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1. RESUMO 

 

Acreditar que o conhecimento é uma forma de desenvolvimento é o recurso mais 

importante que uma organização dispõe na nova economia. O presente estudo busca 

englobar fundamentos relacionados à gestão do conhecimento e seu uso junto ao 

trabalho com jovens na condição de aprendizes e a colaboração de seus supervisores. 

Nesse sentido, buscou-se compreender a importância da gestão de conhecimentos 

dentro das organizações através da relação estabelecida entre os jovens e seus 

supervisores, tendo em vista a importância da entrada do jovem no mercado de 

trabalho, a relevância e uso da gestão do conhecimento junto aos funcionários e o 

desenvolvimento de relações interpessoais no contexto de trabalho. O estudo foi 

baseado no método qualitativo, de tipo exploratório, realizado através de 

aproximações iniciais sobre um tema ainda pouco investigado. Os participantes foram 

quatro aprendizes (17 a 18 anos) e dois supervisores (34 a 36 anos) de duas 

empresas do interior do Estado de São Paulo que oferecem programas de 

aprendizagem. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas, gravadas, transcritas integralmente e analisadas qualitativamente. 

Os resultados permitiram identificar que a dinâmica de trabalho nas empresas ocorre 

voltada para a demanda de trabalho que surge no dia a dia, tendo sido evidenciado 

nos relatos dos participantes que há um manejo informal no que se refere à gestão do 

conhecimento. Diante disso, os jovens demonstraram aprender através de seus 

relacionamentos e discussões com os outros profissionais, porém, não indicaram a 

existência de um programa estruturado de treinamento e promoção de 

conhecimentos. Quanto aos supervisores e sua relação junto aos jovens foi 

identificada uma interação mediada sob pressupostos legislativos e interesse na 

formação do futuro deste profissional no mercado de trabalho. De forma geral, o 

estudo mostrou que os jovens entram no mercado de trabalho interessados com os 

estímulos que lhes são oferecidos e buscam adaptar-se as condições organizacionais 

através de suas relações, deixando dessa forma aparente a função do supervisor 

como um mediador deste aprendiz junto a empresa.  

 

 

 

 



 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Na perspectiva organizacional devemos considerar que os indivíduos produzem 

não apenas o trabalho ou o conhecimento que lhes é inerente, mas também, relações 

sociais, identidades e autoimagens (CHERMAN, 2013).  

Acreditando que o conhecimento é uma forma de desenvolvimento, o presente 

trabalho apresenta aspectos da gestão do conhecimento dentro de um contexto 

organizacional, investigando medidas de desenvolvimento da aprendizagem 

praticadas com jovens contratados por programas de aprendizagem. É importante 

destacar junto ao trabalho do jovem aprendiz pressupostos básicos da lei do aprendiz 

que busca o desenvolvimento e a aprendizagem dos jovens no mercado de trabalho, 

os principais objetivos destes programas dentro de organizações, as bases 

educacionais adotadas por eles, e a realidade e a idealização diante da colocação do 

aprendiz no contexto organizacional (ZANELLI, 2002). 

Assim como Amazarray (2009), este trabalho considera que o contexto do 

mercado de trabalho atual está marcado pela reestruturação produtiva e por novos 

discursos gerenciais, o que define um ideal de trabalhador visto como alguém flexível 

e competitivo. Nesse cenário, também foi identificado que o trabalho de jovens 

profissionais (adolescentes participantes de programas de aprendizagem), até o 

momento foi caracterizado como algo naturalizado dentro das empresas, com o intuito 

de apenas atender as demandas do mercado, onde toda e qualquer profissionalização 

permitida em lei acabou por limitar e condicionar a educação aos padrões 

estabelecidos pelas transformações capitalistas, além disso foi identificado que muitos 

jovens chagam ao mercado de trabalho por demandas econômicas familiares. Diante 

deste contexto foi identificado que há grandes implicações do trabalho na saúde, na 

constituição da identidade e na vida acadêmica dos jovens (BUIAR; GARCIA; 2008). 

Com base nisso, a problemática levantada com o presente estudo buscou 

investigar a influência do trabalho organizacional subsidiado por propostas da gestão 

do conhecimento. Sendo assim, para análise de dados foi escolhido o método 

qualitativo, pois se acredita que tal metodologia é mais que um conjunto particular de 

técnicas, mas que nela esta implícita no modo de encarar o fenômeno social estudado. 

Além de revelar as tendências e objetivos que o pesquisador propõe inicialmente 

(ZANELLI, 2002).   



 

Como metodologia optou-se pela investigação com base nos estudos propostos 

por Goldenberg (2013), em que foram desenvolvidos métodos de pesquisa que 

priorizam os pontos de vista dos indivíduos, tendo como objetivo que o método 

proporcione compreensão das significações que os próprios indivíduos põem em 

prática para construir seu mundo social. Diante do exposto, busca-se, com este 

estudo, articular informações relativas aos objetivos dos programas, as expectativas 

dos jovens e o acolhimento das empresas. 

  

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo foi compreender a importância da gestão de 

conhecimentos dentro das organizações por meio da caracterização e estruturação 

de programas de aprendizagem oferecidos a jovens trabalhadores com base nas 

expectativas do jovem e da empresa, identificando fatores que podem favorecer um 

relacionamento organizacional mais integrado e harmonioso. Para isso, buscou-se 

identificar: expectativas dos jovens diante das organizações, quanto à aprendizagem 

e à socialização; analisar a relação entre aprendizagem e interação social, 

considerando ambas como fonte de movimentação organizacional e verificar a 

importância da Gestão de Conhecimento tida como mediação das relações 

interpessoais entre jovens aprendizes e seus supervisores para aquisição de novos 

conhecimentos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Como metodologia este estudo optou pelo médoto qualitativo do tipo exploratório, 

no qual, assim como já proposto por Zanelli (2002), considera-se a investigação 

através de um conjunto particular de técnicas, que buscam encarar os fenômenos 

sociais a serem pesquisados. Tendo em vista o delineamento do estudo exploratório, 

teve-se por objetivo promover uma maior familiaridade junto ao problema investigado, 

de forma a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses junto aos dados coletados.  

Nessa perspectiva, Gil (2002) aponta que pesquisas exploratórias têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu 

planejamento é flexível, possibilitando a consideração dos mais diversos aspectos 

relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos o processo da pesquisa envolve 



 

levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Para a coleta de dados optou-se pela utilização de entrevistas semiestruturadas, 

acreditando que tal instrumento possa direcionar a investigação acerca dos objetivos 

centrais da pesquisa, permitindo então que se mantenha a coerência teórica diante 

do tema investigado. (MANZINI, 2004). Já a análise dos dados foi realizada a partir 

da comparação dos resultados de forma qualitativa, uma vez que tal metodologia 

permite que a investigação não se estabeleça apenas como um conjunto particular de 

técnicas, mas que se possa encontrar aspectos implícitos no modo de encarar o 

fenômeno social estudado, revelando assim as tendências e objetivos que o 

pesquisador propõe inicialmente (ZANELLI, 2002).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Participaram deste estudo seis indivíduos, sendo dois supervisores (um do gênero 

masculino e um do gênero feminino), com idade entre 34 e 36 anos, e quatro jovens 

aprendizes com idade entre 17 e 18 anos, pertencentes a duas empresas que 

possuem o Programa Aprendiz Legal localizadas em uma cidade de grande porte do 

interior do Estado de São Paulo. A investigação ocorreu nas dependências das 

empresas em que os profissionais e aprendizes trabalham em sala reservada, 

confortável e adequada para a realização da pesquisa, em relação a princípios éticos 

e técnicos de sigilo e privacidade.  

Como instrumentos foram utilizados o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) destinado aos supervisores”; “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) destinado aos aprendizes”; o “Roteiro de Entrevista 

Semiestruturiado”, com base nos objetivos propostos pelo estudo, onde as perguntas 

foram direcionadas a importância atribuída ao trabalho do jovem aprendiz, as 

expectativas diante do trabalho, a imagem que a equipe de trabalho atribui ao jovem 

e a relação de treinamento e aprendizagem atribuída a tais jovens. Para a coleta e 

armazenamento das informações foi utilizado um gravador de voz, além de papel, 

caneta e computador.  

Foram selecionadas duas empresas do interior de São Paulo que atenderam 

às demandas da pesquisa, sendo que estas ofereciam o programa de inserção para 

os jovens aprendizes com caráter prático e teórico. O contato inicial foi via telefone e 



 

após o consentimento de participação foi agendada uma reunião para maiores 

esclarecimentos referente à pesquisa. O estudo foi submetido à análise do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP sob o protocolo 

28101214.3.0000.5498, tendo sua aprovação final em 14 de outubro de 2014, pelo 

parecer de número 830.414.  

Após a aprovação, as entrevistas foram agendadas de acordo com a 

disponibilidade de horários que a empresa e os participantes ofereceram. Foi 

agendado um encontro com os jovens para a realização do convite a participação na 

pesquisa, entregando a estes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

assinatura dos pais ou responsáveis. Após o agendamento das entrevistas a 

pesquisadora foi até a empresa e apresentou aos participantes o roteiro de perguntas, 

enfatizando a autonomia e liberdade que os participantes têm para responder da 

forma como quiserem ou se recusar a responder alguma pergunta. Apresentadas e 

aceitas as condições, o TCLE foi recolhido e foi realizada a entrevista gravada 

individualmente para posterior transcrição e análise. 

O trabalho foi realizado seguindo-se todos os procedimentos e considerações 

éticas constantes na resolução do Conselho Nacional de Saúde de número 466/2012, 

assegurando aos participante respeito diante da pesquisa sob sua dignidade e 

autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir 

e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e 

esclarecida, ponderando entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, 

individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo 

de danos e riscos, garantindo de que danos previsíveis serão evitados, e a relevância 

social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não 

perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.  

  

6. RESULTADOS 

 

A partir dos dados coletados foi possível identificar junto aos jovens aprendizes 

valorização da empresa na qual estão inseridos, tendo em vista que a imagem das 

mesmas foi descrita por eles de forma idealizada. Além disso, eles destacaram que 

uma empresa ideal deveria possuir caracteristicas como: “ser amiga”; “ter uma boa 

sintonia entre os funcionários”; “ser um lugar em que profissionais e clientes sejam 

bem tratados”.  



 

Diante das colocações apresentadas pelos aprendizes identificou-se a integração 

dos jovens junto a empresa, e assim como aponta Aberastury (1992), essa integração 

pode ser vista como uma tentativa para se envolver com o mundo adulto, 

possibilitando ao jovem vivências onde ele terá de aceitar uma nova configuração 

humana para si, em que ele se submete a uma liderança vista como um guia, que na 

verdade passa a substituir seus referenciais até então familiares. Para isso, é 

importante que o jovem saiba que esse é um momento de transição, e que essas 

experiências devem servir para que ele perceba que tem a capacidade alcançar seu 

crescimento, onde ao se adaptar poderá buscar suas satisfações. 

Foi possível identificar nos jovens, ainda, expectativa de inclusão junto ao contexto 

organizacional mediado pelo espaço que a empresa proporcionou a partir da 

participação nos programas de aprendizes. Os jovens demonstraram vontade de que 

seu trabalho fosse reconhecido e respeitado acima de tudo e colocaram seus desejos 

subjetivos em segundo plano. Apontaram valorização na experiência que estavam 

adquirindo e a oportunidade que haviam recebido através das empresas; alguns deles 

também indicaram seus planos para o futuro. 

O destaque apontado pelos jovens quanto aos relacionamentos sugere uma 

convivência agradável e bem adaptada. Sendo assim, os dados indicaram que não há 

grandes evidências de diferenciação nas organizações, mas que isso se deve muitas 

vezes aos relacionamentos interpessoais, e não à realização da tarefa em si. Tais 

dados demonstram que ao que se refere às propostas teóricas da Gestão do 

Conhecimento, há muito que se fazer e que se mudar culturalmente dentro das 

empresas, mas que de maneira informal o fenômeno já vem acontecendo.  

Com base nisso, torna-se necessário destacar a importância dos relacionamentos 

interpessoais dentro das organizações, uma vez que nos relatos coletados nesta 

pesquisa os aprendizes informaram que não receberam treinamentos direcionados às 

tarefas que realizavam e, mesmo assim, demonstraram ter domínio de suas tarefas e 

espaço para busca de informações através de suas interações com a equipe de 

trabalho.  

Para os supervisores o trabalho do aprendiz foi apresentado a partir de 

pressupostos legislativos e sociais, sendo interpretados como uma forma de permitir 

a entrada do jovem no mercado de trabalho. Eles também destacaram que a 

aprendizagem das tarefas ocorre através da integração dos funcionários, e que tal 

estratégia tende a promover o conhecimento. 



 

Quanto aos relacionamentos interpessoais, os supervisores não destacaram 

episódios de discriminação ou dificuldadede de inclusão entre jovens aprendizes e 

demais funcionários. Relataram, também, que há muito interesse por parte das 

empresas na contribuição para o desenvolvimento dos jovens, destacando que os 

objetivos das empresas estão pautados na continuidade desse profissional no 

mercado de trabalho, mesmo que tal continuação seja em outras organizações.  

Quanto às propostas adotadas, apenas um dos relatos apresentou propostas de 

trabalho que não condizem com a estrutura até então estabelecida pelos programas 

de aprendizagem, já que um dos supervisores relatou que a rotina de trabalho dos 

aprendizes muitas vezes está associada à manutenção e auxílio as exigências dos 

cargos dos outros funcionários.  

Diante do exposto, o presente estudo aponta que as práticas trabalhistas em torno 

dos programas de aprendizagem nem sempre são estruturadas de acordo com os 

critérios previamente estipulados pelos programas, e sim de acordo com a dinâmica 

e possibilidade de inclusão que as empresas ofertam. Mesmo assim, identificou-se 

junto aos participantes do estudo certa flexibilidade entre as expectativas e as 

possibilidades de crescimento social e subjetivo, o que pode ser descrito como uma 

aplicação da gestão do conhecimento através de caracterisitcas intangiveis da 

organização.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo principal a identificação da importância do 

trabalho mediando pela gestão de conhecimentos dentro das organizações. Para 

tanto, foram selecionados como grupo de estudo com jovens que estivessem 

trabalhando como jovens aprendizes e também seus respectivos supervisores, vistos 

como mediadores da aprendizagem dos jovens.  

Diante disso, o estudo ocorreu por meio da caracterização e estruturação de 

programas de aprendizagem oferecidos aos jovens trabalhadores com base nas reais 

expectativas entre o aprendiz e a empresa, identificando-se fatores que pudessem 

favorecer um relacionamento organizacional mais integrado e harmonioso. Além 

disso, o estudo buscou identificar fatores que pudessem favorecer as expectativas 

dos jovens diante das organizações, quanto à aprendizagem e à socialização e 



 

também compreender a importância das relações interpessoais para aquisição de 

novos conhecimentos. 

 O contato com as empresas inicialmente foi difícil, sendo possível a realização 

das entrevistas apenas em duas empresas, sendo que em uma delas foram 

encontrados três aprendizes contratados e na outra apenas um. Mesmo assim, a 

proposta da pesquisa foi acolhida pelos supervisores e aprendizes e os mesmos 

responderam prontamente à entrevista.  

 Com base nos dados coletados e analisados, foi identificado um manejo 

informal no que se refere à gestão do conhecimento, onde os jovens demonstraram 

aprender através de seus relacionamentos e discussões com os outros profissionais; 

porém, indicaram não haver um programa estruturado de treinamento e promoção de 

conhecimentos. Além disso, observou-se interesse social e econômico por parte dos 

supervisores, já que apontaram a importância da inclusão do jovem no mercado de 

trabalho e os benefícios que a empresa acaba recebendo por ter um profissional com 

custos reduzidos.  

Diante do contexto pesquisado, observou-se que muita coisa ainda há que se 

fazer para que as empresas reconheçam a importância da valoração do conhecimento 

no ambiente profissional.  

Este estudo demonstra, de maneira geral, que o jovem entra no contexto 

profissional com vontade de aprender e se envolve com as propostas de trabalho que 

a empresa apresenta. Mas é importante que não se esqueça de que esse jovem está 

em uma fase de transição e que esse grupo organizacional servirá como referência 

para o seu crescimento pessoal. Desta forma, espera-se que o incentivo ao 

relacionamento interpessoal dentro das organizações seja reconhecido como um 

aspecto que só tem a favorecer o ambiente de trabalho assim como o bem estar dos 

aprendizes e funcionários de maneira geral.  

Espera-se que este estudo seja apenas um referencial introdutório para o 

campo da gestão do conhecimento e suas contribuições, poucos trabalhos foram 

encotrados nesse sentido, tratando de articular a forma de gestão e suas implicações 

no contexto do trabalho. Sendo assim, almeja-se que partindo desse estudo com os 

jovens aprendizes outros trabalhos busquem identificar as implicações da teoria da 

gestão do conhecimento no contexto organizacional de maneira integral junto a equipe 

de trabalho.  
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