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A presente dissertação tem como foco a 
discussão da relação entre o adolescente em 
cumprimento da medida socioeducativa – 
liberdade assistida (LA), e as possibilidades 
advindas da capacitação profissional desses 
adolescentes. Para isso, o estudo apresenta 
uma proposta de capacitação profissional em 
guia de turismo direcionada para eventos 
esportivos, considerando os grandes eventos 
que terão o Brasil como palco nos próximos 
anos, principalmente a Copa do Mundo de 
Futebol, podendo ser aplicado aos  Jogos 
Olímpicos e Jogos Paralímpicos.  

Essa proposta insere-se em um contexto histórico 
marcado pelo longo processo de 
reconhecimento nas leis sociais, e nos 
direitos da criança e do adolescente. Ora 
eram vistos somente como objeto de estudo 
social, ora como parte integrante da 
sociedade como um todo e, atualmente, 
considerados sujeitos de direito, fazendo 
parte de uma sociedade e têm leis que os 
protegem.  

 
O projeto 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM TURISMO PARA EVENTOS ESPORTIVOS:  

UMA PROPOSTA PARA ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA  

 

Dessa forma, o estudo tem como objetivo 
geral, proporcionar ao adolescente em liberdade 
assistida uma alternativa para inserção no 
mercado de trabalho, por meio de um programa 
de capacitação profissional em guia de turismo, 
congruente às dimensões sociais.  
 
E como objetivos específicos destacam-se:  
•Articular a profissionalização em guia de 
turismo para o adolescente em Liberdade 
Assistida com os eventos esportivos; 
•Estabelecer parcerias de trabalho em turismo e 
lazer para o projeto piloto Copa de 2014; 
•Mediar à relação de profissionalização do trade  
turístico com o adolescente em LA. 
  
Trade turístico é o conjunto de agentes, operadores, hoteleiros e 
demais prestadores de serviços turísticos. (Brasil, 2007) 
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