iniciarem sua carreira profissional 

(formal ou informal) logo nos primeiros anos da adolescência, as empresas no início dos anos 

2000 tiveram que se adequar para atenderem a lei nº 5.5998 (lei do Aprendiz). 
 

A Lei do Aprendiz que determina a contratação de jovens entre 14 a 24 anos. O objetivo 

desta lei é a introdução de jovens no mundo do trabalho e permitir o desenvolvimento do jovem, 

sem que ele tenha prejuízos nos estudos e desenvolvimento enquanto pessoa e cidadão. O 

aprendiz neste caso não apenas inicia a sua carreira profissional, mas ele é capacitado e 

desenvolvido simultaneamente por meio de cursos fora da organização. 
 

O processo de aprendizagem individual está relacionado ao que os indivíduos aprendem 

e também de que maneira entendem e aplicam aquilo que aprenderam, levando em consideração 

a importância desse processo para as organizações (KIM, 1998). 
 

A aprendizagem individual pode ser vista sob a ótica da aprendizagem formal, informal 

e acidental, e diversos estudos abordaram estes temas separadamente ou em conjunto. Neste 

estudo será abordado apenas o formal e informal. 
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Para Antonello e Godoy (2011) a aprendizagem informal é aquela que ocorre fora dos 

currículos educacionais e que pode ser planejada ou não, mas envolve um grau de consciência 

de que a pessoa está aprendendo. A aprendizagem informal envolve atividades com proposito 

da busca de entendimento, conhecimento ou habilidade, ela pode ocorrer em processos formais 

de ensino e em comunidades de práticas, através de pessoas com interesses semelhantes que se 
reúnem para discutir e compartilhar conhecimentos. 

 

Ainda segundo as autoras, a aprendizagem formal trata-se de uma aprendizagem que 

ocorre por meio de estabelecimentos de ensino e é desenvolvida através de cursos ou programas 

educacionais, treinamentos, cursos de especialização, seminários, entre outros. 
 

Este trabalho busca compreender o processo de aprendizagem formal e informal dos 

jovens que estão matriculados nos cursos do programa Aprendiz e trabalhando na organização. 

Foram realizadas pesquisas na base de dados da Capes, utilizou-se como critério de busca as 

palavras-chaves “menor aprendiz” e “aprendizagem formal”, resultando em 86 artigos. Os 

artigos apresentados abordavam o processo de aprendizagem, referenciando outros conceitos 

de aprendizagem e nenhum dos artigos apresentou um estudo com menores aprendizes nas 

organizações, evidenciando a relevância deste estudo de pesquisa. 
 

Diante disto, o objetivo geral deste trabalho é verificar em jovens como ocorre o 

processo de aprendizagem formal e informal durante o curso de capacitação teórica e suas 

atividades na organização, seguindo as formas de aprendizagem nos dois ambientes à luz das 

teorias de aprendizagem formal e informal (Lave e Wenger,1991; Argyris e Schön, 1996; 

Gherardi, Nicolini e Odella, 1998). Com base neste objetivo o desdobramos em objetivos 

específicos: a) identificar quem são estes jovens; b) verificar como ocorre o processo de 

aprendizagem através do curso de capacitação (formal); c) verificar como ocorre o processo de 

aprendizagem em ambiente organizacional (informal); d) analisar de acordo com as teorias 

como ocorre a aprendizagem formal e informal nos ambientes. 
 

O trabalho está divido em quatro partes, a primeiro será apresentada a lei do Aprendiz 

e os conceitos de aprendizagem, no segundo a metodologia, a terceira os resultados das 

entrevistas e no quarto as considerações finais e conclusão. 
 
 
 

Referencial Teórico 
 

 
 

A Lei do Aprendiz e as suas definições 
 

A Lei do Aprendiz, que também é conhecida como Menor Aprendiz ou Aprendiz Legal, 

é uma lei que foi aprovada em 2000 e regulamentada com o decreto de lei nº 5.5998 de 01 de 

dezembro de 2005, que determina que toda empresa de grande e médio porte deve ter de 5% a 
15% de aprendizes. 

 

Os aprendizes são jovens de 14 a 24 anos que devem estar cursando ou ter terminado o 

ensino médio ou fundamental em uma escola pública. 
 

O programa dura entre 6 até 24 meses e é dividido em dois módulos: a aprendizagem 

vivencial, ou seja, a prática no ambiente de trabalho sob a supervisão do orientador na empresa 

e em paralelo ocorre a aprendizagem teórica, este é o programa de aprendizagem profissional 

metódica, ministrado pelas Instituições sem fins lucrativos. Em muitos casos os cursos são 

ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem (ex. SENAI, SENAC, etc.), ONGs e por 

instituições filantrópicas. 
 

O jovem aprendiz terá direito ao registro em CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência 

Social), assim como salário mínimo baseado em suas horas de trabalho, 13º salário, férias e
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demais direitos trabalhistas como qualquer funcionário de uma empresa, porém, sua 

contribuição com o FGTS será de 2%, ou seja, 75% menor que as contribuições padrões. As 

férias obrigatoriamente devem coincidir com as férias escolares. 
 

A carga horária deverá ter no máximo seis horas diárias. Caso tenha terminado o ensino 

fundamental ele poderá cumprir uma jornada de até oito horas, desde que estejam incluídas as 

aulas de aprendizagem teórica. É expressamente proibido que o jovem faça hora extra mesmo 

que receba por isso. 
 
 

 
Aprendizagem – Formal e Informal 

 

 

Para Argyris e Schön (1996) a aprendizagem é visto como um produto quanto um 

processo, ou seja, o primeiro o tido como o que é aprendido e o outro como se aprende. 

Segundo Fleury e Fleury (1997), a aprendizagem é um processo de mudança, 

resultante de prática que pode ou não se manifestar em mudança perceptível de 

comportamento. 

Para Gherardi, Nicolini e Odella (1998), a aprendizagem  é entendida como um 

processo de acumulação de conhecimento e informação existente que estão armazenados (ex. 

livros, manuais, banco de dados, mente das pessoas, etc.), um estoque dessas informações e 

conhecimentos. Segundo os autores, a aprendizagem é construída por meio de grupos de 

pessoas através das dinâmicas de negociação e produção dos significados das palavras, ações, 

situações e artefatos materiais. 

A aprendizagem para Carvalho (1999) está relacionada ao existir, onde estamos em 

constante processo de curiosidade, não estamos satisfeitos conosco mesmo e estamos abertos 

para rever nossas posições, desde que, sejamos convencidos da necessidade de mudanças em 

sua forma de pensar e agir. O conhecimento é produto da manifestação conjunta da prática e 

da teoria. 

Lave e Wenger (1991) analisaram a aprendizagem como um processo em que o aprendiz 

internaliza o conhecimento, descoberto e transmitido por outros, ou “experienciado” na 

interação com outros. Os autores caracterizam este processo como “foco na internalização” 

(LAVE; WENGER, 1991, p. 47). Neste sentido, a aprendizagem é um processo que conta com 

a participação em comunidades de prática, participação esta que é inicialmente periférica 

legitimada e gradualmente aumenta em complexidade e engajamento. 
 

A aprendizagem situada proposta por Lave e Wenger é entendida como sendo uma 

atividade situada em certo dado contexto sociocultural, e o processo é visto como integral e 

indissociável da prática social (LAVE; WENGER, 1991). 

Segundo Lave e Wenger (1991) existem algumas características na teoria da 

aprendizagem situada: o caráter relacional entre aprendizagem e conhecimento, ou seja, a 

partir da negociação de significados no mundo estruturado social e culturalmente; a prática 

social dos indivíduos que está baseada em negociações e renegociações situadas de 

significado; o entendimento e a experiência estão em interação constante e são mutuamente 

constitutivos. 

Os métodos tradicionais de ensino não se ajustam ou são suficientes à aprendizagem. 

Isto porque os métodos tradicionais de ensino talvez não se ajustem e/ou não sejam suficientes 

à aprendizagem, exigindo também o pensamento reflexivo crítico (ANTONELLO, 2007). 

 
Tradicionalmente, a sociedade concebe a aprendizagem como um processo 

de transmissão explícita e unidirecional de um corpo de informações a partir
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de uma suposta fonte de ‘saber’ (professor, livro, vídeos instrucionais, etc.) 

para outro extremo (estudantes), onde se presume que haja carência desse 

conhecimento (SOUZA-SILVA, 2009, p. 177). 
 
 

Para Antonello (2005) os dois tipos de aprendizagem (formal e informal) estão se inter-

relacionando continuamente, seu equilíbrio varia de acordo com a situação, sendo vinculados 

diretamente ao contexto organizacional, social e cultural do ambiente onde a aprendizagem 

ocorre. Para a autora, é entendido como uma atividade única, porém divididas em duas 

dimensões: aprendizagem formal ocorre individualmente dentro do estabelecimento de ensino 

e, aprendizagem informal ocorre por práticas presentes no cotidiano dos espaços educacionais. 

Entender como o indivíduo aprende é fundamental, a aprendizagem formal é 

intencionalmente construída e envolve a autodireção do indivíduo para a resolução de 

problemas organizacionais. Já a aprendizagem informal ocorre fora dos currículos 

educacionais, podendo ser planejada ou não, mas envolve um grau de consciência de que a 

pessoa está aprendendo (ANTONELLO, GODOY, 2011). 

Ainda de acordo com Antonello e Godoy, (2011), a aprendizagem informal pode 

ocorrer também a partir de experiências formalmente estruturadas em comunidades de 

práticas. Estas experiências feitas por um grupo de pessoas com interesses semelhantes que 

se reúnem para discutir e ou compartilhar conhecimentos obtidos através destas experiências 

enriquecedoras. 

Probst e Buchel (1997), colocam a aprendizagem como o produto de reflexão de cada 

pessoa que muda as estruturas cognitivas e seus comportamentos. Neste sentido, a 

aprendizagem ocorre por meio das reflexões individuais das pessoas e esta reflexão resulta em 

mudanças no modo de pensar e agir dos indivíduos. 

Kim (1998), caracteriza a aprendizagem por meio de um modelo mais complexo, onde 

a aprendizagem ocorre a partir da experiência, da observação e da capacidade do indivíduo 

refletir sobre a situação em questão e avaliar. Este processo gera estruturas cognitivas, modelos 

interpretativos e rotinas. 

 
Procedimentos Metodológicos 

 

 
 

Para este estudo, optou-se por uma abordagem exploratório-descritiva de natureza 

qualitativa. Em relação aos procedimentos de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada 

(procedimento principal). 

Foram realizadas 6 entrevistas, sendo 4 aprendizes com idade entre 16 e 17 anos que 

estão na empresa cerca de 1 ano, além destes, foram entrevistados 1 instrutor da instituição 

filantrópica que ministra os  cursos  de capacitação  para os  aprendizes  e 1  coordenador 

responsável pelo aprendiz na organização. 

A escolha dos entrevistados ficou condicionada à disponibilidade dos entrevistados e do 

interesse pelos mesmos (Gorden apud Rosa e Arnoldi, 2009). As entrevistas ocorreram entre 

no mês de junho de 2017. 
 
 

Resultados e Análise 
 

 
 

Identificação dos Jovens
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Foram realizadas 4 entrevistas com aprendizes, com idades entre 16 e 17 anos e que 

estão há pelo menos 1 ano na organização. 

Durante o levantamento dos dados dos entrevistados ficou identificado que todos são 

alunos de escola pública, estudando no 2º ou 3º ano do Ensino Médio e estudavam no período 

matutino ou noturno, residentes de regiões periféricas da cidade de São Paulo e todos 

trabalhavam durante o horário da manhã ou da tarde com jornada de 4h diárias. 

Todos foram contratados por meio de uma instituição filantrópica e os vínculos de 

trabalho eram CLT, mas todos pertenciam a cota da empresa contratante da instituição 

filantrópica, onde todos exerciam o trabalho, já o curso de capacitação teórica era realizado na 

instituição filantrópica. 

Os cursos de capacitação teórica no  caso dos  4 jovens eram realizados em uma 

universidade próxima ao local de trabalho, a universidade havia sublocado o espaço para este 

fim, os 4 jovens estavam realizando o curso no mesmo local o que facilitou na comparação e 

análise dos dados e os discursos sob as mesmas condições. Os dias de cursos eram 

determinados do início ao fim do contrato de trabalho. O jovem comparece uma vez na semana 

para o curso regular e uma vez no fim do mês para o curso complementar, totalizando cinco 

dias de curso por mês no polo de ensino. 
 
 

Aprendizagem formal 
 
 

Ao questionar sobre como ocorria a aprendizagem no curso uma entrevistada relatou 

sobre a experiência e o que foi importante para ela. 

J1 – “ O curso é muito bom, a instrutora fala um pouco da teoria, usa um material dela e tem 

uns autores, têm uma agenda e ela dá o curso seguindo a agenda, daí a gente faz exercícios, ela corrige 

e depois a gente costuma fazer exercícios práticos também em sala as vezes, eu acho fácil o jeito que 

ela ensina. ” 

Percebe-se que a jovem a aprendizagem formal no curso corroborando o que diz 

Antonello (2005), relatando que o curso possui uma estrutura de ensino, está situada em uma 

instituição focada no ensino, demonstra a teoria, elabora problemas e os jovens realizam 

simulações para melhor absorver o que está sendo ensinado. A jovem reforça que este método 

de ensino é de fácil aprendizado por ela. 
 

Outro jovem relata sobre a sua experiência e o que foi importante para ele: 

 
J2 – “ No começo eu não gostava, queria ficar na empresa achava muito chato, mas depois 

comecei a gostar porque comecei a ver coisas que a professora falava, o pessoal da sala falava que 

acontecia na empresa que eles trabalham e não quis ficar de fora, aí comecei a me dedicar e quando 

percebi estava com notas boas e eu gosto mais de lá do que da minha escola, acho que aprendo mais no 

curso. ” 
 

Outro entrevistado relata: 

J3 – “No curso eu aprendi muita coisa como falar no telefone, de atendimento, de como se 

portar...tem vários cursos e eles me ajudam muito no meu dia-a-dia, eu sou bem novo e não sei direito 

das coisas e se não fosse o curso eu não sei se estaria aqui hoje trabalhando direito, e as vezes ganho 

algum elogio do meu chefe e foi coisa que aprendi no curso.” 

Percebe-se que a aprendizagem por meio do curso pode oferecer um conteúdo para que 

os jovens possam iniciar sua carreira profissional. Um dos jovens relata que devido ao curso 

ele está recebendo elogios em seu ambiente de trabalho devido estes cursos realizados. Neste 
sentido Pereira (2007, p. 113) relata que as questões de aprendizagem não cabem mais no 

restrito espaço das salas de aula, o conteúdo teórico precisa ser posto em pratica, é preciso
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que haja consonância na prática e a teórica e a aprendizagem pode ocorrer fora da sala de aula, 

ela é constante para o aprendiz. 

Sobre o conteúdo e a autoanálise de aprendizagem, um dos entrevistados relata: 

J3 – “Eu acho que o conteúdo muito bom, eu aprendi muita coisa, ajudou no meu 

desenvolvimento. Hoje eu penso em fazer faculdade, antes eu não pensava, claro que não sei bem o 

que cursar, mas eu fico imaginando que se através do curso eu aprendi tanta coisa e estou indo bem no 

trabalho, com uma faculdade então eu posso ir mais longe. ” 

A aprendizagem formal vista nos relatos demonstra quanto ela é importante para atender 

as necessidades dos jovens. Ao aprender formalmente eles ganham novas habilidades e/ou 

conhecimentos específicos que não possuíam e, após o curso os jovens devem ficar aptos para 

desempenhá-los na rotina no ambiente de trabalho. A aprendizagem formal é percebida 

quando o curso adota métodos, técnicas, local e condições particulares criadas com o propósito 

de gerar conhecimentos, atitudes e comportamentos (COELHO JUNIOR e ANDRADE, 

2008). 

O instrutor relata sobre o curso teórico: 

“O curso que oferecemos é básico, são de rotinas administrativas. Vemos que os aprendizes são 

jovens humildes, às vezes com pouca instrução, já que muitos residem nas periferias e estudam em 

escolas complicadas, mas temos alguns que se destacam e buscam sempre a nossa ajuda, nossa opinião 

e relatam o desenvolvimento na empresa e nos deixa muito feliz o resultado do nosso trabalho. Em 

muitos casos os responsáveis pelo aprendiz na empresa conversa com a gente e relata o 

desenvolvimento e as vezes os problemas também. ” 

Um ponto importante levantando pelo jovem foi o feedback recebido de forma regular: 
J1 – “Aqui no curso além de ter aula, fazer as atividades, todo mundo recebe um feedback sobre 

o nosso comportamento, rendimento, as notas que recebemos nas atividades, e o instrutor fala o que eu 

preciso melhorar. Isso pra mim é muito importante porque quando fico sabendo o que tenho de 

melhorar fica mais fácil de entender e melhorar aquilo. ” 

Para Argyris e Schön (1978) a aprendizagem de ciclo simples é uma forma de 

aprendizagem instrumental. Os aprendizes procuraram ampliar o aprendizado através dos 

instrutores. A aprendizagem se manifestou na forma de novos pensamentos e ações, 

compartilhando as mudanças de comportamento e atitudes e de práticas e processos 

organizacionais e estas são percebidas pelo gestor, instrutor e pelo próprio aprendiz ao relatar 

seus feedbacks e aumento no interesse pelo aprendizado. 

Para o gestor entrevistado, o desenvolvimento do aprendiz fica identificado como: 

“Realmente, quando nós entrevistamos os candidatos percebemos que eles são realmente muito 

crus, não tem muita percepção das coisas, escolhemos pelo feeling o candidato. Após um tempo e com 

muita conversa, mostrando como funciona a organização, as pessoas, acompanhando e pedindo alguns 

trabalhos fica perceptível e acredito que pelo curso que ele faz fora o seu desenvolvimento no setor 

fica perceptível, aqueles que se destacam e tem interesse eu procuro efetivar no departamento ou indico 

para outros setores, porque ele está pronto após tanto tempo investindo no ensinamento e 

desenvolvimento. ” 

O sucesso da aprendizagem mostrou-se dependente da habilidade de seus gestores para 

perceber as coisas de diferentes formas, obter novos insights e compreensões, além de adotar 

novos comportamentos (ARGYRIS; SCHÖN, 1978). 

Outro ponto destaca-se na entrevista com o gestor: 

“Percebemos que muitos jovens não tem o comprometimento com a empresa, não sei se são os 

pais que acabam protegendo muito, se é da nova geração ou outra coisa, mas são poucos aprendizes 

que realmente demonstram interesse em querer aprender e se desenvolver, muitos querem vir para 

trabalhar e ser efetivado no fim do contrato, mas conseguir um bom candidato que queira aprender e 

ser efetivado está difícil, mas quando achamos um bom candidato eu mantenho ele ativo, busco orientar 

e desenvolver novas habilidades para que ele seja um profissional capacitado.”
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De acordo com Silva, Clementino e Bittencourt (2012), o processo de aprendizagem 

acompanha o indivíduo na sua trajetória de vida, e é explorando esta capacidade extraordinária 

de aprender que as pessoas têm buscado o conhecimento, aprimorando assim vários aspectos 

de suas vidas (SILVA; CLEMENTINO; BITTENCOURT, 2012). Não somente o processo de 

aprender, mas o de ensinar, gestores que possuem a consciência de que esta nova geração será 

sua responsabilidade de ensinar e desenvolver, os gestores demonstram ter maior 

comprometimento no processo de desenvolvimento. Apesar do ensinamento do gestor não ser 

uma aprendizagem formal, o gestor busca ensinar de forma consciente, demonstrando o que 

se espera do aprendiz, quais habilidades estão sendo desenvolvidas e capacitando-o de forma 

que o aprendiz tenha interesse pelo aprendizado e pela empresa, complementando o que ocorre 

no curso. 

 
Aprendizagem informal 

 
Um dos aprendizes relata: 
J2 – “ Às vezes quando estou no curso e temos umas atividades em grupo, como discutir um 

caso, resolver um problema ou falar o que a gente acha sobre algo que está acontecendo e saiu no 

jornal, a gente fala um pouco o que acontece onde a gente trabalha, o pessoal da sala as vezes diz que 

acontece onde eles trabalham, o que fizeram, o instrutor pede para todo mundo falar um pouco e eu 

aprendo um pouco só de escutar o pessoal. ” 
 
 

Assim, outros momentos de aprendizagem que ocorrem de maneira informal, 

como, por exemplo, no âmbito das organizações a partir da interação 

espontânea e do intercâmbio de vivências profissionais entre as pessoas, são 

quase que desconsiderados e ignorados (GHERARDI, apud SOUZA-SILVA, 

2009, p. 177). 

 
A fala do aprendiz corrobora o que as autoras falam da aprendizagem informal, o 

convívio com outros aprendizes, a troca das experiencias sobre as notícias, os casos das 

empresas que cada um trabalha são formas de interação e troca de experiencias e diferentes 

olhares, ao vivenciar este momento a entrevistada relata aprender ao escutar o que os outros 

dizem. Este ambiente de convívio e troca de experiências mostra-se importante para o 

desenvolvimento e aprendizado, pois muitas vezes, o formato formal do curso ou o 

ambiente organizacional não conseguem proporcionar espaços de troca com frequência 

ou de forma a incentivar o jovem a contribuir explanando sua experiencia ou seu ponto de 

vista. 

Outro jovem relata sobre as formas de aprendizado fora do curso: 

J1 – “ Eu costumo conversar com alguém que está mais tempo trabalhando, acabo indo falar 

com o meu responsável ou alguém que tenho um pouco mais de intimidade e pergunto, como é que 

faço isso, como resolvo ou quem eu devo procurar para resolver o problema. Eu aprendi que devemos 

procurar ajuda e aqui eu procuro, porque se eu não sei, alguém vai saber e eu peço ajuda. ” 

Podemos observar no relato que a aprendizagem informal ocorre forma natural no 

cotidiano do sujeito ou não planejada no ambiente de trabalho, baseada pela espontaneidade 

e tem diversas fontes como a tentativa e erro, imitação, autodidatismo e busca de ajuda 

interpessoal. A aprendizagem informal pode proporcionar resultados positivos, ao fato da sua 

aplicabilidade e transferência ocorrer de forma instantânea para o indivíduo (COELHO 

JUNIOR, BORGES-ANDRADE, 2008). 

Os relatos dos jovens estão corroborando também com o que Marsick e Watkins (1990, 

p. 12) dizem sobre a aprendizagem informal:
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Aprendizagem informal é definida como um subproduto de algumas 

atividades, como cumprimento de tarefas, interação interpessoal, sentir a 

cultura organizacional, experimentação por tentativa e erro, ou até mesmo da 

aprendizagem formal, e pode ser deliberadamente encorajada por uma 

organização ou também pode ocorrer mesmo que o ambiente não seja 

altamente propício para tal. 
 
 

A abertura para o aprendiz dialogar com os seus colegas de trabalho, gestor e instrutor 

é fundamental para o processo de aprendizagem informal, bem como o desenvolvimento dele 

no  decorrer  da  sua  vida  profissional  e  pessoal,  ela  é resultante  da  integração  com  os 

funcionários, as tarefas diárias, oportunidades de interação, situações que fogem dos 

procedimentos do cotidiano. 
J3 – “ Quando tenho alguma dúvida de como perguntar ou conversar sobre uma coisa no trabalho 

quando tenho vergonha eu converso com minha irmã mais velha, porque ela já trabalhou como aprendiz 

e me dá muitas dicas de como fazer e perguntar, de como devo me comportar. ” 

O relato do jovem demonstra que ele busca conhecimentos para proceder em determinadas 

situações utilizando um referencial de sua confiança que já passou por situações que ele se 

encontra. A aprendizagem informal não se restringe apenas ao núcleo da empresa ou do 

ambiente de curso, mas de pessoas que tenham vivenciado situações que sejam relevantes e 

significativas para este jovem que lhe procura. Ao receber estas experiencias, o jovem obtém 

o relato e o aprendizado que lhe servirá de subsidio para um aprendizado para enfrentar novas 

e desconhecidas situações na empresa. 

Segundo Antonello (2006) a aprendizagem informal pode ocorrer a partir de uma experiência 

formalmente estruturada, com base em atividades específicas para esse fim. Podemos notar isso 

no relato do instrutor: 
“ Os jovens são avaliados periodicamente, recebem feedback de seis em seis meses aqui por 

nós, e em paralelo a empresa precisa avaliar também, enviamos o formulário e ao recebermos damos 

a devolutiva ao jovem, tentamos alinhar as avaliações e conversar individualmente, se for necessário 

pedimos que o jovem fique mais um pouco, se for algo muito intimo pedimos auxilio para a 

Assistente Social para ajudar o jovem a desenvolver e resolver os problemas que ele possa vir a ter.” 

Sobre a avaliação, o gestor informa a sua importância: 

“ Eu elaboro a avaliação, antes de mandar eu mostro para o jovem e vejo se ele está de acordo. 

Já tive caso que o jovem achava que eu estava pegando leve demais, mas na minha percepção ele 

estava indo bem, mas para ele, tinha mais coisas para desenvolver. ” 

Os dois discursos vão de encontro com o que diz Antonello (2006), a forma de utilizar 

a ferramenta de feedback mostrou-se adequada para nortear o aprendiz sobre aquilo o que ele 

vem desenvolvendo no ambiente da empresa e da instituição formadora, ele não é apenas 

avaliado e concebido de nota, mas informado sobre as diferentes percepções sobre o seu 

desempenho e comportamento, orientado e novamente avaliado com o feedback após seis 

meses. 
 
 

Conclusão 
 

As políticas de cotas para as empresas como a lei do aprendiz procuram ajudar os jovens 

no seu desenvolvimento e na sua primeira experiência profissional, inserindo-o na organização 

e fornecendo uma capacitação profissional teoria. O resultado que vemos é que nas 4 

entrevistas realizadas com os jovens, eles perceberam a importância do programa, assim como 

a importância da organização. 

Percebe-se que a interação do aprendiz com os ambientes de aprendizado teórico e 

prático são integrados, a empresa representada pela figura do gestor e da instituição educadora
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na figura do instrutor demonstraram  estar alinhados com o propósito  da formação dos 

aprendizes. 

Uma das principais razões pelas quais os aprendizes conseguem perceber o seu próprio 

aprendizado durante o curso é o fato de que aprendizagem consiste nesta junção de pratica e 

teórica, e quando há a avaliação periódica entre pelos dois ambientes, a aprendizagem muitas 

vezes fica de difícil percepção, mas a avaliação e mensuração por parte do gestor e instrutor 

facilita a compreensão e percepção dos jovens. 

Durante as entrevistas, verificou-se que a maioria dos aprendizes reconhecem a 

aprendizagem, tanto formal como informal, isto é reflexo e influência dos ambientes de 

capacitação  e dos  gestores, que difundem  para os jovens  as teorias e as boas práticas 

organizacionais. Ao trabalhar com os jovens focando na retenção destes talentos na empresa 

entre seus empregados e na sociedade da qual participa, o discurso de comprometimento ficou 

evidente durante as entrevistas. 

Foi possível observar por meio do discurso que o gestor é um facilitador para as práticas 

de aprendizagem formal e informal e essa questão pode ser um diferencial, principalmente 

quando se trata de adolescentes no seu primeiro emprego, já que por suas fragilidades e falta 

de maturidade devido à pouca idade, precisam estar sempre supervisionados e orientados no 

ambiente organizacional. 

A aprendizagem informal pode ocorrer nos momentos de necessidade de obtenção de 

ajuda, suporte ou informação por parte do aprendiz, discussão os cursos teóricos. Segundo 

Marsick e Volpe (1999), a aprendizagem informal ocorre na integração de rotinas do cotidiano, 

alavancada por fatores internos e externos, não necessariamente conscientes. 

A integração entre aprendizagem formal e informal é necessária. Quando bem 

planejados e desenvolvidos, é inquestionável que os processos formais de ensino geram 

resultados positivos para os indivíduos, ficou evidente nos discursos de alguns funcionários 

que relataram dificuldades na conciliação dos conteúdos práticos e teóricos. Desta forma, 

acredita-se que um estudo dos processos de aprendizagem formal e informal podem trazer 

contribuições para estas lacunas e desenvolver o aprendiz destas novas gerações de maneira 

mais adequada. 

A aprendizagem formal e informal ocorre simultaneamente na empresa e na instituição 

formadora, os jovens são submetidos a conteúdos que estão indo ao encontro do que é 

proporcionado na empresa, são realizadas simulações, debates e discussões sobre questões da 

atualidade, os jovens contribuem relatando seus pontos de vistas e o que ocorre na empresa. 

O feedback realizado na empresa pelo gestor e pelo instrutor demonstram ser uma ferramenta 

de aprendizado significativa, pois elas são utilizadas simultaneamente com o jovem, norteando 

os principais aspectos que o jovem deve melhorar, não apenas em termos de conteúdo e 

postura, mas também como indivíduo, pois em situações que podem passar despercebidas ou 

ignoradas no dia-a-dia, acabam sendo relatadas na avaliação e quando necessário a Assistente 

Social intervém quando chamada e auxilia o jovem. 

Apesar de utilizar métodos tidos como tradicionais, tem surtido resultado positivo com 

os jovens ingressantes. A aproximação das práticas organizacionais com a teoria desenvolve 

nos jovens o interesse em se aprofundar e buscar novos conhecimentos fora da estrutura, de 

forma futura como ingressar no curso de graduação. 

Estes processos resultam no desenvolvimento de aprendizado e obtenção de novas 

habilidades que capacitam os jovens a permanecer na empresa após o período de contrato 

determinado pela lei do Aprendiz. 
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