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Figura 01: “Quadro com a síntese das análises” 
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Figura 03: Tipo de curso ofertado por unidade federativa 

Este trabalho tem como objetivo verificar como ocorre a implementação de 

programas de profissionalização para adolescentes em cumprimento de 

medida judicial privativa de liberdade, à luz das disposições legais e dos 

marcos regulatórios vigentes no âmbito das medidas socioeducativas, a 

pesquisa visa auxiliar na formulação de políticas públicas para a geração de 

emprego e renda ao adolescente em conflito com a lei.  
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A capacitação para o trabalho, um dos eixos das medidas 

socioeducativas, tem respaldo na legislação nacional complementar à 

Constituição Federal (1988), como o Estatuto da Criança e Adolescente 

(1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), a Lei da 

Aprendizagem (2000) e o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (2012) e no Plano Decenal Nacional de Educação (2011-

2020). Buscou-se conhecer as condições nas quais os programas são 

formulados, as relações entre os programas e as demandas dos 

adolescentes em privação de liberdade e, ainda, saber em que medida os 

adolescentes egressos são absorvidos pelo mercado de trabalho. A 

análise, realizada a partir dos dados dos relatórios do Conselho Nacional 

de Justiça, que visaram conhecer e avaliar as unidades da federação que 

compõem o sistema socioeducativo por meio de visitas realizadas entre 

os meses de julho de 2010 a outubro de 2011, contribui para os estudos 

que têm foco no tema do trabalho e sua relação com adolescentes e 

jovens. 
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O estudo, com suporte metodológico nos pressupostos da pesquisa 

qualitativa, articula a pesquisa bibliográfica à documental. Dada a novidade 

presente na temática, a pesquisa bibliográfica possibilitou conhecer e 

analisar estudos que tratam da relação entre medida socioeducativa e 

capacitação para o trabalho. A pesquisa documental, técnica central para a 

análise, tomou como ponto de referência os relatórios elaborados pelo 

Conselho Nacional de Justiça, resultantes do Programa Justiça ao Jovem, 

denominado “Programa Medida Justa”, investigação social que visou à 

análise da execução das medidas socioeducativas, possibilitando 

responder, ainda que parcialmente, as perguntas da investigação. Foram 

considerados, ainda, como fontes os dados e informações do sistema de 

garantia de direitos. O conjunto dos dados e informações coletadas, além 

de propiciar a construção de um banco de dados sobre a temática, a partir 

dos múltiplos cruzamentos de variáveis, possibilitou a identificação dos 

aspectos positivos dentre tais programas e, também, a identificação dos 

pontos frágeis. Esse movimento foi realizado a partir de temas e subtemas 

definidos para a análise dos dados considerados. 
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As ações de educação profissional, direito do adolescente em cumprimento 

de medida socioeducativa, segundo os dados analisados, explicitaram a 

fragilidade do sistema nacional de atendimento socioeducativo. Muitos são 

os estados da federação que não garantem oficinas e/ou cursos de 

capacitação sistemáticos nas unidades, indicando que o cumprimento da 

medida socioeducativa pelo adolescente não se realiza, plenamente.  
 

As ações de educação profissional, direito do adolescente em cumprimento 

de medida socioeducativa, segundo os dados analisados, explicitaram a 

fragilidade do sistema nacional de atendimento socioeducativo. Muitos são 

os estados da federação que não garantem oficinas e/ou cursos de 

capacitação sistemáticos nas unidades, indicando que o cumprimento da 

medida socioeducativa pelo adolescente não se realiza, plenamente.  
 

 
O Estado, por meio de seu sistema socioeducativo, apresenta oferta 

irregular do serviço, situação que deveria gerar ações contra as instituições 

públicas pelo sistema de justiça.  

Observou-se que as atividades ofertadas se aproximam da laborterapia e, 

aquelas voltadas para a profissionalização não explicitam sua articulação 

com as demandas do mercado de trabalho. Há distinção de gênero entre 

as atividades desenvolvidas: nas unidades femininas, beleza e estética, 

costura e culinária e, nas masculinas, informática, mecânica, pintura 

predial, eletricista, colocador de gesso, tornearia, marcenaria, fabricação 

de sacos de lixo, contínuo, dentre outras.  
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Parte das atividades é realizada em parceria com o “Sistema S”, Petrobrás; 

Polícia Militar e com organizações não governamentais. Quanto ao 

acompanhamento dos egressos os dados mostraram que apenas um 

estado o faz.  
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A pesquisa explicitou a fragilidade do sistema nacional de atendimento 

socioeducativo quanto à profissionalização dos adolescentes, destacando 

a distância entre o prescrito na legislação de direitos infanto-juvenis, em 

especial, a que se destina ao adolescente em conflito com a lei no 

cumprimento de medida judicial. A pesquisa mostrou como desafio a 

necessidade de ordenamento institucional do sistema nacional de 

atendimento ao adolescente em conflito com a lei no sentido da inclusão 

do direito à formação profissional diante do processo em curso de 

formulação da política decenal dos direitos da criança e do adolescente e 

dos planos socioeducativos, de modo articulado, nos três âmbitos da 

esfera pública, de responsabilidade da gestão pública e aprovados pelos 

conselhos de direitos.  
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