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RESUMO 

 

Trata-se de pesquisa que visa compreender os sentidos e concepções de “profissionalização” 

nas políticas para os jovens em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade no 

estado do Rio de Janeiro. O procedimento metodológico adotado foi a pesquisa bibliográfica, 

documental e a realização de experiência de análise de campo. Inicialmente, efetuou-se o estudo 

da legislação nacional, principalmente da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE). No âmbito dos documentos estaduais, foram 

analisados, sobretudo, o Plano de Atendimento Socioeducativo (PASE/2010) e o Projeto 

Político Institucional (PPI/2010), bem como o estudo dos documentos produzidos pelas 

unidades de semiliberdade, sendo eles, os Projetos Político Pedagógicos (PPP) e os Relatórios 

Pedagógicos mensais, referentes a março, abril e maio de 2019, de cada unidade de 

semiliberdade do estado. Em segundo lugar, realizou-se pesquisa de campo, através da 

participação nas reuniões de apresentação dos PPP das unidades de semiliberdade. Com base 

nas informações coletadas nos documentos das unidades e na pesquisa de campo, realizou-se 

uma cartografia das políticas de profissionalização na semiliberdade do estado do Rio de 

Janeiro. Dessa maneira, buscou-se refletir sobre as políticas de socioeducação e de educação 

profissional em âmbito nacional e estadual, dentro de uma perspectiva de análise histórico-

crítica, buscando compreender as contradições existentes, especialmente em relação às políticas 

implementadas aos jovens do sistema socioeducativo. Além disso, refletimos sobre a dinâmica 

de realização dos cursos profissionalizantes, assim como das estratégias para a resolução das 

dificuldades encontradas pelas unidades de semiliberdade para garantir o direito à 

profissionalização dos jovens. Assim, esta pesquisa visa contribuir com o debate sobre as 

políticas de educação profissional para adolescentes e jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa no Brasil. 

 

Palavras-chave: Sistema socioeducativo. Semiliberdade. Profissionalização. Políticas 

públicas. 
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ABSTRACT 

 

This is a research that aims to understand the sense and the conceptions of “professionalization” 

in the policies developed for youngsters serving social-educational measures of semi liberty in 

the state of Rio de Janeiro. The methodological procedure adopted was the documental and 

bibliographic research and the accomplishment of field analysis experience. To begin with, the 

national legislation has been studied, mainly the Federal Constitution, the Kid and Adolescent 

Statute (ECA – in Portuguese), the Law of Directives and Basis for National Education (LDB) 

and the National System of Social Educational Support (SINASE). Among state documents, 

principally, the Social Educational Plan (PASE/2010) and the Institutional Political Project 

(PPI/2010) were analysed, as well as the documents produced by the state semi liberty units. In 

second place, field research was developed through participation in meetings for semi liberty 

units PPP presentations. Based on the collected information from the units’ documents and on 

the field research, a cartography of professionalization policies for semi liberty in the state of 

Rio de Janeiro was developed. This way, a goal here is to reflect on the social and educational 

policies and professional education ones in national and state levels, in a historical-critical 

analysis perspective, trying to understand the existing contradictions, especially in relation to 

the policies implemented for youngsters in the social-educational system. Besides, we reflected 

on the dynamics of professionalizing courses accomplishment, and also the strategies for the 

resolution of difficulties found by the semi liberty units to guarantee youngsters the right to 

professionalization. Then, this research aims to contribute with the dabate on professional 

education policies for teenagers and youngsters serving social-educational measures in Brazil. 

 

Keywords: Social educacional system. Semi liberty, Professionalization, Public policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Constantemente, a mídia veicula notícias sobre o aumento da violência no país, 

reafirmando o ponto de vista da opinião pública1 sobre a periculosidade dos jovens autores de 

ato infracional, ainda vistos como “menores infratores”, incorrigíveis e delinquentes por 

essência. Muito dessa opinião alimenta, também, o estereótipo do bandido na figura do jovem 

negro, funkeiro e morador de favela, impulsionando a ideia, conforme denunciado por Batista 

(2016), de que esses sujeitos não merecem respeito ou trégua, sendo impossível pensá-los como 

cidadãos. 

Sem a ideia de cidadania para todos, justifica-se a falta de importância dada pelo Estado 

em relação à garantia dos direitos para crianças e jovens das camadas mais pobres das classes 

populares, dificultando o acesso e permanência de alguns à escola, ao lazer, à cultura, ao 

esporte, à profissionalização e à proteção em relação ao trabalho, dentre outras necessidades 

básicas. Em contrapartida, cada vez mais o Estado se faz ausente em garantir direitos e sua 

presença se dá em ações punitivas e violentas nas periferias, afetando, diretamente, o jovem 

negro e periférico, portador do estereótipo alimentado pela mídia e que engrossa os sistemas 

prisionais e socioeducativos em todo o país e no estado do Rio de Janeiro. 

Segundo dados da Rede de Observatório de Segurança (CESeC, 2019a), o Plano 

Plurianual (PPA) do estado do Rio de Janeiro, prevê um orçamento estadual para 2020 em que 

a segurança pública receberá a maior fatia dos recursos2, correspondendo a 15,7% do orçamento 

de todo o estado, enquanto os gastos com educação serão de apenas 9,5% e os de saúde de 

8,3%, levando em consideração que a saúde e a educação são as secretarias com maior número 

de funcionários e de serviços destinados à população. Ao mesmo tempo em que há uma 

demanda de ajuste fiscal e diminuição dos gastos públicos, vemos uma diminuição do 

investimento nas políticas sociais e maior investimento nas políticas de segurança pública. 

 O Observatório de Segurança RJ (CESeC, 2019b) aponta que as operações policiais se 

tornaram mais frequentes, letais e assustadoras no estado do Rio de Janeiro. De janeiro a junho 

de 2019, foram 1.148 ações policiais nas ruas. Essas ações deram-se majoritariamente na 

Região Metropolitana. Só na capital do estado, o percentual de ações policiais foi de 31,7% em 

relação ao restante do estado, havendo um aumento de 46% de mortes em operações e 

 
1 Segundo Fonseca (2003), a opinião pública é influenciada pelos editoriais de grandes jornais considerados 

“aparelhos privados de hegemonia” e é invocada pela mídia para identificar a própria opinião, que, sendo privada, 

é divulgada como sendo pública. 
2 A previsão de gastos do PPA de 2020, para o estado do Rio de Janeiro, é de um total de R$ 80.853.371.666.  
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patrulhamentos desde 2017. Essas operações afetam diretamente as escolas dessas localidades, 

impedindo a frequência escolar e o acesso a outros serviços públicos. Por conseguinte, crianças 

e jovens periféricos aprendem pela experiência que a ação do Estado em seus bairros se dá pela 

truculência policial, pela coerção ou, conforme Wacquant (2018), pelo braço direito e repressor 

do Estado. 

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP, 2019), igualmente, vimos 

aumentar o número de pessoas mortas por policiais, passando de um total de 1.127, em 2017, 

antes da intervenção federal3, para 1.810, em 2019. Ao contrário do que se poderia esperar com 

o aumento de operações policiais no estado do Rio de Janeiro, o número de apreensões de 

adolescentes diminuiu, passando de 7.545, em 2017, para 6.056 em todo o estado do Rio de 

Janeiro, no ano de 2019, levando-nos a supor que não se quer mais prender os jovens, e sim, 

exterminá-los. 

Na mira das ações de segurança do Estado, com “sorte”, alguns dos jovens autores de 

ato infracional passam a fazer parte do sistema socioeducativo. De acordo com a Lei 

8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as medidas 

socioeducativas são: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à 

comunidade; liberdade assistida; semiliberdade e internação, assim dispostas, 

hierarquicamente, da medida mais branda à mais gravosa, sendo as duas últimas as medidas de 

meio fechado.  

Ao contrário do que é considerado como fato pelo senso comum, como se pode observar, 

o ECA prevê medidas que privam ou restringem a liberdade de jovens autores de ato infracional, 

através das medidas de internação e semiliberdade. A internação constitui medida privativa da 

liberdade e a semiliberdade pode ser determinada desde o início ou como forma de transição 

para o meio aberto4, possibilitando ao jovem a realização de atividades externas, 

independentemente de autorização judicial.  

No estado do Rio de Janeiro, o órgão responsável pelas medidas de privação e restrição 

de liberdade (internação provisória, internação e semiliberdade) é o Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas (DEGASE), criado pelo Decreto nº 18.493 de 26/01/1993. As medidas 

de meio aberto (prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida), desde 2008, são de 

 
3 De fevereiro a dezembro de 2018, o estado do Rio de Janeiro sofreu uma intervenção federal, que, através do 

decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, possibilitou ao Governo Federal intervir na autonomia do estado do 

Rio de Janeiro, restringindo os efeitos à segurança pública. Foi uma ação que interveio diretamente nas ações da 

Política Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros no estado, que passaram a ter obediência direta do Comando 

Militar do Leste e não mais ao governador do estado. 
4 As medidas de meio aberto, prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida. 
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responsabilidade dos municípios, através dos Centros de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) (BRASIL, 2012, art. 68, III).  

A Constituição Federal, promulgada em 1988, determina a “educação básica obrigatória 

dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”5 (BRASIL, 1988, art. 208, I). Assim, 

as instituições responsáveis pela execução das medidas socioeducativas possuem a obrigação 

de garantir o direito à educação básica, proporcionando o acesso e a continuidade dos estudos 

daqueles que entram no sistema socioeducativo.   

Além de garantir o direito à escolarização, as instituições responsáveis pela execução 

das medidas socioeducativas necessitam possibilitar a preparação do jovem para o mundo do 

trabalho, tendo crianças e jovens “direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, 

art. 205). 

O ECA trata dos direitos de crianças e adolescentes, incluindo a profissionalização6 

como um dos seus direitos fundamentais. Por conseguinte, buscando compreender esse direito 

como importante ao desenvolvimento dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa e 

sabendo que muitos são os sentidos e as formas de conceber trabalho e educação, nos 

questionamos sobre quais os sentidos e concepções de “profissionalização” são previstos pelo 

sistema socioeducativo, no estado do Rio de Janeiro, para os jovens em semiliberdade. 

Em linhas gerais, consideramos duas hipóteses para responder essa questão: 1) a 

concepção de profissionalização do Departamento Geral de Ações socioeducativas (DEGASE) 

está atenta às condições de desenvolvimento dos jovens que cumprem medida socioeducativa, 

apresentando uma visão que valoriza as suas dimensões humanas, visando à emancipação dos 

sujeitos. 2) a concepção de profissionalização do DEGASE se apresenta como uma visão 

preparatória e reducionista de profissionalização, proposta pela concepção neoliberal de 

educação, objetivando apenas a inserção precarizada dos jovens das classes populares no 

mercado de trabalho. 

Cientes de que o Projeto Político Institucional (PPI) do DEGASE (DEGASE, 2010b) 

leva em consideração a profissionalização como instrumento fundamental para a 

 
5 Paiva (2009) questiona a expressão “idade própria” da Constituição Federal, pois compreende a aprendizagem 

como um direito para além da escolarização. Sendo assim, a aprendizagem se efetiva a partir de uma perspectiva 

que garanta a educação do adulto ao longo de toda a vida.  
6 Utilizamos o termo “profissionalização” conforme previsto no Capítulo V do ECA, referindo-se à formação 

técnico-profissional, ao jovem aprendiz e ao trabalho educativo. 
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(re)socialização dos jovens em cumprimento de medida, é necessário compreendermos se os 

cursos implementados possuem a perspectiva educativa e de emancipação dos jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa, bem como se a aprendizagem profissional e a 

qualificação profissional se dão para a conquista de uma carreira futura.  

O interesse em desenvolver pesquisa na área da socioeducação e, em particular, sobre 

as questões que dizem respeito à profissionalização dos jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa, diz respeito ao trabalho que desenvolvo junto ao DEGASE. 

Como psicóloga integrante da equipe técnica de uma unidade socioeducativa do estado 

do Rio de Janeiro, no meu espaço de trabalho, acompanho os jovens que se encontram 

cumprindo a medida socioeducativa de semiliberdade, em uma unidade do interior do estado. 

Durante os seis anos em que exerço esse trabalho e compreendendo as possibilidades e 

limitações das minhas tarefas, muitas foram as vezes em que comigo foram compartilhadas 

indagações dos jovens a respeito das suas condições de sobrevivência. Muitos foram os pedidos 

de emprego para “sair dessa vida”. Vida de exploração no mercado ilícito da droga e que 

enxerga, na entrada precoce no mundo do trabalho, a única alternativa possível para lidar com 

as questões de sobrevivência, consumo e de pertencimento social. 

Ao desenvolver, junto aos outros membros da equipe técnica, o projeto de orientação 

profissional com os jovens da unidade em que trabalho, comecei a buscar incluí-los nas políticas 

de preparação para o mundo do trabalho e a me perguntar se havia espaço para o 

desenvolvimento de uma visão crítica sobre as relações de trabalho e educação dentro do 

sistema socioeducativo. Assim, a partir dessas indagações preliminares desejei, por meio desta 

pesquisa, refletir sobre as perspectivas políticas e pedagógicas da profissionalização de jovens 

em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, previstas e implementadas no 

estado do Rio de Janeiro. 

Apesar dos avanços previstos na legislação vigente, a partir da promulgação da 

Constituição Federal, do ECA e dos esforços de operadores do Sistema de Garantia de Direitos 

(SGD)7 , observamos um desgaste no que diz respeito ao debate popular sobre justiça, violência, 

criminalidade, delinquência, direitos humanos e políticas de restrição e privação de liberdade 

de jovens. Segundo Njaine e Minayo (2002), devido à falta de informação sobre as legislações 

de proteção dos direitos da infância e juventude, a mídia vem dando ênfase a essa população, 

com destaque para o tema do “adolescente infrator”.  

 
7 Surge como política de proteção geral de direitos, pós Constituição Federal de 1988. No interior do SGD, existem 

diversos subsistemas, os quais se comunicam e sofrem interferência dos demais, tais como: Saúde, Educação, 

Assistência Social, Justiça, Segurança Pública e o Socioeducativo (CONANDA, 2006). 
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A mídia veicula, quase que diariamente, a opinião de que os jovens, principalmente das 

classes populares, são a “causa” da criminalidade, forjando uma imagem negativa e ignorando 

as múltiplas razões para compreendê-la em sua complexidade dentro das relações. Njaine e 

Minayo (2002) afirmam que os noticiários dão pouco destaque aos casos de crimes contra 

crianças e jovens das camadas populares. No entanto, a atenção da mídia dá especial ênfase aos 

crimes cometidos pelos jovens das classes mais pauperizadas e vulneráveis, configurando uma 

verdadeira campanha pela redução da maioridade penal. 

Esse clamor pela redução da maioridade penal encontra-se na contramão das lutas pelos 

direitos conquistados até o momento. Ainda que esses direitos não tenham correspondido, de 

fato, ao ideal de uma sociedade igualitária e justa para todos, com os recentes ataques às 

políticas que sustentam o SGD, não está em nossos propósitos perdê-los. 

 
Nós que fazemos a crítica do correcionalismo e das possibilidades re (ressocialização, 

reeducação etc.), observamos estarrecidos que a discussão sobre a redução já não 

aposta nessas utopias, mas numa espécie de vendetta ressentida contra as 

transgressões juvenis. Assistimos à passagem da resistência à truculência do poder 

punitivo à sua naturalização e, mais grave, ao seu aplauso. (BATISTA, 2016, p. 30). 

 

Contraditoriamente às queixas sobre a violência praticada por jovens, as estatísticas vêm 

revelando que estes são as maiores vítimas de morte violenta no país. As pesquisas divulgadas 

pelo Atlas da Violência (IPEA; FBSP, 2019) demonstram que há um aumento gradativo de 

mortes da juventude por violência desde a década de 1980. No país, 35.783 jovens (15 a 29 

anos) foram assassinados em 2017, representando uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 

mil jovens e um aumento de 37,5% de 2007 a 2017. Esse grupo etário representou 54,5% do 

total de vítimas de homicídio, embora signifique 24,6% da população total do país. 

Os homicídios foram a causa de 51,8% das mortes de jovens de 15 a 19 anos, 

ultrapassando a taxa dos jovens adultos de 20 a 24 anos (49,4%) e de 25 a 29 anos (38,6%). 

Dessa forma, esses dados indicam que os grupos mais novos entre a população de jovens são, 

também, os mais vulneráveis às mortes por homicídio, sendo essencial o investimento na 

juventude, “por meio de políticas focalizadas nos territórios mais vulneráveis economicamente, 

de modo a garantir condições de desenvolvimento infantojuvenil, acesso à educação, cultura e 

esportes, além de mecanismos para facilitar o ingresso do jovem no mercado de trabalho” 

(IPEA; FBSP, 2019). 

Devido aos dados alarmantes, o Atlas da Violência (IPEA; FBSP, 2017) destina um 

capítulo para falar da juventude perdida, enfocando o investimento inadequado na educação de 

crianças e jovens. Por outro lado, a situação de vulnerabilidade e abandono por parte do Estado, 
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em relação à juventude pobre, permite que a criminalidade violenta se ofereça como 

oportunidade. 

 
O drama da juventude perdida possui duas faces. De um lado a perda de vidas 

humanas e do outro lado a falta de oportunidades educacionais e laborais que 

condenam os jovens a uma vida de restrição material e de anomia social, que terminam 

por impulsionar a criminalidade violenta. (IPEA; FBSP, 2017, p. 26). 

 

A Pesquisa realizada pelo Observatório de Favelas (WILLADINO; NASCIMENTO; 

SILVA coords. 2018) com 261 jovens e adultos inseridos na rede do tráfico de drogas no varejo, 

em favelas da cidade do Rio de Janeiro e em uma unidade de internação provisória do DEGASE, 

constata uma correlação entre a entrada no tráfico e a saída precoce da escola, motivada, 

principalmente, por questões de ordem financeira. Além disso, a pesquisa aponta a entrada de 

crianças e jovens cada vez mais cedo8 na rede de vendas de drogas. 

As razões que levam jovens a entrar e a permanecer na rede ilícita da droga são 

financeiras e refletem uma perspectiva material e imediatista da vida. Os jovens apontam os 

motivos que os levariam a sair do tráfico corroborando a mesma visão de mundo. Dos 

entrevistados, 54% afirmam que sairiam do tráfico se conseguissem trabalhar formalmente, 

seguido da possibilidade de ganhar muito dinheiro (49,4%), demonstrando que o ingresso, 

manutenção ou saída dessa atividade ilícita estão relacionados às necessidades financeiras e aos 

padrões de consumo. 

A pesquisa pontua, inclusive, que a maior parte dos jovens relata o desejo de abandonar 

a vida no crime, de trabalhar, de se dedicar à família e de ter uma profissão reconhecida. As 

profissões mais citadas são: MCs9, músicos, bombeiros, militares, comerciantes e, 

predominantemente, jogadores de futebol. Isso, possivelmente, por serem profissões em que se 

sentem representados e são valorizadas socialmente, associadas com sucesso, prestígio e poder 

de consumo, assim como é o desejo da maioria dos jovens inseridos na sociedade capitalista 

globalizada, independentemente de sua condição social. 

Compreendendo que a profissionalização é um dos direitos fundamentais previstos nas 

principais normativas do país em relação à educação dos jovens, é fundamental aprofundar os 

estudos sobre as políticas que contemplam esse aspecto da socioeducação. Costa A. C. (2006a) 

afirma que há ausência de alternativas concretas de educação e profissionalização para os 

jovens pobres, as quais permitam a estes o sentimento de que podem se desenvolver como 

 
8 A pesquisa ressalta um aumento de pessoas que ingressaram na rede ilícita entre 10 e 12 anos de idade: 54,4% 

entre 13 e 15 anos, 18,8% entre 16 e 18 anos. 
9 O MC ou Mestre de Cerimônia é um artista que atua no âmbito musical, geralmente com funk ou hip hop. 
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pessoas, como cidadãos e como profissionais, acabando por impulsionar o imediatismo das 

atividades ilícitas.   

No intuito de identificar os estudos sobre as políticas de profissionalização direcionadas 

aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa, empreendemos o levantamento 

bibliográfico por meio de sondagem no Banco de Teses e Dissertações da Capes em 2018, 

utilizando como categorias “educação profissional”, “profissionalização” e  “socioeducativa”, 

a partir do período de 2007, ano seguinte à aprovação do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), através da Resolução nº 119, de 11 de dezembro de 2006, do 

Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA).  

Ao utilizarmos os filtros nas áreas de “educação” e “políticas públicas”, identificamos 

19.847 trabalhos, com o descritor “educação profissional” e 1.261 com “profissionalização”, o 

que tornou esse caminho mais complexo, tendo em vista o interesse especificamente nas 

pesquisas de “profissionalização” para os jovens autores de ato infracional.  

Por este motivo, a utilização do descritor “socioeducativa” foi o adotado para a seleção, 

sendo encontradas 171 pesquisas no período compreendido entre 2007 e 2018. Ao analisarmos 

os títulos e resumos, observamos que 06 diziam respeito à profissionalização de jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa: todos na área da educação e nenhum em políticas 

públicas.  

Destas, apenas 04 pesquisas refletem sobre a profissionalização, analisando as 

instituições de atendimento socioeducativo: Farias (2015) investiga as concepções que orientam 

programas de profissionalização e escolarização; Nascimento (2016), sobre as relações entre as 

concepções presentes nos documentos legais sobre educação e trabalho na historicidade dos 

jovens; Freitas (2017) busca compreender quais as implicações do sistema punitivo tradicional 

e das práticas restaurativas através da análise da escolarização e profissionalização no sistema 

socioeducativo do estado do Pará; e Barbosa (2018) procura desvelar a oferta de educação 

profissional para meninas em cumprimento de medida socioeducativa de internação e 

identificar as percepções das internas sobre os cursos ofertados.  

Convém ressaltar que nenhuma dessas pesquisas analisa as concepções de 

profissionalização no estado do Rio de Janeiro. Apesar das pesquisas sobre o processo de 

escolarização de jovens em cumprimento de medida socioeducativa virem crescendo ao longo 

dos anos, no que se refere à profissionalização ainda há pouco investimento, sobretudo, em 

relação aos estudos sobre a medida socioeducativa de semiliberdade.  

Consideramos a possibilidade de haver diferentes interfaces na investigação da 

profissionalização nas unidades de semiliberdade, pois essa medida possibilita a relação dos 
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jovens com o ambiente externo à instituição, sendo possível verificar como o sistema 

socioeducativo lida com a busca de estratégias de inserção dos jovens em cursos, oficinas e 

trabalho na comunidade em que vivem. 

Além disso, as pesquisas precisam avançar na análise do tema trabalho e educação de 

jovens que cumprem medidas socioeducativas, principalmente, apresentando reflexões que 

contribuam efetivamente para a implementação de políticas no sistema socioeducativo.  

Visando contribuir com tais reflexões, a presente dissertação se propõe a compreender 

os sentidos e concepções de “profissionalização” nas propostas de políticas para os jovens que 

estão em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade. Para tanto, nos 

empenhamos na análise dos marcos legais que regulam a implementação das políticas para os 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em âmbito nacional e do estado do Rio de 

Janeiro. Produzimos uma cartografia das propostas de “profissionalização” das unidades de 

semiliberdade do estado do Rio de Janeiro, nos meses de março, abril e maio de 2019. 

Para análise das políticas de restrição e privação de liberdade, dialogamos com reflexões 

de Costa A. C. (2006a, 2006b, 2006c, 2008), Rodrigues (2017), Lopes (2015), Abdalla (2013), 

Batista (2016), Julião (2009), Baratta (2018) e Wacquant (1999, 2018). Para as questões que 

envolvem trabalho e educação, dialogamos com Arroyo (2015), Frigotto (2006, 2010), Paiva 

(2009), Saviani (2016), Motta (2012), Rummert, Algebaile e Ventura (2013), buscando, 

principalmente, fazer um paralelo entre as políticas socioeducativas e de profissionalização. 

Compreendendo que as políticas estaduais de socioeducação, possivelmente, são 

inspiradas nas normativas nacionais, ao tratar das políticas públicas de profissionalização dos 

jovens autores de ato infracional, iniciamos a pesquisa com o estudo da legislação nacional 

sobre a temática, principalmente analisando a Constituição Federal (1988), o ECA (Lei nº 

8.069/90), a Lei de Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB (Lei nº 9.394/96) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 

SINASE (Lei nº 12.594/2012).  

No âmbito dos documentos estaduais, foram analisados principalmente o Plano de 

Atendimento Socioeducativo do estado do Rio de Janeiro – PASE (DEGASE, 2010a), 

sancionado pelo Decreto nº 42.715/2010, e o Projeto Político Institucional - PPI (DEGASE, 

2010b).  

O primeiro documento foi criado com o propósito de estabelecer linhas de ação e manter 

o alinhamento conceitual, estratégico, operacional e essencial com a legislação para a juventude 

pós SINASE, estabelecido pelo CONANDA (2006). O segundo tem a função de nortear as 



24 
    

ações do DEGASE e os Projetos Político Pedagógicos (PPP) de cada unidade de internação e 

de semiliberdade, com base em um pensamento mais pedagógico e menos punitivo. 

As unidades e/ou programas de atendimento socioeducativo devem construir, 

obrigatoriamente, um projeto educativo que contenha os princípios norteadores da proposta de 

trabalho, sendo orientador dos demais documentos institucionais. O PPP de cada unidade de 

atendimento na execução das medidas socioeducativas é um instrumento que norteia as ações 

pedagógicas e deve ser elaborado em conjunto com a equipe institucional, os jovens e as suas 

famílias (CONANDA, 2006). 

Ao abordar a “profissionalização” de pessoas privadas de liberdade e sua inclusão no 

mundo do trabalho, Julião (2009) afirma que os gestores e profissionais das medidas 

socioeducativas, assim como os do sistema prisional, acreditam que uma das saídas possíveis 

para a (re)inserção social e (re)inserção no mundo do trabalho das pessoas em privação de 

liberdade está na capacitação profissional.  

Dessa forma, considerando que as crenças dos gestores e profissionais das medidas 

socioeducativas podem atribuir significados às políticas públicas para os jovens em privação e 

restrição de liberdade e com o objetivo de compreender os significados dessas políticas, foram 

analisados, também, documentos produzidos pelas unidades socioeducativas de semiliberdade, 

principalmente: (a) PPP do ano de 2019 de cada unidade socioeducativa de semiliberdade; (b) 

Relatórios pedagógicos mensais das unidades socioeducativas de semiliberdade referentes aos 

meses de março, abril e maio de 2019, buscando investigar quais os cursos e oficinas são 

planejados para esses jovens e como cada unidade de semiliberdade do DEGASE articula em 

ações no que se refere à profissionalização.  

Com base nas informações contidas nos documentos fornecidos pelas unidades (PPP 

das unidades e relatórios pedagógicos), realizamos a cartografia sobre as experiências de 

profissionalização para os jovens nas unidades de semiliberdade. Assim, buscamos fazer um 

mapeamento detalhado das ações de aprendizagem profissional, das oficinas e cursos 

profissionalizantes, bem como das instituições evolvidas com a profissionalização no 

DEGASE. 

Isto posto, esclarecemos que a palavra “cartografia”, utilizada nesta pesquisa, não se 

refere à pesquisa intervenção, conforme apresentada por Passos, Kastrup e Escóssia (2015) 

através do método cartográfico. Cartografar, aqui, é uma metáfora, que se refere ao 

mapeamento das informações contidas nos documentos do DEGASE, de forma a tornar as 

informações acessíveis por meio de uma análise crítica sobre as propostas de profissionalização 

da instituição para os jovens em semiliberdade. 
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Acreditamos que o desenho de uma cartografia das políticas de profissionalização na 

semiliberdade nos permite conhecer as experiências de profissionalização, onde e de que forma 

acontecem, bem como a relação entre o DEGASE e o sistema de garantias de direitos (SGD).  

 A terceira etapa deste trabalho diz respeito à pesquisa de campo e consistiu na 

participação das reuniões de apresentação do PPP das unidades socioeducativas de 

semiliberdade no ano de 2019. Para a análise, levamos em conta a diversidade de questões que 

emergiram no momento em que o PPP foi compartilhado com a equipe gestora do DEGASE. 

Com o objetivo de interpretar os dados dos documentos produzidos pelo DEGASE, por 

meio de deduções lógicas e justificadas, buscamos apoio teórico-metodológico na análise de 

conteúdo, conforme proposta por Laurence Bardin (2011).  

Para a referida autora, a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos que se aplicam a uma gama diversificada de “discursos” por meio de um método 

de categorias, procurando conhecer o que está por trás do significado do texto representado pelo 

dito nos documentos, nas leis e na fala dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

A dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro, refletimos sobre as 

políticas de socioeducação no país, apreendendo, historicamente, como essas políticas foram se 

construindo nos últimos tempos, refletindo, principalmente, sobre a medida socioeducativa de 

semiliberdade e como se configura o sistema socioeducativo no estado do Rio de Janeiro.   

No segundo capítulo, procuramos fazer uma análise sobre a política de educação 

profissional em âmbito nacional para os jovens brasileiros, sobretudo os jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa. Dentro de uma perspectiva de análise histórico-crítica, 

buscamos compreender as contradições existentes nas políticas de educação profissional, em 

especial as implementadas no sistema socioeducativo do Brasil.  

No terceiro e último capítulo, empreendemos a análise dos documentos da instituição 

DEGASE. No intuito de compreender os sentidos dados pelo órgão às políticas de 

profissionalização das unidades de semiliberdade, debruçamo-nos sobre o PASE/2010 e o PPI 

da instituição, estabelecendo relações com as políticas públicas de educação profissional.  

Por fim, refletimos sobre a dinâmica das unidades socioeducativas na realização dos 

cursos em ambientes internos e externos, assim como nas estratégias para a resolução das 

dificuldades encontradas na execução da semiliberdade, principalmente em relação à garantia 

do direito à profissionalização. A análise teve como base os dados fornecidos pela instituição 

DEGASE, contidos nos PPP e Relatórios Pedagógicos, sendo possível a construção de uma 

cartografia da profissionalização dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa de 

semiliberdade, no estado do Rio de Janeiro. 
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Cientes da importância e complexidade da discussão, principalmente reconhecendo as 

minhas limitações como profissional-pesquisadora para a realização de uma pesquisa de 

dissertação de mestrado em apenas dois anos, esperamos que este trabalho possa, efetivamente, 

contribuir com o debate sobre as políticas de educação profissional para os adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil. 
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1 RESTRIÇÃO E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE ADOLESCENTES E JOVENS NO 

BRASIL E NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Este capítulo visa evidenciar a temática da socioeducação, por meio da discussão de 

como foram e como estão se construindo as políticas de restrição e privação de liberdade para 

os adolescentes e jovens autores de ato infracional, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro.  

Ao abordarmos os sujeitos das políticas dessa dissertação, adotamos o termo “jovem” 

ou “juventude” conforme as Regras de Beijing, a qual o Brasil é signatário, que define o jovem 

como “toda criança ou adolescente que, de acordo com o sistema jurídico respectivo, pode 

responder uma infração de forma diferente do adulto” (ONU, 1985, p. 229). 

Cabe ressaltar que, de acordo com a orientação teórica escolhida nesta dissertação, o 

jovem a quem se atribui um ato infracional é visto como um sujeito social, histórico e 

dialeticamente constituído como parte de uma sociedade dividida pela relação de classes e pelas 

relações sociais capitalistas, de acumulação do capital e de exploração do trabalho. Assim, 

analisamos os marcos legais e operacionais, adotando o ponto de vista das classes subalternas, 

conforme postulado pela criminologia crítica (BARATTA, 2018), buscando compreender e 

revelar de que forma as políticas de restrição e privação de liberdade no sistema socioeducativo 

conservam e reproduzem as relações sociais de desigualdade. 

 

1.1 A política socioeducativa nacional  

 

 Segundo Câmara (2017), durante o período colonial, a infância e a juventude que não 

servissem como força de trabalho, órfã, abandonada ou infratora poderiam ser recolhidas por 

instituições filantrópicas ou casas correcionais. Cabia, principalmente às instituições religiosas, 

lidar com essas questões, como é o caso da Igreja Católica, que enviou para a Colônia comitivas 

de jesuítas que se incumbiam da educação das crianças nativas sobreviventes aos massacres 

provocados pelos colonizadores (REIS, 2017). 

A partir do século XIX, aos poucos, foram se estruturando as formas de tratamento do 

Estado para a infância e juventude pobres até os dias atuais, sendo, de acordo com Bazílio 

(1996), possível dividir esse processo em três fases: a primeira é filantrópica e assistencialista; 

a segunda é tutelar ou da doutrina da situação irregular e a terceira, a fase da doutrina da 

proteção integral. 

Do período do Brasil Imperial até início do século XX, era vigente o critério penal 

indiferenciado. Segundo Rodrigues (2017), crianças e jovens autores de ato infracional eram 
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considerados criminosos e podiam ser presos, de acordo com o discernimento10. Já a criança 

abandonada podia ficar sujeita à caridade, predominando a prática de internar crianças pobres 

para prevenir que se tornassem “futuros marginais”. A concepção era de que os pobres 

possuíam a vivência de uma moralidade considerada anormal e perigosa para sociedade 

(CÂMARA; SANTOS, 2013). 

A segunda fase inicia com a criação do primeiro Juizado de Menores, em 1923, e do 

Código de Menores de 1927 e se estende até o final dos anos 1980, tendo como particularidade 

o surgimento de vasto aparato jurídico e institucional com o investimento do Estado na 

fundação de instituições com o objetivo de tutelar a infância e a juventude pobres.  

 

Trata-se de um sistema minuciosamente organizado, influenciado também pelas 

ideias de Lombroso [“inferioridade biológica”]. É neste momento que a palavra menor 

passa a se associar definitivamente a crianças pobres, a serem tuteladas pelo Estado 

para a preservação da ordem e asseguramento da modernização capitalista em curso. 
(BATISTA, 2016, p. 68). 

 

 Segundo Câmara e Santos (2013), todo o aparato jurídico criado na época foi orientado 

pela visão preconceituosa, já vista na fase anterior, de associar pobreza à produção de 

delinquência. Esse período se caracterizou pela Doutrina da Situação Irregular11 e teve como 

propósito constituir a tutela da infância no Brasil. A lógica menorista, adotada na época, não 

reconhecia o “menor” como pessoa, mas como “alguém a ser tutelado” (BATISTA, 2016).  

O Código de Menores de 1979 considerava em situação irregular aqueles que estavam 

privados das condições de subsistência, vítimas de maus-tratos, em perigo moral, órfãos, 

abandonados, com desvio de conduta e autores de ato infracional. Segundo Costa A. C. (2006b), 

assim como no Código de 1927, as crianças e jovens eram apenas “objetos de intervenção 

jurídico-social”, sendo um período marcado por um ciclo perverso de institucionalização 

compulsória de crianças pobres. 

 

A Doutrina da Situação Irregular é a expressão jurídica do modelo latino-americano 

de apartação social, modelo este que, ao longo de nossa evolução histórica, acabou 

gerando duas infâncias: (i) a infância escola-família-comunidade e (ii) a infância 

trabalho-rua-delito. (COSTA, A. C., 2006b, p. 19, grifo do autor). 
 

 
10 O critério psicológico do discernimento estava presente no Código Criminal do Império (BRASIL, 1830) e no 

Código Penal Republicano (BRASIL, 1890). 
11 O termo “menor em situação irregular” foi consagrado definitivamente com o Código de Menores de 1979, 

porém alude-se à Doutrina da Situação Irregular desde a instalação do paradigma tutelar no início do século XX, 

pois acredita-se que esse conceito já se delineava nessa época, especialmente depois do Código de Menores de 

1927 (REIS, 2017). 
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Às classes altas e médias eram destinadas as políticas sociais básicas, como saúde, 

educação, esporte, lazer e cultura. Aos que viviam em situação de grande pobreza, o destino era 

o juizado de menores, por meio de uma política de controle social, que contava com os 

equipamentos de polícia, justiça e instituições de internação.  

Segundo Costa A. C. (2006b), a maior perversidade da Doutrina da Situação Irregular 

consistia no tratamento jurídico dos casos de natureza social e da condução arbitrária dos casos 

de jovens autores de ato infracional, os quais não tinham nenhuma garantia processual. 

Durante o período da Doutrina da Situação Irregular, duas instituições foram criadas 

para orientar e controlar, em âmbito nacional, as instituições públicas e privadas que realizavam 

a assistência infantojuvenil: o Serviço Nacional de Assistência aos Menores (SAM), criado em 

194112, e a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM), em 196413. Ambas 

instituídas em períodos de governos autoritários e ditatoriais. 

De acordo com Rodrigues (2017), no SAM, a assistência à infância era vista pelo 

governo como uma questão de defesa nacional e não de política pública. O modelo correcional 

era repressivo e sua estrutura de funcionamento análoga ao sistema penitenciário. Dessa forma, 

no início dos anos 1960, o atendimento passou a ser questionado, entrando em crise, 

possibilitando que fosse substituído pela FUNABEM, em 1964. 

Apesar do discurso salvacionista das crianças e do futuro do país, o que se sabe daquela 

época sobre o cotidiano de assistência, dentro das unidades de internação, não corresponde ao 

que foi idealizado. Assim como o SAM, as instituições da FUNABEM submetiam as crianças 

e jovens a disciplinas constantes e rígidos métodos de controle. Muitas unidades eram “depósito 

de crianças internadas”, lugares de tortura e espancamentos, funcionando como “internatos-

prisões” (ALTOÉ, 1990). 

Os anos 1980 foram marcados pela crise do governo militar e de suas instituições, dentre 

elas a FUNABEM. Houve intensa pressão popular e dos organismos internacionais pela 

abertura política e por um governo democrático no país. Os anseios da população se 

materializaram com a queda do regime militar e com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, que trouxe avanços em várias áreas e, também, na área social, marcando o início de 

uma nova concepção de infância e juventude.  

 
12 Período do Estado Novo (1937-1945) marcado por um golpe de Estado autoritário do então presidente Getúlio 

Vargas que assume poderes ditatoriais. 
13 Período em que se inicia uma ditadura civil militar, que permanece de 1964 até 1985 com a eleição indireta de 

um presidente civil e com o movimento de eleições diretas no país. 
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Desse período até hoje, inauguramos um terceiro momento fundamentado nos princípios 

da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo Costa A. C., (2006c), a Doutrina da 

Proteção Integral foi introduzida e sistematizada na América do Sul pelo Brasil, através do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pela Lei 8.069/1990, adequando as leis brasileiras 

para a infância e a juventude ao espírito da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

com o objetivo de romper com a lógica menorista. 

Além do ECA, o Paradigma da Proteção Integral possui, como marco jurídico, no Brasil, 

a Constituição Federal de 1988, que, no seu art. 227, imputa ao mundo adulto a responsabilidade 

de proteger a criança e o jovem, assim como reconhece o princípio de prioridade absoluta na 

defesa de seus direitos. Segundo Julião e Oliveira (2017), a grande contribuição da Constituição 

para a criança e o jovem foi ter elevado esse público ao status de cidadão. 

  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 

1988, art. 227). 

 

Com a promulgação da Constituição Federal, o Código de Menores de 1979 tornou-se 

obsoleto, sendo necessária a criação de uma legislação especial para a criança e a juventude, 

que garantisse uma nova abordagem no tratamento para a população infantojuvenil, 

consolidando a Doutrina da Proteção Integral, segundo a qual não haveria distinção dos direitos 

conferidos aos que fossem menores de idade pela classe social, religião, sexo, cor etc.   

O ECA, através da concepção de que os jovens são pessoas em desenvolvimento, 

determina que devem responder por atos que transgridam às leis penais de forma diferente dos 

adultos. Do art. 103 ao 105, o Estatuto define o ato infracional como a conduta análoga ao crime 

ou contravenção penal, estabelecendo que os menores de 18 anos são inimputáveis penalmente 

e que as medidas socioeducativas serão aplicadas aos adolescentes, isto é, aos que possuem de 

12 a 18 anos incompletos. No entanto, o seu art. 104 esclarece que é possível o cumprimento 

de medida socioeducativa aos jovens até 21 anos, pois se deve considerar a sua idade no 

momento em que ocorreu o ato infracional, sendo factível que o socioeducando complete mais 

de 18 anos no cumprimento da medida, ou seja apreendido quando já tenha atingido a 

maioridade penal. 

Segundo Rodrigues (2017), as medidas socioeducativas não possuem o objetivo de 

punir o jovem, mas é uma forma de oportunizar a responsabilização pelo ato infracional 

praticado. Assim, para Julião e Oliveira (2017), o paradigma da responsabilidade mantém uma 
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natureza jurídico-sancionatória, mas o seu conteúdo é eminentemente ético-pedagógico. 

Legalmente é assegurada a prática de ações educativas, que promovam os meios para a vida em 

liberdade dos jovens, garantindo a superação de sua condição de exclusão. 

 

A condição peculiar de pessoa em desenvolvimento coloca aos agentes envolvidos na 

operacionalização das medidas socioeducativas a missão de proteger, no sentido de 

garantir o conjunto de direitos e educar oportunizando a inserção do adolescente na 

vida social. Esse processo se dá a partir de um conjunto de ações que propiciem a 

educação formal, profissionalização, saúde, lazer e demais direitos assegurados 

legalmente. (VOLPI, 2011, p. 14). 

 

Conforme Costa A. C. (2006a), o conceito de responsabilidade na justiça juvenil difere 

do conceito de imputabilidade penal, pois, na imputabilidade, o sujeito adulto é capaz de 

responder frente às leis penais; já no paradigma da responsabilidade, as medidas 

socioeducativas se caracterizam como uma resposta da lei ao ato infracional. De maneira 

alguma a responsabilização deve funcionar como uma mera punição, mas, sim, como um meio 

para que o jovem compreenda a importância de se respeitar a dignidade dos demais e a 

convivência em comunidade.  

As medidas socioeducativas são seis e estão previstas no capítulo IV, do art. 112 ao 125 

do ECA: advertência, consistindo em admoestação verbal, reduzida a termo e assinada; 

obrigação de reparar o dano, caracterizada pela restituição da coisa, ressarcindo os danos e 

compensando o prejuízo da vítima;  prestação de serviços à comunidade (PSC), consistindo na 

realização de tarefas gratuitas em entidades assistenciais ou em programas comunitários ou 

governamentais, sem que prejudique a frequência escolar ou jornada de trabalho; liberdade 

assistida (LA), em que o jovem e sua família são acompanhados por uma equipe 

multiprofissional, sem que haja afastamento da família; semiliberdade (SL), consiste em 

medida restritiva de liberdade, podendo ser determinada desde o início da medida ou como 

forma de transição do meio fechado para o meio aberto; e internação, consistindo na privação 

da liberdade. 

Além do ECA, outro documento norteador da atual política socioeducativa é o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), criado coletivamente pela Resolução nº 

119/2006 (CONANDA, 2006) e instituído pela Lei 12.594/2012 (BRASIL, 2012), sendo 

definido como um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução 

das medidas socioeducativas, abrangendo todo o país. Apesar da Lei 12.594/2012 ter sido 

aprovada seis anos após a Resolução nº119/2006, os dois documentos se complementam em 

muitos aspectos e necessitam ser compreendidos de forma conjunta. 



32 
    

A partir do SINASE, é apresentado um novo modelo de gestão de atendimento ao 

adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, que, segundo Pereira e Gomes (2017), 

possui como características a multidimensionalidade, a interinstitucionalidade e a 

interdisciplinaridade.  

A multidimensionalidade compreende a gestão compartilhada entre as esferas federais, 

estaduais e municipais. A interinstitucionalidade diz respeito às ações do judiciário, do 

legislativo, do executivo e da participação popular, através dos conselhos. A 

interdisciplinaridade é representada pela construção e reconstrução do conhecimento gerado na 

prática de gestores, equipes técnicas e agentes socioeducativos. 

No nível do governo federal, o atendimento socioeducativo está atualmente vinculado 

ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, na Secretaria Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, cabendo a este órgão formular, normatizar, cofinanciar, coordenar e 

apoiar as políticas socioeducativas nos estados e municípios.  Aos governos estaduais compete 

a execução das medidas de meio fechado (semiliberdade e internação), estabelecendo, com os 

governos municipais, formas de colaboração para o atendimento socioeducativo, além de 

prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios. Já as esferas municipais 

são responsáveis por formular, instituir, coordenar e manter as medidas de meio aberto 

(prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida). 

Segundo Julião e Oliveira (2017), no contexto introduzido pela Constituição Federal, o 

Brasil passou a assegurar a participação e controle da sociedade em relação às políticas 

públicas, iniciando um movimento para o desenvolvimento do trabalho em “rede”, que se 

efetiva pelo Sistema de Garantia de Direitos (SGD), constituindo-se na integração das 

instâncias públicas governamentais e da sociedade civil. Assim, o país adota o modelo de gestão 

sistêmica de caráter unificado, em que a gestão é compartilhada entre a União, os estados e os 

municípios. O SINASE e outros sistemas são caracterizados como sistemas transversais e 

interdependentes, como demonstra a figura a seguir.  

 

Figura 1- Sistema de Garantia de Direitos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONANDA, 2006. 
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O princípio da articulação encontra-se previsto no SINASE, sendo obrigatório aos 

executores das medidas socioeducativas prever ações que articulem todas as áreas do SGD.  

 

Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever ações 

articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para 

o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, em conformidade com os 

princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente). (BRASIL, 2012, art. 8º). 

 

Conforme Abdalla (2013), o papel articulador da rede de políticas sociais garante o 

princípio de “incompletude institucional”, que implica a integração permanente da instituição 

responsável pela medida socioeducativa com outras organizações afins e coloca a execução das 

medidas socioeducativas em uma situação de dependência da articulação com a rede do SGD. 

Dessa forma, as unidades socioeducativas de privação e restrição de liberdade se 

responsabilizam pelo acautelamento do jovem, mas todos os demais atendimentos devem ser 

oferecidos pela rede de serviços responsáveis pelas políticas públicas de saúde, educação, 

esporte, cultura, lazer, profissionalização e assistência jurídica (COSTA A. C., 2006b). 

 

No modelo legal, que passa a vigorar com o ECA, não existe uma hierarquia entre os 

diferentes órgãos e instituições previstas no SGD. Todos fazem parte de um sistema 

que se caracteriza pela incompletude e que necessita atuar de forma articulada, na 

promoção e proteção de crianças e adolescentes. A existência de cada órgão e 

instituição é organicamente complementar à existência dos demais. Todos são 

fundamentais para se efetivar a “proteção integral” de todas as crianças e adolescentes, 

conforme previsto no art. 1º do ECA. (JULIÃO e OLIVEIRA, 2017, p. 60). 

 

Para Costa A. C. (2006c), o trabalho em redes é a expressão do compartilhamento, da 

transparência e da democracia. As ações articuladas em rede possuem o potencial para 

desconstruir o paradigma tutelar implementado pelas instituições do século passado, que 

possuíam uma visão assistencialista e centralizadora de suas ações.  

Além do envolvimento da sociedade no cumprimento da medida socioeducativa, o 

SINASE orienta a construção do Plano Individual de Atendimento (PIA), que deve ser 

elaborado em conjunto com o jovem e sua família, tendo o apoio de uma equipe 

multidisciplinar. Mediante o PIA, o jovem tem a oportunidade de pensar a construção de um 

“projeto de vida” único, que contemple a escolarização, o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários e a profissionalização, possibilitando, segundo Abdalla (2013), a 

preparação para uma convivência social saudável e produtiva. 

De acordo com Pereira e Gomes (2017), a realidade do jovem em conflito com a lei está 

longe de ter seus avanços consolidados e indicam a necessidade do investimento no SGD, sendo 
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fundamental dar continuidade ao processo de reordenamento da política socioeducativa e suas 

instituições para favorecer o trabalho em rede. Contudo pontuam que as bases constitutivas de 

uma política pública de atenção à juventude em conflito com a lei já estão dadas através do 

SINASE. 

 

1.1.1 A medida socioeducativa de semiliberdade  

  

Segundo Digiácomo e Digiácomo (2013), a semiliberdade é a medida mais complexa e 

difícil entre todas as previstas no ECA, pois vários aspectos sobre a forma como ocorrerá o 

atendimento ao adolescente permanecem obscuros, contribuindo para a pouca relevância que é 

dada a esse regime de atendimento socioeducativo em todo o país, sendo assim explicitada: 

 

O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de 

transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, 

independentemente de autorização judicial.  

§ 1º. É obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que 

possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade.  

§ 2º. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as 

disposições relativas à internação. (BRASIL, 1990, art. 120). 

 

A medida de semiliberdade é tecnicamente coercitiva, pois impõe algumas limitações 

do jovem ao convívio familiar e à comunidade, implicando sua institucionalização, assim como 

a internação. Na internação, como na semiliberdade, de acordo com o ECA (BRASIL, 1990), 

art. 120 e 121, as atividades externas são previstas, porém, no primeiro caso, o juiz pode impedir 

a realização dessas atividades por proibição expressa e, no segundo caso, não.  

As unidades responsáveis pela execução da semiliberdade devem, obrigatoriamente, 

estabelecer relações com a rede do SGD. Nesse sentido, os jovens devem ser atendidos em suas 

necessidades na comunidade, através da sua inclusão e participação na escola, nos cursos, nos 

postos de saúde e outros ambientes externos, contribuindo para o exercício da sua cidadania. 

Para o desenvolvimento de um atendimento individualizado, o SINASE (CONANDA, 

2006) fixa que a capacidade da unidade de execução da medida socioeducativa de 

semiliberdade não ultrapasse 20 jovens e que o programa seja executado, preferencialmente, 

em casas residenciais localizadas em bairros comunitários, evitando, assim, a estrutura 

arquitetônica dos internatos-prisões e possibilitando que as instituições não sejam situadas em 

locais de difícil acesso. 

Para Costa A. C. (2006c), a semiliberdade pode ser uma forma de minimizar os 

problemas causados pela internação, porém os dados mostram que a semiliberdade é uma 



35 
    

medida pouco investida no sistema socioeducativo do país, sobretudo em relação à medida de 

internação. 

 

Gráfico 1 – Privação e restrição de liberdade no Brasil (2011 – 2016) 

 

Fonte: Levantamento Anual SINASE 2016 (MDH, 2018) 

 

Com base nos dados do gráfico anterior, sobre o levantamento de jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa, referente aos anos de 2011 a 2016, percebemos que, 

apesar das medidas socioeducativas de internação terem crescido no Brasil em 38,9% em cinco 

anos, passando de 13.362 jovens a 18.567, as medidas de semiliberdade permaneceram 

relativamente constantes com um número de 1.918 jovens, em 2011, e 2.178, em 2016, com 

um aumento percentual de 6% em cinco anos.  

Ao compararmos as medidas de internação com as medidas de semiliberdade, levando 

em consideração apenas os dados de 2016, constatamos que, de um total de 25.929 jovens em 

cumprimento de restrição e privação de liberdade, apenas 8,4% cumpriam a medida de 

semiliberdade, enquanto que a privação de liberdade (internação e internação provisória) 

corresponde a mais de 90% das ações do Estado, em relação ao tipo de tratamento que os jovens 

irão receber ao lhes ser atribuído o cometimento de um ato infracional 

A despeito da medida socioeducativa de internação ser a mais gravosa prevista pelo 

ECA, devendo ser a menos utilizada, os dados demonstram que a internação ainda é a medida 

de meio fechado que mais afeta os jovens autores de ato infracional no Brasil. Essa estratégia 

de ação não leva em consideração os efeitos negativos para os jovens que passam por uma 

experiência radical de afastamento social, que é a privação de liberdade. 
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Segundo Baratta (2013), assim como na medida de internação, à semiliberdade também 

se aplicam os princípios de brevidade e excepcionalidade, devido ao fato de ser uma medida 

que pressupõe a institucionalização, devendo ser considerada uma resposta excepcional do 

Estado à infração praticada pelo jovem. Contudo os danos causados aos jovens que se 

encontram sob o cumprimento desta medida, inegavelmente, são menores. 

O viés de ação do Estado brasileiro vai de encontro as normativas nacionais em relação 

ao tratamento da infância e juventude e as convenções internacionais das Nações Unidas, das 

quais o Brasil é signatário, que impõem a “privação de liberdade” como ação excepcional da 

justiça. Wacquant (2018) alerta que a escolha do Estado por uma política punitivista e de 

encarceramento da juventude demonstra o descrédito no ideal de “reabilitação e reintegração 

social” do infrator, fazendo das unidades privativas de liberdade e da ação policial um aspirador 

social.  

A medida de semiliberdade e as outras medidas mais brandas surgem como aposta, no 

ECA, para a superação do modelo de apartação social do jovem em conflito com a lei, vivido 

em períodos anteriores no Brasil. De modo oposto à internação, as outras medidas 

socioeducativas possibilitam a participação dos jovens nos espaços sociais, mas a prioridade 

dada à privação de liberdade parece visar, apenas, a limpeza das ruas dos “menores” 

indesejáveis. 

 

1.2 A política socioeducativa no estado do Rio de Janeiro 

 

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) foi criado em 26/01/1993, 

pelo Decreto nº 18.493, como um órgão do poder executivo vinculado à Secretaria de Estado 

de Justiça14, responsável por executar as medidas socioeducativas no estado do Rio de Janeiro, 

herdando do governo federal três unidades de internação (a Escola João Luiz Alves, o Instituto 

Padre Severino e o Educandário Santo Expedito) e 16 Centros de Recursos Integrados de 

Atendimento ao Menor (CRIAMs), responsáveis, na época, pela execução das medidas de 

semiliberdade, liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade e obrigação de reparar 

o dano.  

 
14 Até o momento atual o DEGASE já passou por 12 secretarias, sendo elas: 1993 – Secretaria de Estado Justiça 

(SEJ); 1995 – Secretaria de Estado de Justiça e Interior (SEJINT); 1999 – Secretaria de Estado de Justiça (SEJ); 

2000 – Secretaria de Estado de Justiça de Direitos Humanos (SEJDH); 2001 – Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos (SEDHUSP); 2002 – Secretaria de Estado de Justiça de Direitos Humanos (SEDHU); 2003 – Secretaria 

de Estado de Justiça de Direitos do Cidadão (SEJDIC); 2003 - Secretaria da Infância e da Juventude (SEIJ); 2006 

– Secretaria de Estado da Família e Assistência Social (SEFAS); 2007 – Secretaria de Estado da Assistência Social 

e Direitos Humanos (SEASDH); 2007 – Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC); 2008 – Secretaria de Estado 

de Educação (SEEDUC) (LOPES, 2015). 
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Segundo Lopes (2015), os anos 1994 a 1998 foram quase insuportáveis para os 

profissionais que trabalhavam no DEGASE e para os jovens em cumprimento de medida. Era 

muito difícil que o trabalho tivesse continuidade, devido à instabilidade no quadro de 

funcionários e às constantes transferências dos jovens de uma unidade para outra. As rebeliões 

com mortes, feridos e fugas foram as notícias que mais deram visibilidade à instituição durante 

esses anos.  

Em 1998, foram convocados funcionários concursados, favorecendo a elaboração de 

projetos na tentativa de realizar as mudanças que adequassem o DEGASE ao ECA. Contudo 

foi um período de muita violência intrainstitucional, com inúmeras denúncias por Organizações 

Não Governamentais (ONG) e movimentos ligados aos direitos humanos. Segundo Lopes 

(2015), poucas foram as ações que realmente permitiram um avanço institucional, sendo o 

“Projeto Excelência”15 o que obteve maior destaque. 

Apesar de todo o interesse dos grupos envolvidos na realização dos projetos, as 

propostas não conseguiram sair do papel por falta de recursos dos governos estaduais e federais. 

Ainda assim, de acordo com Abdalla (2013), o “Projeto Excelência” conseguiu estabelecer 

vários convênios com ONGs e com universidades. O convênio com a Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ), por exemplo, possibilitou a realização de cursos aos funcionários, 

além das parcerias com as Secretarias de Educação e do Trabalho, com a Escola Brasileira de 

Psicanálise e com a Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupos. 

Em 2003, por meio do relatório desenvolvido por uma pesquisa, realizada em cinco 

unidades16, pela organização de direitos humanos Human Rights Watch, intitulado 

“Verdadeiras Masmorras”, o DEGASE foi severamente criticado pela má conservação de suas 

dependências, maus-tratos e falta de escolarização para os jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa. Como resposta, foi criado o projeto “Traçando Caminhos”, visando melhorar o 

atendimento aos jovens e as famílias, reformas nos espaços, criação de novas unidades, 

qualificação dos profissionais e a criação de um Centro Profissionalizante. 

A Human Rights Watch voltou ao órgão em 2005, com o objetivo de avaliar as 

mudanças, porém constatou que pouco mudou desde sua primeira visita, gerando novo relatório 

negativo sobre o atendimento socioeducativo no estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, o relatório 

 
15 Criado em 1998, tinha o objetivo principal regionalizar o atendimento através da instalação de novas unidades 

de internação, instalação de programas exemplares de semiliberdade, capacitação de funcionários e centro de 

estudos e pesquisas, buscando a adequação dos recursos com os princípios do ECA.  
16 Instituto Padre Severino, Educandário Santo Expedito, Educandário Santos Dumont, Centro de Atendimento 

Intensivo da Baixada (CAI – Baixada) e Escola João Luís Alves. 
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tinha o título “Na Escuridão”, constatando que os maus-tratos aos jovens era uma falha 

sistêmica no processo de responsabilização ou prestação de contas (LOPES, 2015). 

No ano seguinte, em 2006, é firmado um compromisso entre o Ministério Público e o 

estado do Rio de Janeiro, através do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), em que o estado 

assumia o compromisso de descentralizar as unidades socioeducativas, garantir escolarização e 

profissionalização a todos os jovens e oferecer, de forma adequada, os atendimentos básicos de 

saúde, alimentação e segurança. Assim, nesse período, o DEGASE passou a receber maior 

atenção do governo do estado, possibilitando uma série de reformas estruturais e a sua 

autonomia administrativa e financeira17, bem como a transferência para a Secretaria de Estado 

de Educação (SEDUC)18, onde se encontra até hoje.   

Ressaltamos que o DEGASE é o único órgão de cumprimento de medidas 

socioeducativas do país vinculado a uma secretaria de educação, apesar do ECA determinar que 

a internação dos jovens ocorra em estabelecimento educacional (BRASIL, 1990, art. 112, VI).  

Além disso, as medidas socioeducativas devem priorizar o caráter pedagógico e não o 

sancionatório, diferenciando-se das penas aplicadas aos adultos, justificando a inserção do 

órgão na Secretaria de Educação e não na Secretaria de Justiça e Segurança Pública, como 

ocorre em outros estados do país. 

Com objetivo de alinhamento conceitual, estratégico e operacional do sistema 

socioeducativo do estado do Rio de Janeiro, foram realizados, em 2008, ciclos de estudos com 

cursos de formação e debates, na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, sob a supervisão do 

Prof. Antonio Carlos Gomes da Costa, resultando na “Carta de Lagoa Santa”. Posteriormente, 

como veremos, esse documento inspirou o Plano de Atendimento Socioeducativo (PASE/2010) 

e o Projeto Político Institucional (PPI/2010), além dos Projetos Político Pedagógicos (PPP) de 

todas as unidades. 

Em 2011, o “Relatório Final do Programa de Justiça ao Jovem no Estado do Rio de 

Janeiro”, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nas unidades de internação da 

capital e em Belford Roxo, apontou para os mesmos problemas já vistos anteriormente, como 

a semelhança arquitetônica e de atendimento com as prisões, a carência da oferta de 

escolarização, a centralização das unidades de internação na capital do estado, a superlotação e 

maus-tratos aos jovens. Contudo aponta uma sensível melhora nos esforços do DEGASE para 

promover a mudança de paradigma e a construção de duas unidades de internação no interior 

do estado. 

 
17 Decreto 40.797-06/06/2007. 
18 Decreto 41.334-30/05/2008. 
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O mesmo relatório faz observações positivas sobre o Centro de Capacitação Profissional 

(CECAP)19 e o campus FAETEC20 - Centro Vocacional Tecnológico (CVT), apontando que o 

CECAP localizava-se em área ampla e agradável e que, no CVT, onde estavam os cursos 

voltados para a construção civil, havia espaço para aulas teóricas e práticas, porém não havia 

vagas nos cursos ofertados para todos os jovens e familiares.  

No ano seguinte, novo relatório realizado pelo CNJ, intitulado “Relatório de visita: 

Programa Justiça ao Jovem – fase 2”, apontou melhoras do atendimento no DEGASE em 

relação ao ano anterior, sobretudo devido ao processo de construção dos centros de internação 

em Volta Redonda e Campos dos Goytacazes e da construção do Dom Bosco, na Ilha do 

Governador, tendo como promessa a demolição do Instituto Padre Severino, o que nunca 

aconteceu. 

Uma das ações, na capital do estado, visando a um melhor atendimento ao jovem a quem 

se atribui um ato infracional, evitando a internação provisória indiscriminada, foi a criação do 

Núcleo de Audiência de Apresentação (NAAP), em 2016. Dessa forma, na cidade do Rio de 

Janeiro, ao ser atribuído ao jovem o cometimento de um ato infracional, este será encaminhado 

à Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA)21, no Núcleo de Audiência de 

Apresentação (NAAP), sendo ouvido pelo Ministério Público e juiz da Vara da Infância e da 

Juventude (NUNES, 2016).  

Em todo o estado do Rio de Janeiro há apenas um NAAP, localizado na capital, que, 

além de não funcionar 24 horas e nem aos finais de semana, obviamente não dá conta do 

atendimento aos jovens de todo o estado. Sendo assim, os jovens apreendidos fora do horário 

de funcionamento do NAAP ou em outra região do estado costumam ser encaminhados à DPCA 

e, em seguida, a uma unidade de triagem22, podendo permanecer nesses espaços pelo prazo 

máximo de 72 horas, até que seja levado ao Ministério Público. 

Em muitos casos, principalmente no interior do estado, os jovens aguardam a oitiva do 

Ministério Público na delegacia do local em que foram levados após a apreensão. A 

permanência dos jovens em espaços destinados a adultos, como a delegacia de polícia, 

configura uma violação dos direitos humanos.  Muitas vezes, os jovens pernoitam nesses 

espaços separados dos adultos presos, porém nas mesmas condições. As celas em que os jovens 

 
19 Passou a se chamar Divisão de Profissionalização (DIPRO) em 2015. 
20 A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) é o órgão responsável pela implementação da política de 

Educação Profissional e Tecnológica no estado do Rio de Janeiro. 
21 No estado do Rio de Janeiro, há duas DPCAs, uma localizada na capital e outra localizada em Niterói. 
22 O Centro de Socioeducação Gelso Carvalho do Amaral (CENSE/GCA), na Ilha do Governador. 
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aguardam nas delegacias são comumente chamadas de “porquinho”, uma analogia às condições 

sub-humanas às quais são submetidos. 

Após ser ouvido pelo Ministério Público, o jovem pode aguardar a audiência em 

liberdade, sendo entregue ao responsável ou, então, encaminhado a uma unidade de internação 

provisória, que significa o acautelamento do jovem, em ocasiões que deveriam ser 

excepcionais, enquanto aguardam a sentença judicial, possuindo o prazo máximo de 

cumprimento em 45 dias. 

Na audiência com o juiz, o jovem pode receber a advertência e ser liberado em seguida. 

Se receber uma das medidas de meio aberto (prestação de serviços à comunidade ou liberdade 

assistida), o jovem é encaminhado a um Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS) do município em que reside. Se o jovem receber uma das medidas de meio 

fechado, será encaminhado ao DEGASE para cumprir a medida de semiliberdade em um Centro 

de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) ou para cumprir a medida 

de internação em um Centro de Socioeducação (CENSE).  

Segundo Lopes (2015), o DEGASE possui uma tradição de apresentar, em sua gestão, 

pessoas de outras áreas, principalmente da área da segurança. De 1993 a 2019, o DEGASE 

passou por 18 diretores. Destes, apenas quatro eram servidores da instituição (dois agentes 

socioeducativos, um professor e um assistente social), dois representantes da justiça, dez 

ligados à área da segurança e os dois restantes de outras áreas.  

Apesar do discurso ambíguo ainda existente entre os vários atores responsáveis pela 

execução das medidas e da compreensão equivocada dos representantes do poder público, o 

DEGASE vem buscando não perder o que já foi conquistado. É inegável que muitos de seus 

funcionários esforçam-se em manter o paradigma da proteção integral como norteador das suas 

ações e se orientam buscando manter o alinhamento estratégico e o caráter pedagógico das 

medidas socioeducativas.  

 

1.2.1. A medida de semiliberdade no estado do Rio de Janeiro 

 

Conforme Abdalla (2013), o estado do Rio de Janeiro foi pioneiro no processo de 

descentralização das medidas socioeducativas. Inspirados pelo momento de abertura política no 

país, iniciou um processo que visava a descentralização do atendimento aos jovens autores de 

ato infracional. Em dezembro de 1986, foi lançado, pela FUNABEM, um documento intitulado 
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“Descentralização do Sistema de Atendimento a Menores no Estado do Rio de Janeiro”, 

elaborado por Carlos Alberto Paes Sardinha23 e Luiz Marra24. 

Segundo Moreira (2005), inicialmente foram idealizadas 15 unidades com o mesmo 

projeto arquitetônico. Cada unidade foi pensada para uma determinada área, de acordo com a 

incidência de jovens infratores, responsáveis pela execução de liberdade assistida e 

semiliberdade. Teriam a função de realizar triagens descentralizadas, acautelamento de 

adolescentes autores de ato infracional, atendimento residencial e, ainda, funcionariam como 

polo agregador da rede de serviços locais, abrangendo os recursos da comunidade e a geração 

de renda. 

Foram implantados, de 1988 a 1989, 16 Centros de Recursos Integrados de Atendimento 

ao Menor (CRIAMs) distribuídos pela capital e por munícipios. Desses, quatro se localizavam 

na capital (Bangu, Penha, Ricardo de Albuquerque e Santa Cruz) e o restante nos municípios 

de Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Macaé, 

Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Volta Redonda e Teresópolis.  

Antes da criação do DEGASE, em 1993, os CRIAMs funcionavam em articulação entre 

a FUNABEM e as prefeituras do estado do Rio de Janeiro, pois a proposta de descentralização, 

contida no ECA, evidenciava a participação dos municípios na execução das políticas de 

atendimento ao jovem em conflito com a lei (MOREIRA, 2005). Os CRIAMs do interior do 

estado deveriam atender aos municípios vizinhos que não possuíam unidades de atendimento 

aos jovens autores de ato infracional. Conforme Moreira (2005), esse fato tornava a proposta 

cara para os municípios polos que teriam que atender aos jovens de municípios vizinhos.  

O documento “Descentralização do Sistema de Atendimento a Menores no Estado do 

Rio de Janeiro” informa que cerca de 50% da população internada na FUNABEM, em 1986, 

era constituída por jovens que poderiam ter recebido liberdade assistida ou semiliberdade, 

porém eram mantidos na internação por falta de alternativa técnica (SARDINHA; MARRA, 

1986). Essa realidade demonstra que, apesar do Código de Menores de 1979, no art. 14, prever 

as medidas mais brandas que a internação25, as unidades de atendimento da FUNABEM não 

haviam se preparado para o cumprimento da lei que já vigorava há sete anos.  

 
23 Sociólogo, técnico da FUNABEM que possuía uma grande experiência com crianças e jovens, bem como já 

havia exercido cargos de chefia na instituição (POTENGY, 2007).  
24 Ex-padre, com experiência em trabalhos comunitários na igreja católica, formado em Pedagogia, Filosofia e 

Psicologia, técnico na FEBEM de São Paulo, assim como já havia exercido cargo de chefia na instituição 

(POTENGY, 2007). 
25 Art. 14. São medidas aplicáveis ao menor pela autoridade judiciária: I - advertência; II - entrega aos pais ou 

responsável, ou a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade; III - colocação em lar substituto; IV - 

imposição do regime de liberdade assistida; V - colocação em casa de semiliberdade; VI - internação em 
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Na disputa de poder entre as instâncias, consideradas competentes para a execução de 

demandas, que surgiam em função do reordenamento institucional, os CRIAMs, 

inicialmente, eram uma alternativa. Entretanto, nos anos noventa, a partir do 

aparecimento de novos atores sociais, como os conselhos de direitos e de política, sua 

participação foi se tornando cada vez mais periférica, até o desaparecimento do 

reconhecimento de seu papel como articulador nos movimentos sociais vinculados à 

questão do adolescente em conflito com a lei. (MOREIRA, 2005, p. 135). 

 

De acordo com Potengy (2007), a metodologia do projeto de descentralização, através 

dos CRIAMs, tinha a influência de autores como Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, Piaget, 

Freinet, Makarenko e Lenin.  Pretendia a educação política não discursiva, mas, sim, prática. 

Uma educação que visava à defesa de direitos e da cidadania da criança e do jovem.  

No entanto as políticas voltadas para assegurar os direitos dos jovens em conflito com 

a lei não ocorreram na prática, pois se deram em um momento de aceleração das políticas de 

cunho neoliberal, decorrendo na transição do órgão federal para o estadual, sem que os avanços 

e o trabalho das equipes já conquistados fossem respeitados. Ao ser assumido pelo DEGASE, 

todo o projeto idealizado anteriormente para os CRIAMs foi abortado com as novas 

determinações para as medidas socioeducativas.  

 

É interessante observar que a descontinuidade da política está enraizada na perversa 

lógica neoliberal. Esse processo de quebra do sentido de pertencimento social, que 

identifica o trabalhador, fica profundamente abalado diante da impossibilidade de 

identificação de seu lugar junto à coletividade. Dessa forma, a compreensão do 

trabalho institucional e as interações possíveis no espaço de trabalho vão ter 

peculiaridades próprias, decorrentes dessa segmentação e ausência de referencial do 

trabalhador do DEGASE. (MOREIRA, 2005, p. 141). 

 

A proposta inicial do CRIAM era que a semiliberdade seria uma transição da internação 

para as medidas de meio aberto, porém, com o ECA, essa política de estabelecer 

obrigatoriamente essa graduação da medida mais grave para a mais branda perdeu o respaldo 

legal. Levando em consideração o princípio de excepcionalidade das medidas de meio fechado, 

o jovem pode, após o cumprimento da medida de internação, passar diretamente para o meio 

aberto. Também é possível que cumpra a semiliberdade sem passar pela experiência de 

internação. 

Em 2007, o DEGASE iniciou o processo de municipalização das medidas 

socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, por meio do 

 
estabelecimento educacional, ocupacional, psicopedagógico, hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado. 

(BRASIL, 1979, art. 14, I, II, III, IV, V, VI) 
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“Projeto de Mobilização para a Implementação de Medidas de Meio Aberto”.  Segundo Lopes 

(2015), o Rio de Janeiro foi considerado, pelo Governo Federal, o estado que melhor realizou 

o processo de municipalização dessas medidas. Em 2009, foi criada a Assessoria de Medidas 

Socioeducativas e ao Egresso (AMSEG) que, em conjunto com a Escola de Gestão 

Socioeducativa Professor Paulo Freire (ESGSE)26, iniciaram o oferecimento de cursos de 

capacitação e consultoria técnica aos municípios.  

No mesmo período, os CRIAMs passaram a se chamar Centro de Recursos Integrados 

ao Adolescente (CRIAAD), adequando a nomenclatura ao novo paradigma da proteção integral, 

através do Decreto nº 41.983/2009 (RIO DE JANEIRO, 2009).   

Atualmente, o DEGASE possui 15 CRIAADs, para atendimento do jovem em região 

mais próxima possível ao local em que reside, localizados na Penha, Bangu, São Gonçalo, 

Niterói, Santa Cruz, Macaé, Cabo Frio, Barra Mansa, Volta Redonda, Duque de Caxias, 

Bonsucesso, Campos, Nilópolis, Nova Iguaçu e Teresópolis.  

Dos 15 CRIAADs, 12 possuem o mesmo padrão arquitetônico, correspondendo aos 

antigos CRIAMs construídos em 1988/1989, com capacidade para aproximadamente 32 jovens 

cada, ultrapassando o limite de 20 adolescentes por unidade, conforme designado pelo SINASE 

(CONANDA, 2006). Os três CRIAADs que não possuem o mesmo modelo arquitetônico são 

os CRIAADs Teresópolis, Campos dos Goytacazes e Bonsucesso.  

Sobre os 12 CRIAADs que possuem o mesmo padrão arquitetônico, antigos CRIAMs, 

os idealizadores do projeto afirmam que os espaços foram concebidos para a 

multifuncionalidade, priorizando a convivência de todos. Não havia divisões nas salas de 

trabalho dos técnicos, os funcionários não usariam uniformes e as atividades deveriam ser 

buscadas na comunidade. A ideia era de que os espaços possibilitassem uma disciplina que não 

fosse controladora (POTENGY, 2007). 

No entanto, apesar do caráter integrador idealizado, esse modelo arquitetônico gera 

discussões pelo fato de possuir forma hexagonal e estrutura panóptica27, de observação 

continua. Segundo Potengy (2007), os idealizadores do projeto contestaram essa possibilidade, 

considerando que a concepção era de educação contínua e participante e não de controle e que, 

inclusive, não tinham conhecimento dos estudos de Jeremy Benthan sobre o panoptismo. 

 
26 Criada pelo Decreto n° 29.113/2001, com o nome de “Escola Socioeducativa” para a formação de 

socioeducadores. Com a publicação do Decreto nº 41.144/2008, passou a ser denominada “Escola de Gestão 

Socioeducativa”. Foi reinaugurada pelo Decreto de nº 41.482/2008, passando a ter a nomenclatura atual (NUNES, 

2016). 
27 O panóptico é uma estrutura arquitetônica idealizada por Jeremy Benthan. Possui o formato de um anel na 

periferia, dividindo-se em celas com uma torre no centro, em que, dela, pode-se visualizar o prisioneiro, que não 

pode perceber se está sendo vigiado (FOUCAULT, 2018). 
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Independente das intenções dos idealizadores do projeto, o fato é que os antigos 

CRIAMs, atualmente CRIAADs, apresentam edifício circular com quatro prédios retangulares 

em forma de raios que se encontram no centro no pátio em forma de anel.  

A proposta dos idealizadores era de que o centro do pátio fosse um momento de 

encontro, pois, para que se circule de um prédio a outro, seria necessária a passagem por esse 

local. Contudo, ao mesmo tempo que o encontro é possibilitado, o pátio pode circunscrever e 

limitar a circulação dos jovens, ainda mais se for gradeado e fechado, facilitando o controle de 

quem entra e quem sai. Muitos mecanismos podem ser utilizados para que se estabeleçam 

arranjos panópticos e o momento de encontro possa ser evitado ou não seja o princípio que 

orienta as ações, dependendo da concepção de socioeducação dos atores responsáveis pela 

execução da medida.  

Atualmente, esses CRIAADs apresentam muros altos para lembrar aos jovens a prisão 

em que se encontram e impedir o olhar dos que estão fora da instituição ou, conforme afirmam, 

para proteger os jovens de ataques externos. Nos dois prédios destinados aos jovens, há quatro 

alojamentos com duas beliches de alvenaria e quatro leitos cada um, bem como um banheiro 

coletivo, sem portas, para o controle dos agentes socioeducativos, conforme o princípio 

benthaniano do panóptico. Os alojamentos apresentam celas com portas, portões e janelas 

gradeados, bem como a entrada, o pátio e os corredores dos alojamentos possuem câmeras de 

vigilância, que dão aos socioeducandos a sensação de vigilância constante. 

 

Por isso Bentham colocou o princípio de que o poder devia ser visível e inverificável. 

Visível: sem cessar o detento terá diante dos olhos a alta silhueta da torre central de 

onde é espionado. Inverificável: o detento nunca deve saber se está sendo observado; 

mas deve ter certeza de que sempre pode sê-lo. (FOUCAULT, p. 195, 2018). 

 

 Apesar das medidas de semiliberdade possuírem diferenças em relação às instituições 

de internação, o controle e a disciplina é uma questão considerada crucial nos CRIAADs. Nessa 

perspectiva, a semiliberdade cumpre duas funções, uma como transição para a liberdade e outra 

como um “aviso” ou “pequena amostra” de como poderia ser a internação, funcionando como 

um meio termo, permitindo o contato com os espaços sociais da comunidade, ao mesmo tempo 

que tranca e vigia. 

Em 2015, o DEGASE perdeu uma de suas instalações de semiliberdade, porque foi 

obrigado a transferir as jovens que cumpriam medida no CRIAAD Ricardo de Albuquerque28, 

localizado nas proximidades de um ponto de venda de drogas, devido à falta de segurança do 

 
28 Funcionou de 1988 até 2015 e atendia a jovens do sexo feminino. 
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local. As jovens foram transferidas para o CRIAAD Nilópolis, o qual, anteriormente, atendia 

ao público masculino e os meninos transferidos para outras unidades mais próximas de suas 

residências. Atualmente, o CRIAAD Nilópolis é o único a atender exclusivamente ao sexo 

feminino, com exceção das unidades de Barra Mansa e Macaé, que atendem a ambos os sexos.  

Sobre os três CRIAADs com estrutura arquitetônica diferente, destacamos o CRIAAD 

Teresópolis, por ser o único a atender as exigências arquitetônicas do SINASE (CONANDA, 

2006) com capacidade para 12 jovens, funcionando com um modelo de arquitetura residencial 

e ampla área verde. O CRIAAD Teresópolis foi inaugurado em 1989, um ano após os outros, e 

não contou no projeto inicial proposto pela FUNABEM, ocupando inicialmente um prédio no 

bairro Alto. Após algumas transferências, passou, desde 2001, a ocupar definitivamente uma 

área no bairro Fonte Santa.  

É importante destacar uma tendência atual do estado do Rio de Janeiro, em reformar os 

CRIAADs para torná-los unidades de privação de liberdade, adaptando outros espaços para o 

cumprimento da semiliberdade, como é o caso dos CRIAAD Campos dos Goytacazes e 

Bonsucesso. O primeiro foi transferido para o mesmo bairro em outro prédio onde, 

anteriormente, funcionava uma escola, tendo sido inaugurado em janeiro de 2019, após 

adaptação do espaço. O segundo foi inaugurado em 2018, onde antes funcionava a Fundação 

Leão XIII, tendo recebido os jovens transferidos do CRIAAD Ilha do Governador. 

Assim, o espaço do CRIAAD Ilha do Governador, feito para atender a semiliberdade, 

tornou-se uma unidade de privação de liberdade, passando a se chamar CENSE Ilha do 

Governador, atendendo a internação de jovens de 12 a 14 anos. O CRIAAD Nova Friburgo 

também foi desocupado e tornou-se uma unidade de internação provisória29, em 2019. O antigo 

espaço do CRIAAD Campos encontra-se em processo de reforma com projeto de transformar-

se em outra unidade de internação provisória. 

Com o avanço das políticas neoliberais e o aumento cada vez maior de um Estado 

policial e punitivista no Brasil, é possível observarmos, no gráfico a seguir, a diferença no 

quantitativo de jovens em restrição e privação de liberdade30, no estado do Rio de Janeiro, assim 

como a evolução da aplicação dessas medidas no período de 2010 a 2019. 

 

 

 

 
29 CENSE Dr. Antônio Elias Dórea de Araújo Bastos. 
30 A privação da liberdade engloba a internação provisória e a medida de internação e a restrição de liberdade 

corresponde a semiliberdade. 
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Gráfico 2 –Privação e restrição de liberdade no estado do Rio de Janeiro (2010 e 2019)31 

 

 

Com base nos dados do gráfico 2, percebemos que tanto a privação como a restrição de 

liberdade, em 2010, encontravam-se dentro da capacidade de atendimento do DEGASE. A 

restrição de liberdade funcionava com 41,9% de sua capacidade e a privação de liberdade com 

75,5%. Apesar da privação de liberdade ser a medida mais aplicada, nessa época, observamos 

que as condições para a socioeducação eram mais favoráveis do que as que temos hoje, pelo 

menos no que se refere à lotação das unidades.  

De 2010 a 2019, o número da privação de liberdade, no estado do Rio de Janeiro, obteve 

um crescimento superior ao seu triplo, passando de 379 para 1.814, correspondendo a um 

aumento 206,9% em nove anos. Apesar do DEGASE ter aumentado a sua capacidade para a 

internação, com a construção do CENSE Campos, CENSE Volta Redonda e a adaptação do 

CENSE Ilha do Governador, ampliando a sua possibilidade de atendimento em 57,2%, tal 

aumento não acompanhou o crescimento do aprisionamento dos jovens, no estado do Rio de 

Janeiro. 

Levando em consideração apenas o ano de 2019, constatamos que, atualmente, a 

restrição de liberdade corresponde a 17% dos jovens no DEGASE, enquanto a privação de 

liberdade corresponde a 83% dos jovens em meio fechado, no estado do Rio de Janeiro. Em 

termos de capacidade do DEGASE, esse número corresponde 167,9%, o que significa 734 

 
31 Adaptado do Plano decenal de atendimento socioeducativo do estado do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 

2015) e de dados fornecidos pela Coordenação de Segurança e Inteligência (CSINT/DEGASE), referentes ao dia 

25/04/2019. 
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jovens excedentes nas unidades de internação, demonstrando uma violação gravíssima dos 

direitos humanos dos jovens que se encontram sob a responsabilidade do Estado. 

Sobre a restrição de liberdade, podemos observar que de 2010 a 2019 houve um 

crescimento de 69,2% de seu quantitativo, que passou de 224, em 2010, a 379 jovens, em 2019. 

Apesar do DEGASE ter diminuído sua capacidade de atendimento na semiliberdade pela 

desativação de algumas unidades, conforme visto anteriormente, não se observa, em um 

contexto geral, haver superlotação.  

Os números, aqui expostos, denunciam a situação crítica do estado do Rio de Janeiro, 

principalmente em relação à privação de liberdade. Esse grave contexto fez com que, no dia 6 

de junho de 2019, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, expedisse o 

habeas corpus coletivo nº 143.988 (BRASIL, 2019), determinando que as unidades de 

internação dos estados do Ceará, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro delimitassem a taxa de 

ocupação em 119%, procedendo-se à transferência dos jovens sobressalentes para outras 

unidades. No caso de haver a impossibilidade, por falta de vagas em unidades de internação, 

determinou que se cumpra o art. 49, da Lei 12.592/2012, que estabelece que o adolescente deve: 

 

ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento 

de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido 

mediante grave ameaça ou violência, quando o adolescente deverá ser internado em 

Unidade mais próxima de sua residência. (BRASIL, 2012, art. 49, II). 

 

Em relação ao Rio de Janeiro, essa decisão implica que o estado, em caráter 

emergencial, precisará rever a sua forma de atuação no tratamento dos casos dos jovens autores 

de ato infracional. Dessa forma, o atual governador do estado, Wilson Witzel, anunciou a 

construção de 21 novas unidades do DEGASE, por meio de um remanejamento de orçamento 

destinado à segurança pública, previsto em R$ 125 milhões (MOREYRA, 2019). 

O investimento na construção de novas unidades de internação pode ser uma alternativa 

para resolver o problema da superlotação, porém o concretizar sem buscar compreender o que 

faz aumentar em 206,9% o número de jovens privados de liberdade em nove anos, pode 

acarretar na lógica de quanto mais vagas mais prisão.  Dessa forma, a construção de mais 

unidades, acompanhada de maior investimento na repressão policial nas favelas e menos 

investimento em políticas sociais, alerta-nos para o compromisso assumido pelo estado do Rio 

de Janeiro com o “tratamento penal” das questões sociais (WACQUANT, 1999).  

 
A polícia atua como uma espécie de “porta de entrada” do adolescente na política a 

partir do momento da apreensão – se as UBSs [Unidades Básicas de Saúde] são a 

porta de entrada para a saúde, a polícia é a porta de entrada para o socioeducativo. 
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Também é uma peça importante para o funcionamento do mercado ilegal – sem os 

“acertos” as bocas não funcionam. É ainda responsável por homicídios e 

espancamentos. (GALDEANO; ALMEIDA (coord.), 2018, p. 99). 

  

As instituições de internação para os jovens possuem uma lógica muito semelhante à 

lógica do cárcere para os adultos, sendo urgente pensar formas de superar a perversidade desse 

sistema, que aniquila e interrompe a trajetória de vida dos jovens os quais estão submetidos a 

ele. Nesse sentido, para além de construir novas unidades de internação, é preciso compreender 

como funciona a seletividade nas decisões do judiciário e nas ações da polícia, bem como 

investir nas políticas para as medidas de semiliberdade, de meio aberto e, sobretudo, em uma 

política de justiça restaurativa. 

Os antigos CRIAMs, hoje CRIAADs, foram construídos em uma perspectiva 

revolucionária, em um momento de efervescência política e de empolgação com a democracia. 

Durante os 30 anos de sua existência, após vários ataques de um Estado conservador e nada 

afeito aos espaços que possibilitem o diálogo e a democracia, a medida de semiliberdade é uma 

das alternativas para o agravamento da política de internação em massa, sendo necessário que 

os estudos dessa medida socioeducativa se ampliem e permitam conhecer o resultado na vida 

dos jovens autores de ato infracional. 

 

1.3 Os sujeitos a quem se destinam as políticas socioeducativas  

 

A Lei 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), no art. 1º, define os jovens como as pessoas 

com idade entre 15 e 29 anos de idade, especificando que aos jovens entre 15 e 18 anos 

incompletos cabe a aplicação das garantias de direitos especificados pelo ECA de forma 

conjunta ao Estatuto da Juventude. No entanto, apesar da importância na definição cronológica 

da juventude em termos legais, faz-se necessário o aprofundamento da concepção de juventude 

que leve em consideração os aspectos históricos, culturais e políticos que dizem respeito à 

construção desse conceito. 

Segundo Dayrell (2003), o jovem está sujeito aos movimentos históricos e culturais. A 

noção de juventude, na perspectiva desse autor, ultrapassa a visão mais difundida de uma etapa 

de preparação à chegada da vida adulta, porque leva em consideração a diversidade de 

condições sociais, culturais, de gênero, de regiões geográficas, entre outros. Essa forma de 

pensar a juventude não a destitui de sua identidade, no presente, como em outras definições, 

pois o jovem não é visto como um “vir a ser” adulto, sendo compreendida de forma ampla e 

não como uma etapa de preparação para o mundo adulto. 
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A juventude constitui um momento determinado, mas que não se reduz a uma 

passagem. Ela assume uma importância em si mesma como um momento de exercício 

de inserção social, no qual o indivíduo vai se descobrindo e descortinando as 

possibilidades em todas as instancias de sua vida, desde a dimensão afetiva até a 

profissional. Essa realidade ganha contornos próprios em contextos históricos, sociais 

e culturais distintos. (DAYRELL, 2016, p. 27). 

 

A juventude, então, é concebida como constituída histórica e culturalmente. Assim, os 

jovens constroem, através das trocas com grupo a que pertencem, seus modos de ser, 

significando que não há um único modo de ser jovem, nem que seja estática uma forma de 

comportar-se em determinada classe ou grupo social. Contudo pode-se afirmar que, na nossa 

cultura, costuma ser no início da juventude que se começa a buscar a autonomia com a proteção 

do mundo adulto, haja vista as leis e tratados que visam assegurar que essa proteção, de fato, 

aconteça. 

Ao abordar a juventude em cumprimento de medida socioeducativa, Costa A. C. (2006a) 

aponta o trinômio família-escola-trabalho como dimensões essenciais da participação social da 

juventude, mediante políticas públicas ou de solidariedade social, porém, na prática, são raras 

as iniciativas concretas que dão conta de articular essas três dimensões.  

Em relação aos jovens incluídos socialmente, os de classe média e alta, a família, a 

sociedade e o Estado, em boa parte dos casos, funciona como protetora e contribui para a 

mobilização das várias esferas com o intuito de afastar ou retirar o jovem das situações de risco, 

por meio de uma rede de proteção que conta com educadores, psicólogos, religiosos, familiares, 

advogados, juízes e amigos. Por conseguinte, o jovem dispõe de condições de dedicar maior 

tempo a um processo de preparação para a sua entrada futura no mundo do trabalho.  

Na história de vida dos jovens autores de ato infracional, o trinômio família-escola-

trabalho nem sempre se articula de forma a atender às suas necessidades. A maioria faz parte 

de famílias das classes populares, encontrando-se em posição de vulnerabilidade econômica e 

necessitando do ingresso em alguma atividade remunerativa mais cedo que os jovens das 

classes médias e altas.  

Julião, Ribeiro e Godoi (2015) analisam os dados do Levantamento Anual SINASE 

2013 e constatam que a grande maioria dos adolescentes privados de liberdade no Brasil são 

negros e do sexo masculino, os quais, antes de sua chegada ao sistema socioeducativo, sofreram 

uma série de violações que anteciparam o ato infracional, como o analfabetismo, a interrupção 

precoce dos estudos, a distorção idade-série e a baixa renda. 
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A pesquisa realizada pelo DEGASE, em parceria com a Universidade Federal 

Fluminense (DEGASE; UFF, 2018)32, aponta que o estado do Rio de Janeiro segue caminho 

semelhante ao resto do país, ao constatar que, dos 307 jovens entrevistados33 em cumprimento 

de medida socioeducativa de internação, no estado do Rio de Janeiro, 45,9% são pardos; 30,3% 

pretos; 19,9% brancos; 0,7% indígenas e apenas 2% não quiseram se identificar com nenhuma 

cor. Somando pretos aos pardos, 76,2% dos jovens privados de liberdade, no estado do Rio de 

Janeiro, são negros.  

A mesma pesquisa aponta que 24% das famílias dos jovens do sistema socioeducativo 

vivem com menos de um salário mínimo e apenas 30,4% com mais de três salários mínimos. 

Destas últimas, aproximadamente 30% são compostas por seis ou mais pessoas, implicando 

uma renda per capita de R$ 146,00 a R$ 500,00, não sendo este um valor satisfatório para suprir 

as necessidades básicas dos sujeitos. Como podemos observar, os jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa possuem como marca fundamental a baixa renda, pertencendo às 

camadas mais empobrecidas das classes populares. 

A pesquisa constata, a respeito do aspecto da escolarização, que 74% não estavam 

frequentando a escola no momento em que foram apreendidos, 46,6% estavam afastados da 

escola há mais de um ano por motivos, como: “não gostar de estudar” (30%), “ter sido expulso” 

(14%), “para trabalhar” (12%), entrada para a “vida do crime” (8%) e “problemas na escola” 

(10%). A maioria dos jovens encontra-se em distorção idade-série, cerca da metade (45,6%) 

cursa o 6º e o 7º anos, 24,4% e 21,2%, respectivamente. Apesar da maioria ter entre 16 e 18 

anos, apenas 14,62% encontram-se cursando o Ensino Médio, sendo a evasão e repetência uma 

constante na trajetória escolar dos jovens internados no DEGASE. 

A pesquisa aponta, ainda, que apenas 23,8% dos jovens nunca trabalharam, enquanto 

76,2% declararam já ter realizado alguma atividade profissional. Destes, 64,5% começaram a 

trabalhar entre 10 e 15 anos e 5,9% com menos de 10 anos; 76,2% afirmaram trabalhar mais de 

8 horas diárias, 15,4% declararam não ter horário definido e o restante, de quatro a oito horas. 

Mesmo que poucos declarem ter abandonado a escola para trabalhar, as atividades laborativas 

indicadas na pesquisa apontam para uma incompatibilidade com a frequência escolar 

obrigatória. 

 
32 Intitulada “Trajetórias de vida de jovens em situação de privação de liberdade no sistema socioeducativo do 

estado do Rio de Janeiro”, foi realizada em 6 unidades de internação do DEGASE, utilizando, como amostragem, 

307 adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos do sexo masculino e feminino. 
33 De 307 jovens, 299 eram do sexo masculino e 8 do sexo feminino. 
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Destaca-se, também, que os atos infracionais de maior relevância quantitativa são o 

roubo com 41,69% e o tráfico de drogas, que corresponde a 37,13% dos casos. Ainda que a 

maioria tenha sido apreendida por roubo, é relevante o fato de 78,8% já terem trabalhado para 

o tráfico de drogas em algum momento. Se levarmos em consideração que o tráfico de drogas, 

como atividade ilegal, vem se configurando como uma forma de trabalho, seguindo preceitos 

básicos de racionalidade econômica, é necessário refletir sobre a mão de obra de jovens e 

crianças nesse tipo de atividade.  

A pesquisa realizada com jovens em cumprimento de medida socioeducativa por tráfico 

de drogas, em unidades de São Paulo, pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

(CEBRAP), organizada por Galdeano e Almeida (2018), aponta que o tráfico de drogas vem se 

configurando como uma das piores formas de exploração do trabalho infantil, conforme a 

Convenção 182, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (BRASIL, 2000) e a Lista 

das Piores Formas de Trabalho Infantil (BRASIL, 2008). Dessa forma, a pesquisa promove um 

deslocamento do debate sobre o “bandido” para enfatizar a condição de vulnerabilidade e sobre 

a punição para proteção, conforme preconiza o ECA.  

Compreender que crianças e jovens fazem do tráfico uma forma de trabalho não 

minimiza seus atos, porém complexifica a questão por compreendê-la como parte de um todo, 

em que o Estado e as leis de mercado são elementos constitutivos e desempenham diferentes 

papeis. Nesse contexto de aprofundamento da crise econômica e enfraquecimento das políticas 

sociais básicas, jovens pobres, cada vez mais, são recrutados a cumprir seu trágico papel na 

divisão internacional do trabalho, destruindo a “juventude pobre das nossas favelas, lançada 

pelas leis do mercado à criminalização e ao círculo viciado da violência urbana” (BATISTA, 

2016, p. 101).   

Segundo Baratta (2018), o cometimento do ato infracional e a entrada nas instituições 

para jovens autores de ato infracional significa, muitas vezes, mais um passo de uma carreira 

criminosa, que vem sendo construída pelas falhas do Estado e da sociedade em garantir os 

direitos de crianças e jovens das classes populares.  

A privação de liberdade é apenas a ponta do iceberg de um processo seletivo, que tem 

início muito antes, através da discriminação social e escolar a que crianças e jovens das classes 

pobres estão submetidos. Mais que isso, Baratta (2018) denuncia a existência de uma lógica 

entre o sistema discriminatório escolar e o sistema discriminatório penal, havendo uma 

funcionalidade para a manutenção das desigualdades sociais. 

  

Entre o sistema discriminatório escolar e o sistema discriminatório penal não existem 

somente analogias, às quais se poderia ser tentado a reduzir o significado das 
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observações feitas até agora. O nexo funcional entre os dois sistemas, no âmbito de 

um mecanismo global de reprodução das relações sociais e de marginalização, está 

provado pela existência de uma ulterior série de mecanismos institucionais, os quais, 

inseridos entre os dois sistemas, asseguram a sua continuidade e transmitem, através 

de filtros sucessivos, uma certa zona da população de um para outro sistema. 
(BARATTA, 2018, p. 181, grifo do autor). 

 

Essa relação entre o sistema discriminatório escolar e sistema discriminatório penal 

tende a se intensificar no Brasil com a política de militarização das escolas, proposta pelo atual 

governo do presidente Jair Bolsonaro, através do Decreto nº 10.004/2019, visando, dentre 

outras coisas, a “promoção de atividades com vistas à difusão de valores humanos e cívicos 

para estimular o desenvolvimento de bons comportamentos e atitudes do aluno e a sua formação 

integral como cidadão em ambiente escolar externo à sala de aula” (BRASIL, 2019, art. 2º, V). 

Por meio dessa política, bombeiros e policiais militares, os mesmos que entram nas favelas 

exercendo papel de força e controle, sobretudo os policiais, são convocados a exercer um papel 

que seria pedagógico, podendo aproximar, ainda mais, as semelhanças entre as escolas e 

instituições de privação de liberdade.  

A escola, nas periferias, em grande parte dos casos, é pouco atraente e a relação dos 

jovens e seus familiares com a educação escolar “parece distante de uma ideia de formação 

intelectual, desenvolvimento pessoal ou construção de uma carreira” (GALDEANO; 

ALMEIDA, 2018, p. 41), pois essa possibilidade, comum às classes médias e altas, é sobreposta 

pelas necessidades concretas de existência e, muitas vezes, de satisfação imediata de consumo. 

Sem condições de se manter, as famílias mais pauperizadas das classes populares podem 

compreender a escola e os cursos profissionalizantes mais como obstáculos para obtenção de 

dinheiro do que um lugar de construção de si mesmo ou de preparação para o trabalho no futuro. 

 
É no contexto dessa forma de enfocar a situação que se produz um certo tipo de 

resposta social perversa e irresponsável das políticas públicas e das entidades não-

governamentais no Brasil e em praticamente toda a América Latina. Em vez de ajudar 

a família, para a família ajudar o menino, vamos ajudar o menino, para que ele possa 

ajudar sua família. Essa maneira de ver, de entender e de agir inverteu a ordem natural 

das coisas e transformou o trabalho precoce de problema em solução. (COSTA, A. 

C., 2006a, p. 25). 

 

 Assim, as políticas públicas destinadas aos jovens autores de ato infracional devem 

representar a quebra desse ciclo de exclusão e proporcionar a mudança da cultura no 

atendimento aos jovens nessa condição, desde as ações da polícia e do judiciário, até os órgãos 

do SGD. As ações necessitam ser articuladas e levar em consideração a situação de 

vulnerabilidade dos jovens e suas famílias, assim como a precariedade das relações de trabalho 
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construídas tanto no mercado informal como na criminalidade, devendo o trabalho, nessas 

condições, ser visto como uma situação de exploração. 
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2 AS POLÍTICAS DE “PROFISSIONALIZAÇÃO” EM ÂMBITO NACIONAL 

 

Em conformidade com o ponto de vista empregado nesta pesquisa, as políticas de 

“profissionalização” no sistema socioeducativo são compreendidas de forma a apreender as 

contradições com base em uma perspectiva histórico-crítica. Da mesma maneira, 

compreendemos, conforme Gramsci (2007), a concepção de Estado ampliado, que nos remete 

a unidade dialética entre Estado e sociedade civil.  

Segundo Adams e Pfeifeir (2006), na atuação política, o Estado burguês possui uma 

face repressiva intrínseca a ele, tal como evidenciado por Marx e Engels no século XIX. 

Contudo, através de sua análise já no século XX, Gramsci aponta que o caráter coercitivo do 

Estado não é a “única” determinação, havendo formas de articulação política, em que se 

entrelaçam mecanismos de coerção e consensos, dominação e hegemonia.  

 

(...) Deste modo, Gramsci apoia-se na descoberta da sociedade civil com novas 

determinações e formula a concepção de “Estado ampliado”, onde em seu interior, 

diferencia analiticamente duas esferas: a sociedade política (também chamada de 

Estado em sentido restrito ou Estado-coerção), tradicionalmente entendida como os 

aparelhos repressivos, o local da violência e da repressão; somada à sociedade civil, 

que é ambiente formado pelos organismos que elaboram e difundem ideologias, lugar 

do consenso e da hegemonia. (ADAMS; PFEIFER, 2006, p. 243). 

 

Para Gramsci (2007), a sociedade civil (os sindicatos, partidos políticos, organizações 

profissionais, escolas, igrejas e organizações culturais como meios de comunicação e outros) 

não precisa fazer uso da repressão, havendo um equilíbrio dialético entre sociedade civil e 

sociedade política na formação do Estado ampliado, que se desenvolve nas relações com base 

na coerção e no consenso. Assim, Gramsci utiliza a figura do centauro como metáfora ilustrativa 

da organicidade das relações entre sociedade civil e política. 

 

Vários graus nos quais se pode apresentar a dupla perspectiva, dos mais elementares 

aos mais complexos, mas que podem ser reduzidos teoricamente a dois graus 

fundamentais, correspondentes à natureza dúplice do Centauro maquiavélico, ferina e 

humana, da força e do consenso, da autoridade e da hegemonia, da violência e da 

civilidade, do momento individual e daquele universal (da “Igreja” e do “Estado”), da 

agitação e da propaganda, da tática e da estratégia, etc. (GRAMSCI, 2007 p. 33). 

 

Em conformidade com Shiroma e Evangelista (2014), Gramsci reconhece que, por meio 

da sociedade civil, a classe dominante organiza o consenso e a hegemonia. Por outro lado, é 

através dela, também, que as classes sociais subalternas se organizam e constroem uma 
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hegemonia alternativa, ou contra-hegemônica. Dessa maneira, no Estado burguês, ocorrem as 

disputas entre a classe dominante e a subalterna pela hegemonia dentro da sociedade civil. 

Nos países de capitalismo dependente, como é o caso do Brasil, as organizações 

supranacionais, como o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) vêm exercendo essa hegemonia, influenciando e coordenando o 

desenvolvimento de políticas nacionais e locais (SHIROMA; EVANGELISTA, 2014). 

Assim, analisamos as políticas de “profissionalização” dos jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa, buscando compreender essas duas dimensões do Estado, relacionando-

as com o contexto em que foram criadas e que atuam.  

Do mesmo modo, é fundamental explicitar a concepção de trabalho e educação adotada 

por esta pesquisa, cabendo destacar a centralidade do trabalho como categoria fundamental ao 

se abordar os fenômenos sociais e educacionais, posto que está presente em todo o ser do 

homem e não se reduz ao emprego ou atividade laborativa.  

Por essa perspectiva, o trabalho possui em si o princípio educativo, em que o homem 

constrói a si mesmo e a sociedade pelo trabalho. Segundo Frigotto (2006) e Saviani (2007), o 

trabalho é a categoria “ontocriativa” da vida humana, sendo o conhecimento e a cultura 

mediações produzidas na relação entre os homens e os meios de vida, através do trabalho. 

 

A essência humana não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva divina ou natural; 

não é algo que precede a existência do homem. Ao contrário, a essência humana é 

produzida pelos próprios homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do 

homem é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se 

complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico. (SAVIANI, 2007, p. 154). 

 

Gramsci (2001) considera que a educação na sociedade capitalista aponta para uma 

divisão, em que o ensino profissionalizante se destina aos filhos das classes populares, enquanto 

os filhos das classes dominantes recebem uma educação clássica, de caráter geral. Aos 

primeiros se destina uma educação limitada à execução de tarefas, impedindo-os de se verem 

como dirigentes; aos segundos proporciona-se o acesso a conhecimentos mais abstratos, 

possibilitando-os de tornarem-se futuros dirigentes na sociedade.  

Para a solução dessa crise, Gramsci (2001) propõe a escola unitária de cultura geral, 

humanista, formativa, capaz de harmonizar o trabalho manual, técnico e o trabalho intelectual. 

A escola unitária seria capaz de ultrapassar a dicotomia entre “trabalho intelectual e trabalho 

industrial”, devendo ser destinada a todos os membros da sociedade, independente de classe.  
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Assentado nesses pressupostos, este capítulo tem como objetivo refletir sobre as 

concepções e sentidos presentes nas políticas de profissionalização para jovens que se 

encontram em situação de restrição e privação de liberdade no Brasil. Sabendo que a maioria 

dos jovens autores de ato infracional encontra-se afastada da escola e em situação de exploração 

de sua força de trabalho, tanto no mercado informal como no ilícito, este capítulo busca analisar 

como se dão as políticas de “profissionalização” no contexto das políticas educacionais do país 

e, especificamente, como estão incluídas no sistema nacional socioeducativo. 

Desse modo, analisamos a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA (Lei nº 8.069/1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB (Lei n° 9.394/1996) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE 

(Resolução n° 119/2006 do CONANDA e a Lei 12.594/2012). As análises se fundamentam nas 

reflexões de autores como Frigotto (2010), Rummert; Algebaile; Ventura (2013), Saviani 

(2016), Paiva (2009) e Motta (2012), que revelam o ideal neoliberalista de sociedade nos 

projetos de trabalho e educação no Brasil.  

 

2.1 A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

A Constituição é a lei magna de um Estado, funcionando, nas sociedades modernas, 

como ordenamento jurídico de poder soberano, contendo normas que estruturam o Estado, às 

quais as demais leis devem ser subordinadas. Conforme Vieira (2007), as constituições 

brasileiras, ao longo da história, expressam desejos de reforma da sociedade, apontam 

possibilidades e incorporam anseios, contudo não asseguram garantias, bem como reforçam 

privilégios de grupos, que fazem valer interesses particulares junto ao legislativo. 

Os textos das duas primeiras Constituições brasileiras (1824 e 1891) trazem poucas 

referências a cerca da Educação, pois, apenas no século XX, algumas ideias a respeito de um 

tratamento diferenciado para as crianças e adolescentes começam a ser gestadas em termos de 

políticas no Brasil. 

O Código de Menores de 1927, Decreto n° 17.943, não tratava especificamente do 

direito à educação, porém a proteção no trabalho para os menores de idade é pela primeira vez 

abordada. Entre 12 e 14 anos, o trabalho era proibido para os que não tinham completado a 

instrução primária, entretanto aos que não tivessem outro meio de subsistência essa normativa 

não se aplicava. Assim, no aspecto do trabalho, o código não tinha efeito para as famílias mais 

pobres. 
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Segundo Lopes (2015), o Capítulo IX do Código de 1927, “Do trabalho dos menores”, 

foi o que gerou menos discussões, mas foi o que mais teve resistências em seu cumprimento, 

pois está diretamente vinculado à relação capital-trabalho, com a mão-de-obra barata e 

facilmente disponível para o mercado. Dessa forma, o Brasil lançava mão de crianças e jovens 

na realização das tarefas que eram consideradas desprestigiadas para serem realizadas por 

adultos, fazendo a economia do país se desenvolver sem gerar maiores encargos para as classes 

dominantes.  

Os anos 1930 foram considerados por Romanelli (1986) um período de virada histórica 

do Brasil, tendo sido marcados pela estruturação da educação como uma política de Estado, 

com a criação do Ministério da Educação (MEC). A procura por ensino expandiu-se fortemente, 

uma vez que o país passava por um processo de incremento da indústria nacional. Esse processo 

de industrialização impulsionou a urbanização, influenciou o consumo de produtos e pressionou 

a expansão da escolaridade. Apesar disso, havia falta de vagas nas escolas, baixo rendimento e 

discriminação social acentuada. 

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), na década de 1930, divulgou-se a ideia 

de que a educação seria a solução para os problemas de ordem social, econômica e política que 

o Brasil atravessava. Esse pensamento influenciou a Constituição de 1934, em que a educação 

era considerada importante para formação do povo, sendo a primeira constituição brasileira a 

destinar um capítulo34 inteiro à questão educacional. 

Para Romanelli (1986), a Constituição de 1934, no que se refere à educação, foi uma 

vitória do movimento renovador35. Pela primeira vez, a educação era tratada como um “direito 

de todos e dever dos poderes públicos proporcioná-la, concomitantemente com a família” 

(BRASIL, 1934, art. 149). No entanto, atendendo aos interesses das classes que tinham 

representação dentro do Estado, de forma alguma o “todos”, contido na Constituição daquela 

época, representava na realidade “todos os brasileiros”. 

 

Assim como acontece com a cultura letrada e com a ordem econômica, a forma como 

se origina e evolui o poder político tem implicações para a evolução da educação 

escolar, uma vez que esta se organiza e se desenvolve, quer espontaneamente, quer 

deliberadamente, para atender aos interesses das camadas representadas na estrutura 

do poder. Dessa forma, ainda que os objetivos verbalizados do sistema de ensino 

visem a atender aos interesses da sociedade como um todo, é sempre inevitável que 

as diretrizes realmente assumidas pela educação escolar favoreçam mais as camadas 

sociais detentoras de maior representação política nessa estrutura. Afinal, quem 

 
34 Capítulo II, “Da Educação e da Cultura”, que integra o Título V – Da família, da Educação e da Cultura. 
35 Grupo de educadores que, na época, publicou o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, em 1932, 

elaborado por Fernando Azevedo e assinado por 26 educadores brasileiros, os quais eram os líderes do movimento 

de “renovação educacional”. (ROMANELLI, 1986) 
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legisla, sempre o faz segundo uma escala de valores próprios da camada a que 

pertence, ou seja, segundo uma forma de encarar o contexto e a educação, forma que 

dificilmente consegue ultrapassar os limites dos valores inerentes à posição ocupada 

pelo legislador na estrutura social. Daí por que o poder político, vale dizer, a 

composição das forças nele representadas, tem atuação e responsabilidade direta na 

organização formal do ensino. (ROMANELLI, 1986, p. 29). 

 

Melhor dizendo, como as classes populares não são efetivamente representadas no poder 

político do Estado, a própria legislação pode ser utilizada em benefício das classes que 

apresentam prestígio dentro das organizações de poder estatal. Segundo Romanelli (1986), a 

Constituição de 1934 pretendia atender aos interesses da burguesia industrial nascente na época, 

mas o regime político favorecia o poder local, impedindo que o sistema de ensino fosse 

executado de acordo com o poder central, inexistindo uma política educacional que unificasse 

toda a nação e possibilitasse, de fato, o acesso à educação a todos os brasileiros. 

Já a Constituição de 1937, no período ditatorial da Era Vargas, é inspirada nas 

constituições de regimes fascistas europeus. A educação tinha como fundamento a construção 

de um projeto de nacionalidade; sobretudo tinha a função de controlar as questões sociais e 

evitar manifestações ideológicas, que pudessem pôr em risco a manutenção do Estado Novo. 

Por outro lado, esse momento histórico corresponde à construção das bases da modernização 

do Estado brasileiro, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (1941) e da 

Consolidação das Leis do Trabalho (1943), que se integram com o já criado Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio36 (1931). 

A educação pública é destinada à “infância e juventude a que faltarem os recursos 

necessários à educação em instituições particulares” e “o ensino pré-vocacional e profissional 

destinado às classes menos favorecidas” (BRASIL, 1937, art. 129). Desse modo, de acordo com 

Vieira (2007), a Constituição de 1937 demarca com clareza a diferença da educação em classes, 

sendo o ensino profissionalizante a prioridade da educação destinada aos pobres e onde o Estado 

passa a destinar seus esforços para que estes pudessem ter o mínimo de instrução para exercer 

seu trabalho na indústria e controlar a massa urbana. Assim, foram fundados institutos de ensino 

profissional com subsídios dos estados, municípios, indivíduos ou associações particulares.  

Os anos de 1940 se caracterizaram por reformas educacionais, cujo objetivo era de 

impulsionar o ensino profissional37. A nova fase de expansão da indústria exigia a preparação 

da mão de obra e, na impossibilidade de o sistema de ensino oferecer a educação profissional 

 
36 Em 2019, no atual governo do presidente Jair Bolsonaro, este órgão foi extinto como Ministério, passando a 

compor a Secretaria de Trabalho no Ministério da Economia. 
37 Lei Orgânica do Ensino Industrial, Decreto-Lei nº 4.073/42; Lei Orgânica do Ensino Secundário Decreto-Lei nº 

4.244/42 e Lei Orgânica do Ensino Comercial – Decreto Lei nº 6.141/43. 
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em larga escala de que precisava, o governo começou a se preocupar com a necessidade de 

engajar as indústrias na qualificação dos profissionais. 

Assim, é criado pelo Decreto-Lei nº 4.048/42 o Serviço Nacional de Aprendizagem dos 

Industriários, mais tarde chamado de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

O SENAI é um sistema de ensino paralelo ao sistema oficial, organizado em convênio com as 

indústrias, com a competência de organização e administração de escolas de aprendizagem 

industrial em todo país. O órgão destina-se a “ministrar ensino de continuação e do 

aperfeiçoamento e especialização, para trabalhadores industriários não sujeitos à 

aprendizagem” (BRASIL, 1942, art. 2º, parágrafo único). Assim, inicia-se a atual política de 

profissionalização no Brasil, por meio das Escolas Nacionais de Aprendizagem, que dura até a 

atualidade.  

O governo federal, através do Decreto de nº 4.481/1942, obriga os estabelecimentos 

industriais a empregarem, o equivalente a no mínimo 5% e no máximo 15%38 das vagas de 

trabalho, aprendizes menores com prioridade para os filhos e irmãos dos já empregados pelo 

estabelecimento. As escolas do SENAI teriam cursos em horário normal de trabalho e poderiam 

funcionar na própria empresa ou serem mantidas pelo sistema oficial de ensino, contendo 

disciplinas de formação geral, técnica e prática de operações de ofício (ROMANELLI, 1986). 

Em 1946, já sob o governo Dutra, é instituído o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC) pelos Decretos-Lei nº 8.621/46 e nº 8.622/46, mantendo a mesma estrutura 

do SENAI, diferindo apenas pelo fato de compor o setor comercial, sendo dirigido e organizado 

pela Confederação Nacional do Comércio.  

Com “a criação do SENAI e SENAC, o sistema oficial começou a ocupar-se 

predominantemente do ensino profissionalizante, enquanto o SENAI e o SENAC passaram a 

ministrar os cursos rápidos de aprendizagem” (ROMANELLI, 1986, p. 168). Assim, as classes 

médias e ricas procuravam o ensino secundário e o superior. Já as classes populares procuravam 

o ensino profissional das escolas oficiais, mas somente quando não precisavam trabalhar de 

imediato, pois o ensino profissional demandava o mesmo tempo de conclusão que o ensino 

secundário. Por conseguinte, a população que procurava as escolas de aprendizagem, em sua 

maioria, mantidas pelo SENAC e SENAI, era a que já estava trabalhando e, portanto, ficando 

fora do sistema oficial de ensino, incluindo os jovens menores de idade.  

Para Romanelli (1986), mantinha-se o sistema paralelo de ensino para controlar a 

sociedade por meio da limitação do acesso das classes subalternas ao ensino secundário e 

 
38 Redação dada pelo Decreto-Lei nº 9.576, de 1946 e que vigora até os dias de hoje. 
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superior, impedindo as suas oportunidades de ascensão, pois a população pobre se via limitada 

ao ensino profissionalizante em escolas oficiais ou em escolas de aprendizagem. Desse modo, 

para a autora, o investimento do Estado no Sistema Nacional de Aprendizagem agravou o 

sistema dual de ensino, que acompanha a história do país.  

 

Ontem, como hoje, escolas dessa natureza preparavam efetivamente para uma 

atividade positiva (o trabalho), mas estavam estruturadas de modo a condicionar o 

aluno a aceitar condições favoráveis ao capital (preparavam para o trabalho em sua 

mediação negativa, a da aceitação da exploração do trabalhador) e passavam ao largo 

dos problemas de sobrevivência, trabalho precoce, imposições da pobreza e direito à 

educação. (CIAVATTA, 2009, p. 283). 

 

A Constituição de 1946 foi um documento de inspiração ideológica liberal-democrática, 

aliando garantias, direitos e liberdade individuais com intervenções do Estado para assegurá-

los. A Carta de 1946 trazia, ainda, a vinculação dos recursos destinados à educação e a garantia 

de que o setor privado suprisse as carências do investimento público.  

De acordo com Romanelli (1986), esse foi um dos períodos mais fecundos da luta 

ideológica em torno dos problemas da educação no Brasil, gerando, após uma série de revezes, 

a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.024), apenas em 1961. Apesar 

do discurso humanista sobre a educação técnica e profissional, na prática, houve um 

investimento da participação da escola na formação da mão de obra para a indústria, com o 

objetivo de “aumentar a produtividade do trabalho e a ‘riqueza nacional’” (CIAVATTA, 2009, 

p. 293). 

Com o golpe civil-militar de 1964, o Brasil mergulhou na ditadura, em um período 

marcado novamente pelo autoritarismo e, sob essa égide, é criada a Constituição de 1967.  Paiva 

(2009) pontua que, na Constituição de 1967 e na Emenda Constitucional de 1969, a legislação 

brasileira confundia público e privado, principalmente no que se referia aos recursos públicos. 

Toda a proposta educacional, inclusive de formação profissional desse período, servia para 

legitimar o golpe civil-militar sofrido pelo país e o regime autoritário, marcado pela ideia de 

educação como investimento.   

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), essas políticas tinham o objetivo de 

formar capital humano para o mercado de trabalho, estimulando hábitos de consumo e 

controlando a produção intelectual, cultural e artística, integrando a educação aos planos de 

desenvolvimento e segurança nacional. Pela primeira vez, a educação surge como um dever do 

Estado, sendo assegurado o ensino primário (oito anos de escolarização) para todas as crianças 

de 7 aos 14 anos. 
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 A teoria do capital humano, de acordo com Frigotto (2010), explicava as desigualdades 

entre o desenvolvimento das nações e as desigualdades individuais através da seguinte fórmula: 

quanto maior o investimento em educação, maior a produtividade, que geraria maior 

crescimento econômico dos países e a ascensão social para as pessoas. A educação, nesse 

sentido, seria o principal capital humano, pois era concebida como produtora e potencializadora 

da capacidade de trabalho, sendo um investimento como qualquer outro. 

A partir da década de 1970, a teoria do capital humano disseminou-se pelas Américas, 

com importante destaque na América do Sul, através dos organismos internacionais (Banco 

Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Internacional do Trabalho etc.), 

passando a configurar como um dos elementos constitutivos da tendência tecnicista na 

educação. 

 

A década de 1970 demarca, sem dúvida, o início das políticas educacionais no Brasil, 

e também na América Latina, vincadas pelo vesgo reducionista do economicismo e 

resultante tecnicismo, cuja operacionalização se efetiva mediante a fragmentação dos 

sistemas educacionais e dos processos de conhecimento”. (FRIGOTTO, 2010, p. 16). 

 

Essas políticas de fragmentação dos sistemas de ensino foram impostas por meio de 

reformas no âmbito da educação e visavam à educação e ao treinamento por meio da concepção 

de capital humano, sendo esses os meios utilizados pelo regime militar para o desenvolvimento 

da mão de obra dos trabalhadores.  

No contexto autoritário do regime militar ocorreu a elaboração e aprovação da Lei nº 

5.692/1971, que reformulou a LDB de 1961, reorganizando o antigo ensino primário e de 2° 

grau39. Cabe destacar, nessa lei, o caráter tecnicista do currículo das escolas e a 

profissionalização universal e compulsória do 2° grau, que passou a ter como principal objetivo 

a profissionalização (SAVIANI, 2008). Ao concluir essa etapa da educação, o aluno se 

qualificava como técnico ou auxiliar de alguma das carreiras profissionais (contabilidade, 

enfermagem, edificações etc.), entrando para o mercado de trabalho e dando por encerrados os 

estudos. 

Para a teoria do capital humano, o processo educativo serve para produzir habilidades, 

atitudes e a transmissão de um determinado volume de conhecimentos, que gerariam maiores 

possibilidades de produção, acabando por reduzir a educação a uma mercadoria. 

 

(...) do ponto de vista macroeconômico, o investimento no “fator humano” passa a 

significar um dos determinantes básicos para aumento da produtividade e elemento 

 
39 Atualmente, o ensino primário corresponde ao Ensino Fundamental e o 2º grau, ao Ensino Médio. 
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de superação do atraso econômico. Do ponto de vista microeconômico, constitui-se 

no fator explicativo das diferenças individuais de produtividade e de renda e, 

consequentemente, de mobilidade social. (FRIGOTTO, 2010, p. 51). 

 

Dessa forma, de acordo com essa teoria, o indivíduo que produz mais no trabalho 

receberá, consequentemente, um salário maior. A possibilidade de ampliação da renda não 

passa de uma decisão individual, assim como passar fome40 seria, também, uma decisão da 

pessoa que não investiu em suas habilidades e conhecimentos para alcançar um lugar melhor 

no mundo do trabalho, sendo esse o âmago da ideologia burguesa, que justifica, através do 

mérito individual, a desigualdade estrutural do capitalismo. 

Assim, a sociedade é concebida sem conflitos, sendo harmônica, e as relações de poder 

e conflito de classes dão lugar à meritocracia, ao esforço individual, à inteligência e dom. O 

investimento no capital humano seria capaz de superar as desigualdades sociais, os 

antagonismos de classe, o conflito capital-trabalho, e o trabalhador assalariado, por essa lógica, 

torna-se, ele mesmo, um capitalista, pois é “proprietário” de um capital, a quantidade de 

educação, ou seja, de capital humano (FRIGOTTO, 2010). 

O final dos anos de 1970 e início de 1980 foram marcados pelas insatisfações com o 

regime militar, havendo amplo debate político pelo processo de redemocratização do país. Com 

o fim oficial do regime em 1985, houve intenso debate sobre a educação pública, laica e gratuita 

como direito de todos e dever do Estado.  

A Constituição Federal de 1988 corresponde ao resultado de uma “conciliação” entre as 

forças progressistas e conservadoras, que, de acordo com Fernandes (1991a), serviu apenas para 

substituir o “entulho autoritário” do período militar por uma Constituição democrática para as 

classes hegemônicas. De qualquer forma, é inegável que a Carta Magna representa, em relação 

a todas as Constituições que já tivemos, um grande avanço em termos de direitos, por se 

estabelecer na lógica de um Estado social e democrático (MORAES et al, 2018), sendo 

chamada por muitos de Constituição Cidadã. 

No tocante à educação, a Constituição de 1988 está alinhada ao art. 26 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (2009), no qual consta que “toda pessoa tem direito à 

instrução”; “a instrução técnico-profissional será acessível a todos” e a “instrução será orientada 

no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana (...)”. À vista disso, a 

Constituição promulga, em seu art. 205, que a educação é um direito de todos “visando ao pleno 

 
40 O Brasil registrou 6,5% de sua população abaixo da linha da pobreza, no ano de 2018. Esse percentual é 

equivalente a 13,5 milhões de pessoas, contingente superior à população total de países como Bolívia, Bélgica, 

Cuba, Grécia e Portugal (IBGE, 2019). 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho”, buscando garantir a todos os sujeitos o direito humano de se desenvolver nas 

dimensões da vida pessoal, social, política e produtiva.  

A Constituição traz o conceito de educação como um direito de todos, sendo um direito 

público e subjetivo (BRASIL, 1988, art. 208, §1º). Dessa forma, a educação passa a ser 

reconhecida não mais como um benefício, mas, sim, como um direito. O Estado brasileiro passa 

a ser o responsável por oferecer as condições para que todos no território nacional, sem 

distinção, tenham acesso à educação, sendo passível de denúncia, por parte da sociedade, a falta 

desse direito.  

Impulsionado pelo processo constituinte de 1987-1988, o debate sobre os direitos da 

criança e da juventude e sobre o fim da censura ganhou outros contornos, passando a aprofundar 

as reflexões sobre a ineficácia da antiga política menorista.  

Nesse período vigorava o Código de Menores de 1979, que trazia, no seu art. 9º §2º, a 

obrigatoriedade da escolarização e da profissionalização para crianças e jovens acolhidos. No 

entanto encontrava-se amparado na doutrina da situação irregular, sendo fundamental a criação 

de uma legislação especial para a criança e a juventude, a qual garantisse uma nova abordagem 

no Direito Infantojuvenil.   

No mesmo período, Antonio Carlos Gomes da Costa, ex-presidente da Fundação do 

Bem Estar do Menor de Minas Gerais (FEBEM/MG), despontou como um dos ativistas pelos 

direitos das crianças e dos adolescentes sob a ótica dos direitos humanos. Ele participou 

efetivamente do grupo de redação para a elaboração da Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança41, em 1989, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, e 

foi fundamental na luta pela construção de uma Política Nacional de Execução das Medidas 

Socioeducativas. 

O Estatuto possui por princípio a participação de pessoas e organizações pela proteção 

da infância e da juventude, trazendo uma nova organicidade social com a criação do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)42, dos Conselhos Estaduais 

e Municipais e dos Conselhos Tutelares. Este último órgão é de extrema importância pelo papel 

de instrumento local capaz de fazer garantir os direitos humanos de crianças e adolescentes na 

própria comunidade. 

 
41 A Convenção Internacional sobre os direitos da criança foi aprovada pela Resolução 44/25, da Assembleia Geral 

das Nações Unidades, em 20 de novembro de 1989. 
42 Criado pela Lei n° 8.242/1991. 
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O Capítulo IV do ECA, que diz respeito ao “Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte 

e ao Lazer”, em seu art. 53, refere-se ao termo qualificação para o trabalho, conforme o artigo 

205 da Constituição Federal: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para 

o trabalho”. À vista disso, o Estatuto compreende a qualificação para o trabalho como parte de 

uma proposta maior de educação, em que as unidades de atendimento socioeducativo devem 

ter como pressuposto que a escola é fundamental em relação ao conjunto das outras atividades 

educacionais (VOLPI, 2011). 

A proposta do ECA não é dispor sobre a educação especificamente. Sobre esse aspecto, 

vamos nos debruçar com maior detalhe um pouco mais adiante, ao tratarmos da LDB. Contudo 

o Estatuto legisla sobre o SGD, o qual faz parte o sistema de educação do país e, por este motivo, 

se refere à educação com o objetivo de que esse direito fundamental seja garantido, incluindo 

os jovens autores de ato infracional. 

A garantia do direito à educação para todos é uma questão sobre a qual a sociedade se 

debruça, e, a bem da verdade, após a Constituição e o ECA, sabemos ter havido um salto na 

garantia desse direito, em termos de acesso da população infantojuvenil à escola. Todavia 

devemos nos perguntar se as políticas nacionais de educação apresentam estratégias de 

atendimento a todas as crianças e jovens do país, sobretudo os que se encontram em situação 

de extrema pobreza e, muitas vezes, necessitam garantir a sua sobrevivência e a da família por 

meio do trabalho precoce. 

O Estatuto prevê a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 

(BRASIL, 1990, art. 53, I), bem como, de acordo a Constituição, a educação básica é obrigatória 

dos 4 aos 17 anos de idade (BRASIL, 1988, art. 208, I). No entanto, conforme vimos no capítulo 

anterior, 74% dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa do estado do Rio de 

Janeiro não estavam frequentando a escola no momento em que foram apreendidos, enquanto 

76,2% declararam estar trabalhando, sendo essa uma realidade que não deveria mais existir, 

passados quase 30 anos da promulgação dessa lei.  

 Para Arroyo (2015), enquanto as classes trabalhadoras permanecerem condenadas a 

rendas indignas, exigindo que os seus filhos contribuam como força de trabalho para a 

sobrevivência das famílias e, enquanto as escolas não se prepararem para que crianças e jovens 

compreendam as suas condições materiais de vida, nem mesmo as propostas de ampliação do 

tempo escolar reduzirão a realidade de fracasso e consequente exclusão escolar. 

De acordo com Sarmento (2015), o estabelecimento de uma dicotomia entre o universo 

da escola e do trabalho reforça o sentido de exclusão de algumas aprendizagens, consideradas 
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desvalorizadas por estarem mais próximas das atividades mais práticas que teóricas. Sob essa 

ótica, nas escolas, o valor do trabalho só é realizado para o futuro, mas os jovens na escola estão 

trabalhando na construção de si mesmos. Esse fato é desconsiderado pela sociedade e pela 

própria escola, acabando por empurrar os jovens mais pobres ou que não se adaptam ao sistema 

escolar para o trabalho precoce, seja através de atividades informais ou ilícitas.  

Com o título “do direito à profissionalização e à proteção no trabalho”, o capítulo V do 

ECA evidencia a “proteção no trabalho”, não falando em “direito ao trabalho”, mas, sim, em 

“direito à profissionalização”, concebendo, como aspecto desse direito, a condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento e capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.  

Importante destacar o sentido dado à “profissionalização” no ECA, que é percebida 

como a ação de profissionalizar, conforme definido por Fidalgo e Machado (2000), 

apresentando um caráter de aprendizagem de uma determinada profissão, que apresenta 

critérios de formação, carreira, direitos trabalhistas e progresso dentro de uma atividade 

profissional.  

O ECA também define o trabalho educativo43 e a aprendizagem no contexto da 

formação técnico profissional, assegura o trabalho protegido aos adolescentes com deficiência, 

estabelecendo regras para o trabalho dos jovens e aprendizes, e assegura os direitos trabalhistas 

e previdenciários. 

Os art. 62 e 63 do Estatuto tratam da formação técnico-profissional, que deve ser 

ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação, obedecendo aos princípios 

de garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, ao desenvolvimento do jovem, 

com horário especial para que seja possível o exercício das atividades.  

Oliveira (2013) pontua que há uma distinção entre a educação técnica e profissional e a 

formação profissional, pois a última visa à aquisição de qualificações práticas e conhecimentos 

necessários para a ocupação de determinado emprego, enquanto a primeira, por fazer parte do 

sistema geral da educação, pode conceder, além da formação geral, os estudos de caráter técnico 

com maior atenção aos valores culturais, assegurando o desenvolvimento da personalidade, do 

caráter e das faculdades de compreensão e julgamento. 

O ECA determina, no art. 60, a proibição de “qualquer trabalho a menores de 16 anos 

de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14”.  O jovem aprendiz foi regulamentado 

pela Lei nº 10.097/2000, também chamada de Lei de Aprendizagem, e, inicialmente, atendia 

 
43 Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao 

desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo (BRASIL, 1990, art. 68, 

§1º). 
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aos jovens até 18 anos. Entretanto, a partir da lei nº 11.180/2005, em seu art. 18, passa a 

compreender o jovem aprendiz como a pessoa entre 14 e 24 anos que celebra contrato de 

aprendizagem.  

O contrato de aprendizagem encontra-se definido como um contrato de trabalho 

especial, com garantias especificadas pelo Decreto nº 9.579/2018. 

 

Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por 

prazo determinado não superior a dois anos, em que o empregador se compromete a 

assegurar ao aprendiz, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-

profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e 

psicológico, e o aprendiz se compromete a executar, com zelo e diligência, as tarefas 

necessárias a essa formação. (BRASIL, 2018, art. 45). 

 

O referido contrato é constituído de três partes: o aprendiz, a empresa (pública, privada 

e sociedade de economia mista) e a entidade formadora. Sobre as empresas, o Decreto nº 

9.579/2018 estabelece que os estabelecimentos de qualquer natureza, exceto microempresas de 

pequeno porte e entidades de educação profissional sem fins lucrativos, são obrigados a 

empregar e matricular, nos cursos de formação profissional, o equivalente a 5%, no mínimo, e 

15%, no máximo, dos seus trabalhadores. Além disso, ficam obrigadas a que se assine a carteira 

de trabalho e previdência social para garantir os direitos trabalhistas e previdenciários e, pelo 

menos, o salário mínimo-hora (BRASIL, 2018, art. 51; art. 56, I, II; art. 57, §1º,§2º, I; art. 59). 

De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro - MPRJ (2019), o contrato de 

aprendizagem é um instrumento para que os jovens possam acessar o mundo do trabalho, tendo 

garantidos os direitos trabalhistas e a formação profissional, respeitando-se a condição peculiar 

dos jovens como pessoas em desenvolvimento. O contrato de aprendizagem será constituído 

pelo aprendiz, pela empresa e a entidade formadora, no caso entidades sem fins lucrativos ou 

escolas técnicas registradas no Cadastro Nacional de Aprendizagem do Ministério do Trabalho 

e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), dando 

prioridade a entidade do Sistema Nacional de Aprendizagem. 

Sobre as entidades formadoras, qualificadas na formação técnico-profissional, o mesmo 

Decreto ressalta que serão, em regra, integrantes dos Serviços Nacionais de Aprendizagem44 

(Sistema “S”). Na ausência dessas entidades, a aprendizagem teórica pode ser fornecida pelas 

escolas técnicas e agrotécnicas de educação e entidades sem fins lucrativos que estejam 

 
44 Serviço Nacional de Aprendizagem Industria (SENAI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (SENAT) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP). 
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registradas no Cadastro Nacional de Aprendizagem do Ministério do Trabalho e no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

A Lei nº 10.097/2000, Lei de Aprendizagem, altera dispositivos da Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT) aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, são eles os artigos 402, 403, 

428, 429, 430, 431, 432 e 433. A Lei de Aprendizagem traz para a CLT o conceito de formação 

técnico-profissional metódica, que se caracteriza por “atividades teóricas e práticas, 

metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no 

ambiente de trabalho” (BRASIL, 1943, art. 428, §4º). 

O Decreto 9.579/2018, que trata, dentre outras coisas, sobre o aprendiz, dispõe que as 

atividades de aprendizagem devem ser realizadas e desenvolvidas por entidades qualificadas 

nesse tipo de formação e dentro da jornada de trabalho do aprendiz (art. 62). As aulas práticas 

também poderão ocorrer, se necessário, em órgãos públicos, organizações da sociedade civil e 

em unidades do sistema socioeducativo (art. 66, §2º, I, II, III). 

O jovem aprendiz deve estar cursando o Ensino Fundamental ou médio. No caso de ter 

concluído o Ensino Médio ou residir em localidade que não ofereça esta etapa da Educação 

Básica, o jovem pode ser contratado sem estar frequentando a escola, obedecendo a Lei nº 

11.788/2008, que incluiu esse aspecto ao art. 428, §7º da CLT.  

O art. 66, §5º, do Decreto 9.579/2018 especifica, ainda, que a seleção dos aprendizes 

deve ser realizada a partir de cadastro público de emprego, dispondo que essa seleção deve 

priorizar a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social, listando o perfil, 

dentre eles, os “adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de 

medidas socioeducativas”.  

A CLT, em redação dada pela Lei nº 12.594/2012 (SINASE), institui que os 

estabelecimentos, dentro de suas cotas para aprendizagem, deverão ofertar vagas de aprendizes 

a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, “nas condições a serem dispostas 

em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas 

de Atendimento Socioeducativo locais” (BRASIL, 1943, art. 429, §2º). 

Sobre o aspecto do trabalho, o ECA proíbe o trabalho noturno, isto é, entre as 22 horas 

e as 5 horas do dia seguinte, perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à 

sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social ou em horários e locais 

que não permitam a frequência escolar (art. 67, I, II, III, IV). Dessa forma, o ECA estabelece 

regras no intuito não de impedir o trabalho, mas de evitar a exploração da força de trabalho 

infantil no Brasil. 
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Segundo Paiva (2009), ao admitir o trabalho do jovem de 14 anos na condição de 

aprendiz, a Constituição acaba por encobrir os desvios sobre como o trabalho se faz no Brasil, 

que, sabemos, não respeita a legislação referente à profissionalização e trabalho dos menores 

de 18 anos e nem mesmo a legislação trabalhista vigente para os adultos.  

 

Pode-se dizer que no Brasil o trabalho infantil só deixará de existir quando for 

encarado como problema, porque até então tem sido encarado como solução, 

admitindo-se a concepção social que considera melhor que a criança, o adolescente, o 

jovem trabalhem, do que acabem, pelo ócio, caindo na marginalidade. Evidentemente 

que esse modo de pensar não se aplica a todas as classes sociais, mas apenas às 

populações pobres, vistas como marginais na essência, e às quais, diante de 

“oportunidades”, passam a “desenvolver essa potência”. (PAIVA, 2009, p. 184). 

 

A referida autora considera que a Constituição Federal e o ECA contradizem a 

Convenção nº 138, da Organização Internacional do Trabalho OIT (BRASIL, 2002), da qual o 

Brasil é signatário. A OIT recomenda que a idade mínima para o trabalho dos menores de idade 

não seja inferior à idade de conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, 

não inferior a 15 anos. No caso do Brasil, a Constituição e o Estatuto admitem a condição de 

aprendiz a partir dos 14 anos e o trabalho, a partir dos 16 anos. Contudo a educação é obrigatória 

entre 4 e 17 anos (BRASIL, 1988, art. 208, I), o que impediria, assim, que jovens menores de 

18 anos pudessem exercer qualquer atividade laborativa. 

 

O tratamento legal, longe de tentar desestimular, inibir ou até proibir o trabalho do 

adolescente, busca tutelá-lo conforme reza o princípio da proteção integral, a fim de 

possibilitar a educação, garantir mínimas condições de trabalho e evitar abusos que 

possam trazer danos ao desenvolvimento, distúrbios, anomalias e uma infância infeliz. 
(OLIVEIRA e AMARAL, 2008, p. 164). 

 

Ainda que possamos problematizar as relações de trabalho, no que se refere ao jovem 

aprendiz, para Costa, D. (2019), a Lei de Aprendizagem se diferencia das demais políticas de 

profissionalização para a juventude, porque, por meio dela, é possível a inserção imediata do 

jovem no mercado formal de trabalho. Além disso, a Lei contribui para a ampliação da 

escolaridade, pelo menos até o nível médio, pois determina que o jovem esteja estudando 

(matriculado e frequentando) ou que tenha concluído essa etapa da educação básica.  

Apesar de visar à ampliação da escolaridade, a CLT, através do art. 428, §7º, alterado 

pela Lei nº 11.788/2018, permite ao Estado isentar-se da oferta de Ensino Médio, em alguns 

casos. Ao possibilitarem a participação de jovens que não frequentam a escola, nos casos de 

falta de vagas de Ensino Médio na localidade em que residem, o Estado admite sua incapacidade 

em ofertar a educação obrigatória dos 4 aos 17 anos. Sabemos que a formação técnica 
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profissional combina a aprendizagem ocorrida no trabalho e na educação básica e, em hipótese 

alguma, poderia substituir a escolarização, que deve sempre preponderar sobre o trabalho. 

Ressaltamos que, apesar de constatarmos a necessidade de se avançar para a total 

eliminação do trabalho infantil e da garantia de uma educação que ofereça uma formação plena 

aos sujeitos, o momento político e econômico atual de ataques e desmontes aos direitos 

alcançados historicamente vem fazendo com que seja necessário resistir e lutar por nenhum 

direito a menos. Mesmo que a Constituição Federal de 1988 e o ECA não tenham como objetivo 

central a eliminação do trabalho para todos os jovens menores, sabemos da importância que 

essas duas leis representam para a garantia dos direitos humanos de crianças e jovens no 

contexto capitalista de país dependente, como é o caso do Brasil. 

 

2.2 As políticas de educação profissional na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional  

 

Apesar dos avanços trazidos pela Constituição Federal, para Fernandes (1991a), a 

educação não foi considerada como algo fundamental para o país pela Assembleia Nacional 

Constituinte45, que foi palco de intensos embates entre forças conservadoras de matrizes 

reacionárias e forças progressistas que buscavam reforma social. Essas duas concepções de 

mundo cortam o texto constitucional de ponta a ponta, mas, em relação à educação, a 

Constituição Federal adotou um caráter predominantemente elitista, marcado pela dicotomia 

entre as escolas para pobres e para ricos. 

Passados mais de 30 anos da sua aprovação, o analfabetismo perdura, a universalização 

do Ensino Fundamental se dá de forma desigual e o Ensino Médio obrigatório não é prioridade, 

tendo em vista a falta de vagas para esse segmento da educação.  

O embate pela educação e propostas de elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) iniciaram-se em 1988, com um projeto de lei que deu entrada na 

Câmara dos Deputados pelo deputado Octávio Elísio. Nesse período, havia uma intensa 

discussão de grupos progressistas pela educação pública, laica e gratuita apoiada na esperança 

de que a elaboração de uma nova LDB46 corrigisse as falhas apontadas na Constituição Federal. 

Contudo o início dos anos de 1990 trouxe uma perspectiva diferente para o cenário político e 

 
45 Instalada no Congresso Nacional, em Brasília, em 1º de fevereiro de 1987, com o objetivo de elaborar 

uma Constituição democrática para o Brasil, após 21 anos sob regime militar. 
46 A primeira LDB do Brasil foi promulgada em 1961 pela Lei nº 4.024, tendo sido reformulada pela Lei nº 

5.692/1971. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil_(1964%E2%80%931985)
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econômico no Brasil. O Governo Collor de Mello (1990 a 1992) investiu na intensificação da 

ideologia neoliberal e no declínio em relação às lutas sociais.  

Segundo Saviani (2016), durante o processo de tramitação, na Câmara dos Deputados, 

o projeto passou por diversas modificações, mas foi, na Comissão de Educação do Senado, 

distanciando-se dos interesses da comunidade educacional, que houve a substituição do projeto 

por uma proposta do Ministério da Educação do governo Fernando Henrique Cardoso, tendo 

resultado na aprovação da Lei nº 9.394/1996 (LDB). 

É a LDB que organiza o sistema nacional de ensino no Brasil, compreendendo a 

educação de forma não restrita aos ambientes escolares, abrangendo os processos formativos 

que se desenvolvem ao longo da vida das pessoas, na convivência familiar, “no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, art. 1º). 

Neste estudo, com o objetivo de analisarmos a temática da educação profissional, vamos 

nos ater às análises das seções e capítulos referentes ao Ensino Médio (Seção IV, art. 35 e 36), 

à Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Seção IV, art. 36-A e 36-B), à Educação de 

Jovens e Adultos (Seção V, art. 37 e 38) e à Educação Profissional e Tecnológica (Capítulo III, 

art. 39 ao art. 42).  

A partir da LDB, as bases para a reforma do ensino profissionalizante foram dadas. Sob 

o contexto neoliberal do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), as ações sintetizavam 

o pacto da burguesia local e intensificavam o desenvolvimento desigual, com destaque para a 

separação entre o Ensino Médio e profissional. Essa divisão reforça sistemas e redes distintas e 

se contrapõe “à perspectiva de uma especialização profissional como etapa que ocorreria após 

a conclusão de uma escola unitária” (COSTA, D. 2019, p. 72). 

 O texto original da LDB de 1996 não possuía uma seção específica para tratar da 

educação técnica de nível médio, tendo sido incluída pela Lei nº 11.741/2008, que integra ações 

da educação técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional 

e tecnológica. Assim, fica estabelecido que a educação profissional de nível médio poderá ser 

ofertada “articulada”, para os que estão cursando o Ensino Médio ou “subsequente”, para os 

que já concluíram. Sendo “articulada”, pode ocorrer de forma “integrada” na mesma instituição 

de ensino com matrícula única ou “concomitante”, com matrículas distintas na mesma 

instituição ou instituição distinta. Sendo “subsequente” é ofertada para os que concluíram essa 

etapa da educação básica anteriormente (BRASIL, 1996, art. 36-B, I, II; art. 36-C, I, II, a, b, c).  

Igualmente alterado pela Lei nº 11.741/2008, o capítulo III da LDB trata da educação 

profissional e tecnológica (EPT), definindo-a como uma modalidade que abrange cursos de 
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qualificação, habilitação técnica e tecnológica, e de pós-graduação, integrando-se aos diferentes 

níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Desse 

modo, a EPT pode se articular com a modalidade da educação de jovens e adultos, a educação 

básica no nível do Ensino Médio e nos níveis de graduação e pós-graduação.  

Os cursos de qualificação profissional incluem os cursos de capacitação profissional, 

aperfeiçoamento e atualização de trabalhadores em todos os níveis de escolaridade, podendo se 

integrar aos itinerários formativos do sistema educacional ou associar-se aos cursos de livre 

oferta. Estes, conforme o art. 42 da LDB, podem ser abertos à comunidade, não condicionados 

ao nível de escolaridade, sem carga horária definida. Quando são organizados pelo sistema 

educacional, dentro de um itinerário formativo, classificando-se como formação inicial, 

estabelece a duração mínima de 160 horas, de acordo com §1º do art. 3º do Decreto nº 

5.154/200447.  

Ferreira (2017) ressalta que, entre as iniciativas de âmbito nacional promovidas pelo 

MEC na área da EPT, é possível destacar três: o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC)48; o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA)49; e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Adolescente, ProJovem 

Urbano, Projovem Trabalhador e ProJovem Campo)50. 

Dentre essas políticas, o PROEJA está diretamente relacionado com a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), apesar de o PRONATEC e o PROJOVEM também atenderem a esse 

público. A EJA é destinada aos que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos nos ensinos 

fundamental e médio na idade própria, sendo um instrumento de aprendizagem ao longo da 

vida, devendo se articular, preferencialmente, com a educação profissional (BRASIL, 1990, art. 

37, §3º).  

De acordo com dados do Sistema Integrado de Operações (SIOP), desde 2013 a EJA 

vem amargando queda de seu orçamento, e, nessa perspectiva, em 2019, o Ministério da 

Educação (MEC) investiu apenas R$ 16,6 milhões, correspondendo a 22% do orçamento 

 
47 Alterado pelo Decreto nº 8.268/2014. 
48 Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011, institui o PRONATEC, executado pela União, com a finalidade de ampliar 

a oferta de educação profissional e tecnológica por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e 

financeira (BRASIL, 2011, art. 1º) 
49 Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, institui, no âmbito federal, o PROEJA, que abrange a formação inicial 

e continuada dos trabalhadores e a educação profissional técnica de nível médio. 
50 Lei 11.692/2008, que dispõe sobre o “ProJovem, destinado a jovens de 15 a 29 anos, com o objetivo de promover 

sua reintegração ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano, sendo 

desenvolvido por meio das seguintes modalidades: I – ProJovem Adolescente – Serviço Socioeducativo; II – 

ProJovem Urbano; III – ProJovem Campo – Saberes da Terra e IV – ProJovem Trabalhador” (BRASIL, 2008, art. 

2º). O ProJovem Urbano atende aos jovens de 18 a 29 anos. 
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previsto (ALFANO, 2019). Além disso, atualmente, as políticas da EJA vêm sendo 

desarticuladas com a extinção da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI). Assim, vemos culminar o fechamento de turmas em todo o 

país e a falta da garantia do direito à educação para a parcela da população mais vulnerável e 

que teve esse direito negado na infância e na adolescência. 

O Ensino Médio no Brasil é a etapa final da Educação Básica, com a duração mínima 

de três anos. Entre as finalidades, temos a consolidação dos conhecimentos anteriores e o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, a compreensão dos fundamentos 

científicos-tecnológicos, demonstrando uma preocupação com a educação de forma ampla, mas 

também com a preparação básica para o trabalho e a cidadania (BRASIL, 1996, art. 35, I, II, 

III, IV). 

Importante ressaltar que, no contexto recente de retrocessos, sobretudo a partir do 

impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, a (contra) reforma do Ensino 

Médio, através da Lei 13.415/2017, apresentou uma série de alterações para a LDB, reforçando 

o caráter mercantil no campo da educação profissional e ampliando ainda mais o projeto 

dualista de educação.  

A respeito da (contra) reforma do Ensino Médio, Cardozo e Lima (2018) destacam o 

aumento da carga horária mínima de 800 para 1.400 horas, demandando um tempo escolar de 

7 horas diárias. Para as autoras, essa mudança poderá afastar os jovens trabalhadores, que não 

poderão conciliar o ensino com o trabalho, já que o ensino noturno, no Ensino Médio, é 

destinado apenas para os maiores de 18 anos.  

A defesa intransigente da ampliação do tempo escolar pode acabar se tornando um 

entrave à garantia do direito à educação dos jovens das classes populares, condenados, que 

ainda são, a sobreviver pelo trabalho. Para Miguel Arroyo, a diminuição do trabalho infantil 

não se dá apenas com propostas de escolas de tempo integral, mas na “mudança nos níveis de 

vida, na elevação da renda familiar, se deverá a políticas de renda, de diminuição da pobreza” 

(ARROYO, 2015, p. 27-28). 

Outro aspecto que gerou discussões e embates foi a alteração do artigo 36 da LDB:  

 

O currículo do Ensino Médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e 

por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de 

diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:  

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;  

IV - ciências humanas e sociais aplicadas;  
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V - formação técnica e profissional.  

§ 1º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e 

habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de 

ensino. (BRASIL, 1996, art., 36). 

 

O jovem poderá, assim, “escolher” sua trajetória formativa, mas é questionável a 

maturidade para fazer essa escolha em um período da vida em que o jovem necessita ter acesso 

ao conhecimento e a experiências que ampliem sua visão de mundo para a construção de um 

projeto de vida, que seja reversível, passível de mudanças e que não se encontre fechado na 

escolha de uma profissão.  

Além disso, a “escolha” por algum dos itinerários formativos não é realmente 

democrática como o termo quer fazer parecer, pois as unidades de ensino nem sempre 

conseguem oferecer todos os itinerários previstos, o que limita as “escolhas” dos jovens aos 

itinerários possíveis, em sua escola ou em alguma escola nas proximidades. Dessa forma, a 

(contra) reforma do Ensino Médio pode, na realidade, significar para os jovens, filhos da classe 

trabalhadora, a privação do acesso ao conhecimento científico e maior dificuldade para o 

ingresso no nível superior, destinando os jovens mais pobres às profissões de menos prestígio 

social, subempregos, trabalho informal e ao desemprego.  

Convém ressaltar que, nesse contexto de retrocessos, o Estado brasileiro vem realizando 

ataques em relação à retirada de direitos da população de brasileiros, sobretudo dos jovens. 

Essas ações terão repercussões profundas na nova configuração do trabalho no país. Podemos 

destacar, aqui, a já falada (contra) reforma do Ensino Médio pela Lei nº 13.415/2017 e a (contra) 

reforma trabalhista pela Lei nº 13.467/2017, no governo do presidente Michel Temer51, 

prevendo maior flexibilidade nos contratos de trabalho entre patrão e empregado, tentando dar 

um aspecto de “acordo” nas decisões de licenças, férias, hora extra, rescisão e outros, porém 

sem levar em consideração a relação desigual entre as partes.  

Nessa conjuntura de precarização do trabalho, no ano de 2019, já no governo Jair 

Bolsonaro, foi editada a Medida Provisória (MP) nº 905/2019, a qual institui o Contrato de 

Trabalho Verde e Amarelo, com o objetivo de criar novos postos de trabalho aos jovens entre 

18 e 29 anos, para fins de registro de primeiro emprego. Ressaltamos as isenções das empresas 

de parte das contribuições do INSS e nos “acordos” dos valores de multa do FGTS, bem como 

a taxação de 7,5% no seguro-desemprego com a finalidade de bancar o custo do programa, 

deixando bem claro que quem pagará a conta do aprofundamento das políticas neoliberais serão 

os próprios trabalhadores, a parte mais frágil da relação patrão-empregado. 

 
51 De 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. 
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Arroyo, já em 2015, pontuava que a precarização do trabalho dos adultos permite deixar 

a criança e a juventude mais expostas a situações degradantes que impulsionam ao trabalho 

precoce. 

 

Os movimentos sociais deixam exposto que, quanto mais se precariza o trabalho e se 

destroem os direitos dos trabalhadores à terra, teto, renda, trabalho, mais exposta fica 

a classe trabalhadora a formas de exploração, desemprego, empregos instáveis... 

Consequente, mais exposta fica a infância-adolescência ao trabalho como forma de 

sobrevivência. (ARROYO, 2015, p. 45). 

 

Ainda no ano de 2019, os trabalhadores sofreram mais um duro golpe com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103, oriunda da Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) nº 06/2019, que propõe a (contra) reforma da previdência, com regras muito duras para 

as aposentadorias dos trabalhadores. Essa série de ataques, por via parlamentar, nos faz crer, 

conforme alertava Fernandes (1991b), que, em contextos de crises, as classes dominantes não 

se arvoram a fazer “acordos” com as classes subalternas, utilizando diversos mecanismos para 

controlá-las.   

 

A lei sempre foi um instrumento dos poderosos, dos que mandam. E os que mandam 

nunca instituem normas que aumentem o poder dos que são mandados. Criam normas 

que aumentem o seu próprio poder, sua capacidade de comando. (FERNANDES, 

1991b, p. 57).  

 

Todas essas modificações na legislação brasileira, nos últimos dois anos, em curto ou 

médio prazo, afetarão significativamente os jovens das classes populares, porque o modelo de 

escola brasileira, marcada pela diferença na educação para as classes pobres e para as classes 

abastadas, é parte determinante nessa engrenagem, que condena as classes trabalhadoras à 

subalternidade e ao trabalho alienado, precário e instável. É essa tendência que devemos 

repudiar, para que não se amplie, ainda mais, as desigualdades socioeducacionais entre as 

classes. 

 

2.3 SINASE: o desenvolvimento de competências e habilidades nas políticas de educação 

profissional nas medidas socioeducativas 

 

Se, no passado, a infância e a juventude eram tratadas como coisa “menor”, com os 

direitos alcançados através da Constituição Federal de 1988 e ECA, o Brasil passou a assumir 

o paradigma da proteção integral. O país, a partir de então, no que pese ao aspecto legal, buscou 



75 
    

tratar as questões do público infantojuvenil como prioridade, firmando compromisso com os 

organismos internacionais. 

Em 2006, após 16 anos do Estatuto, o SINASE foi aprovado pela Resolução nº 119 

(CONANDA, 2006), sendo considerado resultado de uma construção coletiva com atores de 

representantes de governo, de entidades, especialistas e operadores do SGD de todo o país. O 

SINASE foi definido como “um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter 

jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de 

apuração do ato infracional até a execução de medidas socioeducativas” (CONANDA, 2006, 

art. 3º).  

O documento possui, como premissa básica, a necessidade de se construir os parâmetros 

que reafirmem a diretriz do Estatuto em relação à natureza pedagógica da medida 

socioeducativa, apresentando oito eixos52, defendendo a ideia dos “alinhamentos conceitual, 

estratégico e operacional, estruturada, principalmente, em bases éticas e pedagógicas” 

(CONANDA, 2006, p. 16).   

As bases éticas e pedagógicas defendidas pelo SINASE assumem uma tendência vigente 

à época, que se adequava às prerrogativas dos organismos internacionais, através da UNESCO 

e Banco Mundial, e que se alinhava aos compromissos firmados pelo país no âmbito das 

políticas de educação. O documento sustenta-se basicamente nas normativas nacionais e 

internacionais, em instituições que atuam na área da infância, bem como no texto 

“Socioeducação: estrutura e funcionamento da comunidade educativa” de Gomes da Costa, que, 

segundo Zanella (2011), não tinha a intenção de apresentar bases teóricas para normatizações e 

leis, e sim, de orientar tecnicamente os diferentes aspectos do atendimento socioeducativo. 

No eixo educação, o SINASE estabelece que as unidades de internação e semiliberdade 

precisam garantir o acesso a todos os níveis da educação formal. O jovem em cumprimento de 

medida socioeducativa necessita ser incluído em todos os níveis da educação, o que implica 

que os programas devem se preparar para atender às necessidades dos jovens da educação 

básica em nível fundamental e médio, bem como, se necessário, em relação à entrada no nível 

superior de ensino. 

Nesse eixo, o documento não faz menção à educação profissional, profissionalização, 

capacitação ou qualificação profissional, deixando para discutir a temática da relação trabalho 

e educação no eixo Profissionalização/Trabalho/Previdência. 

 
52 Os eixos são: Suporte institucional e pedagógico; diversidade étnico-racial, gênero e orientação sexual; 

educação; esporte, cultura e lazer; saúde; abordagem familiar e comunitária; profissionalização/trabalho/ 

previdência e segurança. 
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O SINASE estabelece que a formação profissional do jovem em cumprimento de 

medida socioeducativa se dá no âmbito da educação profissional, conforme estabelecido pela 

LDB, em programas de formação inicial e continuada, bem como na educação profissional 

técnica de nível médio. Assim, o documento apresenta uma característica de promoção do 

direito à profissionalização articulado com o sistema nacional de educação, isso porque o 

SINASE se destina a um público específico, o jovem a quem se atribui um ato infracional, 

sendo, segundo Oliveira (2015), apenas uma fatia dentro das demais ações políticas do Estado 

brasileiro. 

O SINASE, então, concebe a profissionalização dentro de uma visão mais ampla de 

educação, referindo-se à educação profissional, e não à formação profissional. Segundo Fidalgo 

e Machado (2000), há uma tendência, no Brasil, em substituir o termo formação profissional 

por educação profissional para que se retire a ênfase que é dada ao “saber fazer” e a visão 

instrumental e tecnicista de modelação dos indivíduos dos cursos que visem à 

profissionalização. Pretende-se, com isso, fortalecer a concepção de uma educação para o 

desenvolvimento integral da pessoa que se prepara profissionalmente, aproximando-se da 

formação omnilateral. Quer dizer, a educação que busque a autonomia dos sujeitos em suas 

dimensões intelectuais, afetivas, estéticas e físicas, como estrutura para a emancipação humana. 

De acordo com o SINASE, as unidades também necessitam propiciar o 

encaminhamento do jovem ao mercado de trabalho, buscando inseri-lo no mercado formal, em 

estágios remunerados, nos programas de jovem aprendiz. Além do mais, as unidades executoras 

das medidas precisam desenvolver, com os jovens em cumprimento de medida socioeducativa, 

atividades de geração de renda, promovendo ações de orientação, conscientização e capacitação 

sobre direitos e deveres em relação à previdência social e parcerias com as Secretarias de 

Trabalho (CONANDA, 2006, p. 64).   

O SINASE valoriza o aspecto pedagógico da medida socioeducativa, estabelecendo que 

as unidades socioeducativas devem possibilitar o desenvolvimento das competências presentes 

no documento “Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação para o 

Século XXI”, coordenado por Jacques Delors.  

O Relatório elaborado por Delors (2006), entre os anos de 1993 e 1996, compreende 

que o princípio geral da ação educativa nos países periféricos deve atender a uma sociedade em 

constante mudança, organizando-se em torno de quatro aprendizagens (aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser), também chamadas de saberes, que 

são replicados em vários documentos educacionais do Brasil, na época, incluindo o SINASE. 
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(...) possibilitar aos adolescentes o desenvolvimento de competências e 

habilidades básicas, específicas e de gestão e a compreensão sobre a forma de 

estruturação e funcionamento do mundo do trabalho. Juntamente com o 

desenvolvimento das competências pessoal (aprender a ser), relacional 

(aprender a conviver) e a cognitiva (aprender a conhecer), os adolescentes 

devem desenvolver a competência produtiva (aprender a fazer), o que além de 

sua inserção no mercado de trabalho contribuirá, também, para viver e 

conviver numa sociedade moderna. (CONANDA, 2006, p. 64). 

 

Observa-se que, nesse documento, os quatro saberes estão interligados, compreendendo 

que é preciso não mais estar “qualificado” para o mercado de trabalho de forma específica, mas 

é preciso desenvolver “competências” que permitirão ao jovem a sua inclusão em uma 

sociedade global e complexa. Acredita-se que é possível construir uma proposta de educação 

que dê conta de preparar as pessoas para a fase atual do capitalismo de acumulação flexível, 

promovendo a autonomia dos pobres para retirá-los da situação de vulnerabilidade. 

Por esse caminho, podemos pensar que essa é a solução para os problemas das 

desigualdades em termos sociais e educacionais dos países de capitalismo dependente, como é 

o caso do Brasil, porém essa visão não permite a superação das condições desiguais entre as 

classes, porque naturaliza as causas da pobreza e elimina as tensões sociais, sem precisar mexer 

nas bases capitalistas ou questioná-las. (RUMMERT; ALGEBAILE; VENTURA, 2013). 

Tal concepção denota uma volta ressignificada da antiga política de justificar e sugerir 

uma positividade na baixa escolarização de uma parte da classe trabalhadora mais pauperizada, 

buscando garantir saberes fragmentados. Tais conhecimentos são considerados úteis para o 

cotidiano e são adquiridos através da aquisição de competências para a vida, as quais incluem 

valores, habilidades e atitudes relacionadas à iniciativa, criatividade e solução de problemas.  

Segundo Ferretti (1997, p. 229-230), o conceito de competências se contrapõe ao de 

qualificação profissional, apesar de muitas vezes ser utilizado como sinônimo: 

 
O chamado “modelo de competência” surge como alternativa, no plano empresarial, 

para orientar a formação de recursos humanos compatível com a organização do 

trabalho que lhe convém. Tal conceito é contraposto ao de qualificação profissional 

(e, às vezes, usado como seu sinônimo), mas tem conotações diferentes, na medida 

em que enfatiza menos a posse dos saberes técnicos e mais a sua mobilização para a 

resolução de problemas e o enfrentamento de imprevistos na situação de trabalho, 

tendo em vista a maior produtividade com qualidade. Por outro lado, embora seu 

desenvolvimento dependa da correlação de forças entre os envolvidos, tende, por sua 

ênfase na individualização e nos resultados, a privilegiar a negociação ao embate, o 

envolvimento à postura crítica.  

 

O autor acaba por concluir que o conceito de competência é o mesmo conceito de 

qualificação, porém atualizado segundo as perspectivas do capital, adequando-o às novas 

formas. Nesse sentido, há um deslocamento da importância anteriormente atribuída ao saber 
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técnico para uma outra dimensão, resumida pela expressão “saber ser”, que se coloca por inteiro 

nas suas ações, mobilizando-se para a valorização do capital, adaptando-se à fluidez, à 

instabilidade da vida e do trabalho, próprios das relações postas pelo capitalismo na sua fase 

neoliberal. 

Para Rummert, Algebaile e Ventura (2013), esse discurso esconde a dualidade estrutural 

da educação brasileira, em que o ensino destinado às elites é substancialmente diferente daquele 

recebido pela classe trabalhadora. Aos primeiros é ofertada a cultura geral e formativa, aos 

últimos destinam-se uma escola com baixas condições de aprendizagem e o acesso aos níveis 

de certificação com pouca qualidade social. 

Ao se referir ao Relatório da UNESCO, Paiva (2009) pontua que o aprender a fazer, 

ligado às competências produtivas, é indissociável do aprender a ser, e está ligado à formação 

profissional. A autora pontua que, a partir dessa perspectiva, é mais importante ensinar a pôr 

em prática os conhecimentos e estar preparado para adaptar-se para um trabalho futuro e incerto 

do que aprender uma determinada profissão. 

De acordo com Delors (2006), o aprender a fazer está relacionado à formação 

profissional, indicando que o relatório tentará responder à seguinte pergunta: “como adaptar a 

educação ao trabalho futuro quando não se pode prever qual será a sua evolução?” (DELORS 

org., 2006, p. 93). Já que o aprender a fazer deve atender às mudanças do capitalismo em sua 

atual configuração do trabalho no mundo globalizado, não podendo mais preparar alguém para 

uma tarefa determinada, a solução desse problema seria, de acordo com o autor, a substituição 

da noção de qualificação pela noção de competência.  

Assim, abandona-se o conceito de qualificação profissional, compreendido como 

restrito, substituindo-o por “competências”, valorizando-se as qualidades subjetivas dos 

sujeitos, denominadas de saber ser e saber conviver, as quais devem ser desenvolvidas pelas 

escolas: capacidade de se comunicar, de trabalhar em equipe, de gerir e resolver conflitos. 

 
Por essa ideia, a competência pessoal não prescinde de qualificação técnica, em 

sentido estrito, resultante de formação técnica e profissional, mas, além disso, depende 

do comportamento social do aluno-trabalhador, da aptidão para o trabalho em equipe, 

da capacidade de iniciativa, do gosto pelo risco, no que denomina de coquetel 

individual, identificado com os modelos perseguidos nas indústrias japonesas. (Paiva, 

2009, p. 57).  

 

Em seguida, o relatório atribui o saber fazer associado ao saber ser e saber conviver 

como alternativa de preparação para a participação, não somente da economia formal, mas 

também da economia informal, comum nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Nesses casos, a qualificação social seria mais importante que a qualificação profissional, 
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contribuindo para a aprendizagem de comportamentos eficazes em situações das incertezas do 

trabalho no futuro.  

A Lei 12.594/12, que institui o SINASE, foi promulgada seis anos após a Resolução nº 

119 (CONANDA, 2006) ter aprovado o documento teórico-operacional para a execução das 

medidas. A Lei estabelece as diretrizes para as áreas jurídicas, financeiras, administrativas e de 

promoção dos direitos humanos dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa, 

tratando-se de um sistema integrado, envolvendo desde o processo de apuração da medida até 

a execução da política socioeducativa, além de compreender as ações dos órgãos de controle53. 

No aspecto educação, a Lei SINASE nos fala mais sobre as ausências do que 

propriamente sobre presenças, pois não há menção ao aspecto da escolarização ou educação 

dos jovens que cumprem medida socioeducativa, a não ser de forma restrita nos capítulos 

referentes ao Plano Individual de Atendimento (PIA)54, ao financiamento55 e nas disposições 

finais e transitórias56. 

Apesar de a Lei SINASE necessitar ser lida juntamente com a Resolução nº 119 

(CONANDA, 2006), a ausência de uma seção ou capítulo referente à educação não se justifica, 

já que a Lei apresenta capítulos sobre a saúde integral, sobre regimes disciplinares, sobre os 

procedimentos, os direitos individuais, os planos individuais de atendimento, sobre capacitação 

para o trabalho, dentre outros.  

Diferente da Lei, que é um ato legislativo e que não pode ser contrariada, uma Resolução 

é um ato administrativo, de conteúdo concreto e de efeitos internos, tendo valor inferior às leis. 

Sendo a educação um direito social fundamental, estabelecido pela Constituição e pelo Estatuto, 

seria primordial que, além de constar na Resolução nº 119, tivesse maior espaço na Lei 

SINASE, como forma de reafirmar o direito a educação dos jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa. 

O capítulo VIII da Lei 12.594/12, dos art. 76 ao 80, resolve sobre a capacitação para o 

trabalho, estabelecendo que as possibilidades de ofertas de vagas de aprendizes e em cursos 

profissionalizantes se dariam na forma de parcerias entre os órgãos executores da medida 

socioeducativa e as escolas do Sistema “S”: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

 
53 Conselhos de direitos de crianças e adolescentes, conselhos setoriais de formulação e controle de políticas 

públicas. De forma geral, é exercido pela sociedade civil, através das suas organizações e articulações 

representativas. (OLIVEIRA, 2015). 
54 BRASIL, 2012, art. 8º.  
55 BRASIL, 2012, art. 33. 
56 BRASIL, 2012, art. 82. 
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(SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).  

Dessa forma, essas entidades do Sistema “S” também tiveram inserida, em suas 

respectivas leis criadoras57, a oferta da profissionalização aos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa.  

 

As escolas do SENAI poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) nas condições a serem dispostas em 

instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do SENAI e os gestores 

dos Sistemas de Atendimento Socioeducativos locais. (BRASIL, 2012, art. 76, §1º, 

grifo nosso). 

 

Os artigos subsequentes (art. 77, 78 e 79), referentes às parcerias com o SENAC, 

SENAR e SENAT, seguem o mesmo padrão de redação do art. 76, enfatizando os instrumentos 

de cooperação entre os operadores das escolas nacionais e os operadores do sistema 

socioeducativos locais.  

Embora a Lei utilize o verbo poder, apresentando uma visão de que é possível a escolha, 

segundo MPMG (2014), é preciso compreender que o direito à profissionalização corresponde 

a um direito fundamental. Logo, o verbo poder não se refere a uma opção, tratando-se do caso 

em que o legislador disse menos do que deveria dizer, de modo que as outras normativas, como 

o ECA e a Constituição, complementam e dão sustentação a interpretação. 

Destacamos que a Lei SINASE, em consonância com o que se propõe ao se limitar ao 

estabelecimento de parcerias com o Sistema “S”, traz uma mudança na nomenclatura ao 

intitular o capítulo VIII, “Da Capacitação Profissional”, não mencionando mais os termos 

profissionalização, qualificação profissional e educação profissional, conforme a Constituição 

Federal, o ECA, a LDB e a própria Resolução nº 119 (CONANDA, 2006).  

Freitas (2017) compreende o termo capacitação como uma formação suplementar à 

educação básica, para que o trabalhador possa melhorar o seu desempenho, tendo o objetivo de 

fornecer competências adicionais. Nesse sentido, a autora pontua que a mudança na 

nomenclatura pode atender a algumas limitações do próprio sistema socioeducativo no que diz 

respeito ao fornecimento de cursos profissionalizantes em nível médio ou em relação a atender 

a carga horária mínima de 160h dos cursos de formação inicial, conforme estabelecido na LDB. 

 
Essa mudança na nomenclatura pode atender às seguintes finalidades: a 

impossibilidade de fornecimento de cursos profissionalizantes vinculados ao nível 

 
57 SENAI (Decreto-Lei nº 4.048/1942), SENAC (Decreto-Lei nº 8.621/1946), SENAR (Lei nº 8.315/1991), 

SENAT (Lei nº 8.706/1993). 
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médio e de mais de 160h devido à realidade das UASES brasileiras no que se refere à 

dinâmica das medidas, seja pela possibilidade de um socioeducando iniciar um curso 

e não terminar devido à progressão de medida ou mesmo pelo seu encerramento, seja 

pela baixa escolarização desses sujeitos. Decorre daí a oferta de cursos com menos de 

160h. (FREITAS, 2017, p. 207). 

 

Oferecer cursos de capacitação, de caráter suplementar à educação básica, pode revelar 

outro aspecto da concepção de profissionalização para os jovens que cumprem medida 

socioeducativa, harmonizando com a noção de competências, principalmente ao “saber fazer”. 

Nessa perspectiva, a formação tem a finalidade de capacitar para que o indivíduo se adapte às 

situações de incerteza e de flexibilidade nas relações de trabalho, sem demandar gastos com a 

educação profissional de tipo prolongada. 

Assim, é possível observar, na análise das leis que regem as relações entre trabalho e 

educação para os jovens que cumprem medida socioeducativa, que essas políticas recebem 

influência da teoria do capital social, tendo por base a teoria do capital humano.  

Destacamos que, nesta pesquisa, vamos utilizar o conceito de capital social conforme 

Motta (2012). Segundo a autora, a expressão “capital social” apresenta muitas definições, 

incluindo as definições de Bourdieu e Coleman. Contudo, a crítica feita por Motta diz respeito 

às ideias básicas de capital social difundidas por Robert Putnam e Francis Fukuyama. Essas 

propostas foram absorvidas pelos principais organismos internacionais e influenciaram as 

políticas dos países de capitalismo dependente como forma de solução para os problemas 

socioeconômicos. 

Para Motta (2012), o capital social, com base em Putnam, é definido como a capacidade 

de uma sociedade para estabelecer laços de confiança e a cooperação com vistas à produção de 

bens coletivos, incorporando uma dimensão humana a um processo econômico. Isto é, a 

perspectiva do capital social visa gerenciar a pobreza no contexto do capitalismo globalizado, 

atribuindo um caráter mais humanizado ao capitalismo, porém através de um processo de 

educação para o conformismo às regras do trabalho precarizado. 

A tese de Motta (2012) é que o investimento em capital humano precisa estar associado 

ao investimento em capital social para que não haja desperdício. Deve-se investir em capital 

humano por meio da concentração de esforços em escolarização e qualificação profissional, 

mas associado ao investimento no capital social, sendo possível reduzir os gastos e inserir as 

camadas mais pobres da população no mercado formal ou informal, tentando, assim, controlar 

a sua condição de pobreza. 

O capital social não pode ser adquirido através de treinamentos ou qualificações, sendo 

adquirido ao longo da vida, por meio dos laços de confiança e por comportamentos valorizados, 
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conforme os hábitos, costumes e atitudes morais, de acordo com a cultura da sociedade. Dessa 

forma, investe-se em um tipo de educação que reforça uma consciência, não apenas competitiva 

da sociedade, mas também na solidariedade, na cooperação, na autonomia e no bem-estar 

coletivo. A princípio, essa maneira de conceber a educação pode aparentar ser a chave para a 

solução de todos os problemas, porém, dentro de uma perspectiva capitalista, permite atribuir 

a responsabilidade de um mundo melhor aos indivíduos. 

Essas concepções de educação buscam a formação de cidadãos passivos, escondendo 

uma profunda violência ao apresentar como estatuto de verdade a ilusão de que aqueles que não 

conseguem aprender uma profissão ou se encontram em situação de desemprego, assim o estão 

por não terem feito as escolhas certas, individualizando os problemas que são estruturais ao 

capitalismo. 

Dessa forma, o Estado não assume a sua responsabilidade por oferecer péssimas 

condições de escolarização e profissionalização aos jovens das camadas mais pobres da 

população, bem como esconde que o próprio sistema capitalista produz as desigualdades, 

gerando desempregos e violências.  

As propostas de educação profissional, centradas na aquisição de habilidades básicas e 

competências, conforme propostas no SINASE (CONANDA, 2006), respondem a uma 

concepção cuja realidade capitalista está posta, sendo preciso sobreviver a ela, adaptando-se 

por meio de habilidades que podem ajudar a gerenciar as dificuldades. Dessa maneira, o Estado 

brasileiro valoriza a produtividade e a manutenção de uma ordem do capital, através de um 

discurso de aceitação das condições desiguais postas pelo capitalismo dependente. 

Ainda que se possa questionar o uso da pedagogia das competências ao tratar das 

políticas de profissionalização no âmbito do SINASE, convém esclarecer que esse documento 

possui, como princípio orientador, a doutrina da proteção integral de crianças e jovens. Segundo 

Oliveira (2015), após o SINASE, houve uma reconfiguração da gestão e do atendimento aos 

jovens em conflito com a lei. A partir daí, as medidas socioeducativas passaram a seguir novas 

orientações, adequando-as à nova doutrina. 

Para atender às disposições apresentadas pela Resolução nº 119 (CONANDA, 2006) e 

pela Lei SINASE (BRASIL, 2012), em 2016, foi aprovada a Resolução CNE/CEB nº 3/2016. 

A resolução define as Diretrizes nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas e representa o esforço de membros do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) com a Secretaria de Educação 
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Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC (SECADI/MEC)58, a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS)59. 

A Resolução CNE/CEB nº 3/2016 estabelece que o atendimento escolar aos jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa deve se dar em regime de colaboração dos entes 

federados, devendo as instituições de ensino atuar para inserir ações de atendimento escolar de 

acordo com o SINASE. As instituições educacionais devem implementar políticas por meio de 

parcerias com instituições públicas de Educação Profissional e Tecnológica, com os serviços 

nacionais de aprendizagem ou outras entidades sociais, com a finalidade de inserir os jovens do 

sistema socioeducativo ou egressos como aprendizes ou estagiários no Ensino Médio ou 

Superior, ou em órgãos da administração pública ou da iniciativa privada (BRASIL, 2016, art. 

5º, VII). 

Essas ações de educação estão previstas na legislação nacional, em políticas já descritas, 

aqui, como é o caso do SINASE, mas também por legislações em âmbito nacional, como a LDB 

e a Lei de Aprendizagem. Assim organizada, a resolução visa reforçar e garantir o cumprimento 

da lei para os jovens em cumprimento de medida socioeducativa. 

No Capítulo VI, o documento aponta que a Educação Profissional deve estar articulada 

com a Educação Básica, nas formas integradas, concomitante ou subsequente, observando-se o 

disposto na LDB. Destacamos que a Resolução CNE/CEB nº 3 se preocupa com a garantia do 

direito a uma educação profissional, que não seja  concebida como apenas mais uma forma de 

“tirar” o jovem do crime, mas como política pública, na qual todos os brasileiros estão inseridos, 

devendo visar a educação para o desenvolvimento pleno dos sujeitos. 

 

A Educação Profissional não substitui a respectiva etapa de escolarização, nem deve 

orientar-se pela lógica de uma inclusão subalterna, devendo contribuir, ao contrário, 

para ampliar as possiblidades e oportunidades de inserção autônoma e qualificada 

destes adolescentes e jovens no mundo do trabalho. (BRASIL, 2016, art. 40, §2º). 

 

 A proposta de educação profissional, evidenciada na Resolução CNE/CEB nº 3, busca 

atender ao que está disposto no SINASE, mas avança ao deixar claro qual o tipo de lógica de 

“profissionalização” vem sendo construída, ao longo dos anos, aos jovens em conflito com a 

lei e que precisa ser ultrapassada. O documento explicita a necessidade de superação da inserção 

 
58 Extinta por meio do Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro de 2019. 
59 Extinto pelo Decreto nº 9.674/2019, passando a integrar a pasta do Ministério da Cidadania, com o Ministério 

do Esporte e da Cultura. 
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subalterna e destaca a necessidade de uma educação profissional de base emancipadora, que 

valorize a autonomia e a qualificação para o mundo do trabalho.  

 As comunidades escolares de ensino profissional e técnico, dos serviços nacionais de 

aprendizagem e das outras entidades sociais, bem como da educação tecnológica e superior 

precisam fazer cumprir o que consta na legislação brasileira. Mais que isso, precisam estar 

receptivos para o recebimento de jovens em conflito com a lei, dispondo-se a enfrentar todas as 

dificuldades que podem advir do atendimento a quem só é visto socialmente, quando pratica 

um crime ou ato infracional. 

Além da articulação entre a rede que oferece a educação profissional e o SINASE, 

enquanto subsistema do SGD, é fundamental que essa educação e o atendimento socioeducativo 

estejam, realmente, voltados para uma educação libertadora. Caso contrário, o Estado brasileiro 

estará apenas prometendo aquilo que não é capaz de cumprir, pois, ao esconder as condições 

desiguais de vida e entre a educação para as classes pobres e para as classes ricas, não possibilita 

ao jovem a superação das condições materiais em que vive. 

 

As próprias crianças e os adolescentes que sobrevivem do trabalho e tanto lutam pela 

escola têm consciência dos limites do seu viver. A escola, as campanhas lhes 

prometem que, além do horizonte de sua condição de classe, de trabalho e 

sobrevivência, existe um lugar, outro lugar se acederem e permanecerem com êxito 

na escola. Mas os saberes do viver na estreiteza do presente são mais convincentes. 

As promessas das políticas socioeducativas: ‘estude e terás emprego, mudarás de 

vida’...se chocam com a rigidez sexista e racista dos padrões de trabalho. Essas 

promessas miraculosas terminam condenando os trabalhadores-docentes- educadores 

dessas infâncias-adolescências por não fazerem os milagres prometidos. (ARROYO, 

2015, p. 47).  

 

Essa realidade demonstra uma perversidade no sistema como um todo, pois o Estado 

brasileiro vem assumindo uma política que, cada vez menos, investe em programas sociais, 

endurecendo, cada vez mais, a ação da polícia nas localidades carentes. Abandonada de ações 

sociais, a população das comunidades mais pobres ainda se vê culpabilizada por um discurso 

neoliberal, o qual quer fazer crer que há igualdade de “escolhas” em situações precárias de 

sobrevivência. 

Dentro dessa realidade, existem outros caminhos? É preciso acreditar que sim. No 

contexto atual de desmontes das políticas sociais, é necessário defender o que já foi conquistado 

em termos de garantia de direitos, contudo é preciso ter um olhar crítico para que os documentos 

legais não sejam vistos como limitadores de ações, mas como potencializadores da construção 

de caminhos de resistência, de luta e emancipação dos sujeitos. 
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3 AS POLÍTICAS DE “PROFISSIONALIZAÇÃO” DO DEGASE PARA OS JOVENS 

EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE 

 

Após a criação do SINASE, pela Resolução 119/2006, foi necessário que o estado do 

Rio de Janeiro se adequasse aos princípios estabelecidos. Nessa direção, o DEGASE firmou 

parceria com o Instituto Modus Faciendi60, por meio do professor Antonio Carlos Gomes da 

Costa, na época presidente do instituto, com o objetivo de montar um ciclo de estudos para 

instrumentalizar os gestores do DEGASE em relação ao alinhamento conceitual estratégico e 

operacional do órgão (LOPES, 2015). 

O ciclo de estudos, organizado pelo professor para o DEGASE, dividiu-se em três 

etapas, tendo como objetivo geral apresentar os conceitos difundidos pela UNESCO, e foram 

realizadas no Centro de Educação Presencial de Lagoa Santa (MG): a primeira, em 2008, com 

o Curso de Ação Socioeducativa “Bases Jurídicas, Pedagógicas, Éticas e Político-Sociais do 

SINASE”; a segunda, em 2009, com o Workshop “Alinhamento Estratégico do Novo 

DEGASE”; e, finalmente, a terceira com o Curso de “Formação de Socioeducadores– 

Aprofundamento”, em 2010.  

Conforme os objetivos previstos no curso (DEGASE, 2010c, p. 2), 

 
Apresentar para os participantes uma proposta de avaliação do trabalho 

socioeducativo dirigido aos adolescentes em conflito com a Lei na qual as 

aprendizagens da UNESCO são desdobradas em competências, as competências em 

habilidades, as habilidades em capacidades e as capacidades em comportamentos 

observáveis, que possam ser mensurados a partir de uma escala de apreciação, visando 

a implementação de um sistema avaliativo baseado na Educação Interdimensional. 

 

Zanella (2011) pontua que o professor Antonio Carlos, possui estudos progressistas de 

base marxista, principalmente fundamentados nos pressupostos de Anton Makarenko61 e outros 

autores, como Paulo Freire. Contudo o autor defendeu, também, os alicerces teóricos difundidos 

pela UNESCO, principalmente, os que se encontram no “Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI”62, coordenado por Jacques 

Delors, tendo se aproximado de uma concepção de educação social liberal. 

 
60 Empresa de consultoria de responsabilidade social e educação empresarial, que prestava serviços a instituições 

como o Instituto Ayrton Senna, Fundação Telefônica, Fundação Odebrecht, Banco Bradesco, Fundação Itaú 

Social, Instituto Ecofuturo, Instituto Camargo Corrêa, Instituto Votorantin, Instituto Alair Martins, Instituto C&A, 

Oi Futuro, entre outros. 
61 Pedagogo soviético de base marxista, responsável pela educação de crianças e jovens que cometiam delitos na 

União Soviética, na década de 1920. Sua principal obra, “Poema Pedagógico”, orientou os estudos de 

socioeducação do professor Antônio Carlos. 
62 O Relatório elaborado por Delors (2006) defende, como princípio geral da ação educativa para os países 

periféricos, o atendimento a uma sociedade em constante mudança, organizando-se em torno de quatro 

aprendizagens (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser). 
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Convém ressaltar a importância do professor Antonio Carlos como intelectual 

influenciador das políticas socioeducativas, não somente no estado do Rio de Janeiro como em 

todo o país. Além de participar da elaboração da Convenção Internacional sobre o direito da 

Criança, em 1989, foi o responsável por usar, pela primeira vez, o termo “medidas 

socioeducativas” no Estatuto da Criança e do Adolescente, influenciado pelas leituras de 

Makarenko (RANIERE, 2014; ZANELLA, 2011).  

O professor Antonio Carlos foi, também, muito engajado na luta pelos direitos dos 

jovens em conflito com a lei, sendo atuante na elaboração de diversos documentos e livros que 

tratam da socioeducação. Dessa forma, por mais que o referencial teórico por ele adotado tenha 

uma abordagem diferente da usada nesta pesquisa, não é possível falar de socioeducação no 

Brasil sem mencionar esse intelectual e sem levar em consideração toda a contribuição para a 

construção das políticas socioeducativas no país. 

Os estudos coordenados pelo professor Antonio Carlos para o DEGASE geraram a 

“Carta de Lagoa Santa”, visando a difusão da proposta dos encontros com base nos “Quatro 

Pilares da Educação no Atendimento Socioeducativo” e a instrumentalização para a elaboração 

de um novo Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo (PASE).   

Desde 2006, o DEGASE possuía um PASE, que, segundo Lopes (2015), apesar de ter 

como base o SINASE (CONANDA, 2006), ainda possuía uma visão institucionalizante e 

funcionava como um Projeto Político Pedagógico (PPP) do órgão.  

Lopes pontua que, diferente de um PPP, o PASE estabelece uma política pública de 

responsabilidade de todo o estado do Rio de Janeiro, abrangendo parcerias entre o governo e a 

sociedade civil. Além disso, é um documento que denota a independência das mudanças de 

governo, sendo um instrumento “norteador das diretrizes, princípios e eixos que define uma 

política de atendimento socioeducativa” (LOPES, 2015, p. 22). 

O PASE/2010, aprovado pelo Decreto nº 42.715, de 23 de novembro de 2010, amplia 

as responsabilidades do DEGASE e inclui o princípio da incompletude institucional, 

apresentando quatro linhas de ação: as políticas sociais básicas, de cobertura universal; as 

políticas de assistência social, alinhando-se à Lei nº 8.742/1993, que institui a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS); as políticas e programas de proteção especial, zelando pela 

integridade física, psicológica e moral da população infantojuvenil; as políticas e programas de 

promoção e defesa dos direitos humanos no marco da “proteção jurídico-social” (DEGASE, 

2010a, art. 2º, I, II, III, IV). 

O principal objetivo do PASE/2010 é a estruturação de políticas, programas e ações, 

integrando as instituições públicas, estaduais e municipais, e das organizações não 
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governamentais em todo o estado do Rio de Janeiro, buscando manter um estreito alinhamento 

conceitual, estratégico, operacional e essencial com as diretrizes e bases do SINASE 

(CONANDA, 2006), que se dará através de: 

 
I – Alinhamento Conceitual, buscando sempre falar a mesma linguagem; 

II – Alinhamento Estratégico, definindo coerentemente onde estamos, para onde 

vamos e o que se pretende fazer para atingir os objetivos perseguidos; 

III – Alinhamento Operacional, objetivando que as pessoas e organizações, no âmbito 

de suas atribuições, atuem com eficiência, eficácia e efetividade; 

IV – Alinhamento Essencial, mantendo fidelidade à letra e ao espírito da Doutrina da 

Proteção Integral, entendida no marco da ampliação e aprofundamento das conquistas 

do estado democrático de direito, no Estado do Rio de janeiro e no Brasil. (DEGASE, 

2010a, art. 6º, grifo do documento). 

 

Nesse sentido, o PASE/2010 tem como finalidade que o DEGASE e instituições 

parceiras falem a mesma linguagem, isto é, tenham como base a mesma concepção de 

socioeducação. Para isso, é necessário que a operacionalização das políticas se alinhe 

estratégica e essencialmente com a Doutrina da Proteção Integral. Todos os atores responsáveis 

por oferecer o atendimento aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa, incluindo 

os operadores do SGD, devem buscar estratégias para que suas atuações estejam de acordo com 

o SINASE. 

Os objetivos específicos do PASE/2010 visam a construção da proposta pedagógica das 

unidades socioeducativas adotadas nos atendimentos aos familiares, no acesso do jovem ao 

acompanhamento processual e de seus direitos, bem como do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) e Projeto Político Pedagógico (PPP), os quais devem “construir itinerários formativos 

que contemplem a aquisição de competências pessoais, relacionais, produtivas e cognitivas” 

(DEGASE, 2010a, art. 16, I, a). 

No que tange à missão institucional, o referido documento, em seu art. 10, define a 

socioeducação como sendo a educação para o convívio social, havendo o comprometimento 

tanto com a proteção integral dos jovens autores de ato infracional, como com a segurança da 

sociedade. 

 

Para o PASE/RJ, a socioeducação diz respeito a educar para o convívio social, no 

sentido, de criar espaços e condições para que adolescentes e jovens em conflito com 

a lei, em razão do cometimento de ato infracional, possam desenvolver as 

competências pessoais, relacionais, produtivas e cognitivas, que lhes permitam, como 

pessoas, cidadãos e futuros profissionais, desempenhar no convívio social sem 

reincidir na quebra de normas tipificadas pela Lei Penal como crimes ou 

contravenções, por meio do emprego de métodos e técnicas de ação socioeducativa 

comprometidas, ao mesmo tempo com a sua proteção integral e a segurança dos 

cidadãos. (DEGASE, 2010a, art. 10). 
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O PPI do DEGASE tem como fundamento o PASE/2010 e funciona como formulador 

de diretrizes com o objetivo de propiciar as condições para que a política socioeducativa e a 

doutrina da proteção integral estejam presentes na elaboração de instrumentos de avaliação 

institucional e operacional, através dos projetos pedagógicos de cada unidade socioeducativa, 

de acordo com a sua responsabilidade pela execução da medida socioeducativa (semiliberdade 

e internação) e internação provisória.  

Baseado na definição de socioeducação, estabelecida no PASE/2010, o PPI do 

DEGASE prescreve, como objetivo, criar espaços e condições para que o atendimento 

socioeducativo ocorra, comprometendo os métodos e técnicas da ação socioeducativa com os 

direitos fundamentais do jovem autor de ato infracional e com a segurança da população. 

A proposta PPI  é de que a política adotada na execução das medidas socioeducativas 

deve ser eminentemente pedagógica e estar de acordo com o artigo 2º da LDB, estabelecendo 

que a base da educação são “os princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana” e 

a finalidade “a formação plena do educando, sua preparação para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

No PPI do DEGASE, os princípios de liberdade se referem às liberdades individuais e, 

também, às conquistas do Estado democrático de direito, no que se refere à sociedade, 

aproximando-se de uma concepção social liberal de sujeito e de sociedade.  O documento 

aponta, ainda, os ideais de solidariedade alicerçados na adesão do indivíduo aos interesses 

individuais e coletivos.  

Com base no pensamento de Antônio Carlos, o PPI, retomando o previsto no art. 2º da 

LDB, postula que a “formação plena do educando” diz respeito a contribuir para a autonomia 

dos jovens. A “preparação para o exercício da cidadania” se refere à preparação dos jovens para 

pôr em prática os seus direitos e deveres, contribuindo com a formação para a solidariedade e 

para que possam tornar-se “cidadãos prestantes” (DEGASE, 2010b, p. 382).  

Por último, o PPI procura desvendar o que significa a “qualificação para o trabalho” 

contida na LDB, expondo que é preciso atuar por meio da educação básica e profissional para 

que os jovens desenvolvam as competências produtivas para o “exercício de uma ocupação, 

serviço ou profissão no mundo do trabalho” (DEGASE, 2010b, p. 382). Dessa forma, o PPI 

estabelece que é necessário contribuir para que o jovem em cumprimento de medida 

socioeducativa, no DEGASE, possa ter uma profissão, mas, se não for possível profissionalizar, 

que aprenda uma ocupação ou que tenha um serviço a fim de que não volte ao mundo do crime.  

Em síntese, o ideal norteador do PPI é “formar a pessoa autônoma, o cidadão solidário 

e o profissional competente” (DEGASE, 2010, p. 382). Essa forma de conceber a 
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socioeducação e, em especial, a qualificação profissional se alinha com o ideal de sujeito e com 

as políticas de educação profissional, previstas na LDB.  

Além de Antônio Carlos Gomes da Costa, as bases pedagógicas do PPI estão alicerçadas 

nos estudos de Emílio Garcia Méndez, cuja proposta é que se tenha como princípio a balança 

entre o viés pedagógico e o jurídico no atendimento socioeducativo. Esse equilíbrio diz respeito 

à responsabilização do jovem frente à prática do ato infracional, havendo a reciprocidade entre 

direitos e deveres. 

 

O adolescente enquanto sujeito do processo educativo, se coloca no papel de 

protagonista de suas ações, gestos e atitudes frente ao mundo que vive e convive; faz 

escolhas e se compromete com seus atos, dentro dos limites decorrentes de sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. (DEGASE, 2010b, p. 387). 

 

O viés jurídico diz respeito à garantia do processo legal, que, somada à dimensão 

pedagógica, possibilita que o jovem tenha responsabilidade para consigo mesmo e para com a 

coletividade. Em relação ao viés prático, as ações pedagógicas devem adotar uma concepção 

de educação interdimensional, com fulcro nos quatro pilares da educação: aprender a ser 

(competências pessoais); aprender a conviver (competências relacionais); aprender a fazer 

(competências produtivas); aprender a conhecer (competências cognitivas). Esses preceitos 

possuem como ponto de apoio o saber da Grécia antiga, que desenvolvia a pessoa “nas 

dimensões do logos (razão), pathos (sentimento), eros (corporeidade) e mythos 

(espiritualidade)” (DEGASE, 2010b, p. 387). 

Para alcançar o “ideal antropológico da educação brasileira” proposto no art. 2º da LDB, 

o PPI se aprofunda na visão do Relatório de Jaques Delors sobre os quatro saberes. Ao abordar 

a proposta de educação prevista na lei, o documento aponta que o ideal de educação será 

possível por meio do desenvolvimento das competências intrínsecas aos quatro pilares. 

Conforme previsto nos objetivos da “Carta de Lagoa Santa”, na concepção do PPI, as 

aprendizagens são passíveis de serem mensuradas através dos comportamentos dos 

socioeducandos, instituindo que as “aprendizagens se traduzirão em comportamentos 

observáveis, sob a forma de competências. Estas, por sua vez, serão constituídas por conjuntos 

de habilidades, que se concretizarão e expressarão sob a forma de capacidades” (DEGASE, 

2010b, p. 378).  

Em suma, os objetivos da educação devem ser formulados de maneira a expressar as 

mudanças de comportamentos, que podem, dessa forma, “ser avaliados qualitativa e 

quantitativamente” (DEGASE, 2010b, p. 379), aproximando-se, nesse ponto, dos princípios da 

educação tecnicista, que tem como base a psicologia behaviorista 
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A pedagogia tecnicista busca superar a marginalidade formando indivíduos eficientes 

para a produtividade e equilíbrio da sociedade. A base da sustentação teórica dessa 

concepção desloca-se para a psicologia behaviorista e possui a inspiração filosófica 

neopositivista e funcionalista. (ZANELLA, 2011, p. 105). 

 

 Há uma preocupação com a mudança do comportamento dos jovens e com a forma de 

os avaliar. Por meio dessa visão, a educação dos jovens se daria através de estratégias 

previamente organizadas, sendo de fundamental importância a metodologia utilizada.  

A metodologia para o atendimento socioeducativo apontado no PPI, segundo o 

documento, tem, como ponto de partida, 10 ferramentas: o estudo de caso, o plano individual 

de atendimento (PIA), a educação para valores, o protagonismo juvenil, a pedagogia da 

presença, promoção da resiliência, educação pela arte, educação pelo esporte, ética biofílica e, 

por fim, a educação para e pelo trabalho, sendo esta última  descrita no PPI da seguinte forma: 

  

Na educação para o trabalho, o adolescente vai aprender para trabalhar. Na educação 

pelo trabalho, o educando vai trabalhar para aprender. Essas duas ferramentas 

pedagógicas devem ser usadas de forma convergente e complementar. (DEGASE, 

2010b, p. 390).  

 

Inspirado em Makarenko, a experiência de educação para e pelo trabalho foi utilizada 

na escola da Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor (FEBEM) Barão de Camargos para 

meninas, em Ouro Preto, Minas Gerais, na década de 1970, pelo professor Antonio Carlos 

Gomes da Costa e sua esposa, Maria José, que foram os gestores dessa unidade à época. 

 

Aí se alicerçava a nova organização do trabalho coletivo: a promoção de festas, as 

assembleias gerais de toda a comunidade educativa aos sábados , a ampliação do coral, 

a organização da biblioteca, a confecção de um jornal mural, o convite a visitantes 

para fazer palestras, as visitas a fábricas, a montagem de um mural de poemas, as 

comemorações do Dia do Trabalho, do Dia da Mulher, e outras datas de expressiva 

significação para o nosso trabalho, o convite a educandos de outras escolas da Febem 

para passar as férias em nossa escola, as gincanas, os campeonatos esportivos, os 

mutirões de limpeza, plantio de árvores, ajardinamento e plantação de verduras e 

legumes, os concursos de dança, a participação nas escolas de samba da comunidade, 

os estágios em trabalhos fora da escola, o concurso de poesia, participação em cursos 

de formação profissional na comunidade e a implantação do sistema de educação 

pelo trabalho como coluna dorsal do nosso projeto pedagógico. (COSTA, A. C.  

2008, p. 56, grifo nosso) 

 

Segundo Filonov, Bauer e Buffa (2010), para Makarenko, o trabalho, adaptado às idades 

dos educandos, é um instrumento eficaz de educação social, na construção do homem novo ou 

do homem que tem como valor primordial a coletividade. O trabalho é efetuado para o interesse 

de todo o grupo e, a partir dessa visão, crianças e jovens podem desfrutar da riqueza das relações 
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por meio do desenvolvimento harmonioso e livre da personalidade. Para Makarenko, é o 

coletivo que organiza o trabalho e toma as decisões sobre a partilha do produto, dos salários, 

organização do consumo e das regras de convivência.  

Sobre a educação pelo trabalho, conforme a perspectiva de Makarenko, Zanella (2011, 

p. 68) pontua: 

 

O pedagogo implementou a metodologia da Educação pelo trabalho em uma 

Instituição para adolescentes. O trabalho educativo era visto como a essência da 

educação, - não apenas dos educandos, mas também do educador - e da construção do 

educando comprometido com os ideais de sua coletividade. Nesse sentido, o trabalho 

educativo compreendia qualquer atividade que instrumentalizaria o educando para a 

investigação do mundo. 

 

De acordo com Makarenko, segundo Zanella (2011), o trabalho e o estudo estão lado a 

lado com as atividades esportivas, artísticas, recreativas e sociais, sendo todas elas formas de 

fazer educação social. Para Makarenko, o desafio da educação para o trabalho está além da 

preparação para o mercado do trabalho no mundo capitalista, mas visa preparar para a vida, 

para o trabalho e para a escolha de uma profissão que, além de atender às inclinações e 

capacidades individuais, também esteja de acordo com as necessidades da sociedade. 

Por outro lado, Zanella (2011) pontua o cuidado que se deve ter ao tratarmos da 

educação pelo trabalho, para não confundir essa proposta com uma concepção liberal, pois esse 

sempre foi um recurso histórico das classes hegemônicas na educação de crianças e jovens 

desfavorecidos e desvalidos, considerando que o ócio para os pobres era o caminho para a 

marginalidade, validando a relação entre pobreza e delinquência. 

 
Atualmente, a concepção de que o trabalho é uma das formas de socializar o pobre é 

ainda vigente, principalmente quando se trata de adolescente em conflito com a lei. 

Obviamente, a qualificação e inserção produtiva e profissional são benéficas aos 

adolescentes diminuindo as possibilidades de reinserção, entretanto, não é possível 

esquecer que essa relação com o trabalho é vigente para adolescentes filhos da classe 

trabalhadora, ou seja, não é vista com a mesma naturalidade para os adolescentes 

filhos da classe média alta. (ZANELLA, 2011, p. 130). 

 

De forma antagônica à visão liberal e tecnicista apresentada em outros pontos do PPI do 

DEGASE, ao adotar a ferramenta “educação para e pelo trabalho”, o referido documento lança 

mão de uma visão dialética de educação e de trabalho que tem como base o pensamento 

marxista do pedagogo russo, Anton Makarenko. Contudo a concepção dialética e histórico-
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crítica não é preponderante no documento, pelo contrário, todo o alicerce do PPI do DEGASE 

tem como referência os quatro pilares da educação e a pedagogia das competências63. 

Claro está que nesta pesquisa não compreendemos a educação para e pelo trabalho, sob 

uma visão liberal, que visa atender às demandas do mercado de trabalho, à adaptação dos 

sujeitos a uma sociedade desigual, ao individualismo e à competitividade. Assim como 

Makarenko, pelo contrário, compreendemos que a perspectiva coletiva prepondera sobre a 

pessoal. 

 

Neste processo, é evidente o rompimento com a educação burguesa, conforme se pode 

ler também em Gorki (1952), onde este afirma que, "antes... educava-se o homem 

individualista. Nós somos inimigos do individualismo burguês. Esforçamo-nos por 

criar o homem coletivista”, isto é, o homem do trabalho e da moral comunista, capaz 

de realizar as múltiplas tarefas que são imprescindíveis à sociedade socialista. 

(AMBONI; BEZERRA NETO; BEZERRA, 2013, p. 4). 

 

Amboni, Bezerra Neto e Bezerra (2013) pontuam que a visão de trabalho apresentada 

por Makarenko está alicerçada no trabalho como princípio educativo, socializador e 

emancipatório, porque o trabalho não está associado apenas à vida produtiva e social, é ele que 

também dá sentido à vida individual. A educação para o trabalho, assim posta, se propõe à 

formação do homem politécnico, o qual possa assumir quaisquer postos e níveis de trabalho, 

visando o bem da coletividade. Obviamente, esse ideal só é possível quando se pensa as relações 

de trabalho no socialismo e nada tem a ver com as relações desiguais de trabalho do mundo 

capitalista.  

Ressalta-se que o PPI é o documento que alicerça todos os PPP das unidades 

socioeducativas e programas de atendimento das medidas socioeducativas. Apesar de cada 

equipe ser responsável pela elaboração da sua própria proposta de atuação, esta deve ter como 

base os princípios, valores, objetivos, metas e estratégias que estão previstas no PPI. 

Para aquele momento histórico do DEGASE, em 2010, o PPI representou a conquista 

de um espaço de discussão, sendo considerado um instrumento direcionador, buscando ser o 

reordenamento dos métodos, conteúdos, gestão e alinhamento com a concepção de 

socioeducação posta na legislação vigente, sobretudo pelo SINASE. 

Levando em consideração as questões apresentadas, é possível analisarmos, 

pormenorizadamente, os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das Unidades Socioeducativas 

 
63 Pedagogia definida por seus objetivos e validada pelas competências que produz, aproximando as aprendizagens 

escolares com os produtos de uma empresa. Essa pedagogia põe em dúvida a sobrevivência de profissões bem 

definidas e se contrapõe à visão de qualificação profissional, dando destaque aos atributos individuais dos sujeitos. 

(RAMOS, 2001). 
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do DEGASE responsáveis pela execução das medidas de semiliberdade no que concerne à 

educação profissional em desenvolvimento para os jovens. 

 

3.1 Cartografia das experiências de profissionalização do DEGASE para os jovens em 

cumprimento de medida de semiliberdade 

 

 As experiências de profissionalização dos jovens em semiliberdade, no estado do Rio 

de Janeiro, são apresentadas através da análise dos documentos produzidos pelas 15 unidades 

de semiliberdade, o PPP e os relatórios pedagógicos dos meses de março, abril e maio de 2019. 

Por meio das informações colhidas nesses documentos, foi possível a realização de uma 

cartografia (Apêndice A) com as informações relevantes para a análise dos cursos 

profissionalizantes, das oficinas, do jovem aprendiz, do trabalho e das instituições responsáveis 

por essas experiências, no estado do Rio de Janeiro.  

 Ao utilizarmos o termo “cartografia” para expressar o mapeamento das experiências de 

profissionalização, estamos concebendo que esse mapeamento nos conta uma história do 

presente e, ao mesmo tempo, nos indica os espaços em que esses fatos acontecem. 

 Assim, apropriamo-nos do termo “cartografia”, próprio da geografia, para, ao 

coletarmos as informações contidas nos documentos analisados, compreender os espaços em 

que as experiências de profissionalização acontecem, dividindo-os em duas categorias (região 

metropolitana e interior do estado) e subdividindo-os em outras duas subcategorias (ambiente 

interno e ambiente externo). 

 A divisão em categorias espaciais nos possibilitou fazer um desenho das políticas de 

profissionalização dos jovens em semiliberdade no estado do Rio de Janeiro, assim como 

estabelecer relações, por meio de uma análise crítica, de como o DEGASE e o SGD se 

relacionam para garantir o direito à profissionalização dos jovens na semiliberdade. 

 

3.1.1 Os Projetos Políticos Pedagógicos como documentos institucionais 

 

De acordo com o SINASE (CONANDA, 2006, p. 113), os programas socioeducativos 

“devem ter, obrigatoriamente, projeto pedagógico claro e escrito em consonância com os 

princípios do SINASE”. O projeto deverá ser construído de forma compartilhada, sendo o 

instrumento de identidade dos programas e orientador de ações e da elaboração dos demais 

documentos institucionais, tais como, regimento interno, normas disciplinares e plano 

individual de atendimento (PIA). 
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O PPP é, então, assim como previsto na escola, o documento norteador do trabalho 

socioeducativo, apontando uma direção para um compromisso estabelecido coletivamente. 

Veiga (2010, p. 10) ao abordar os PPP de escolas pontua: 

 

Para nortear a organização do trabalho da escola, a primeira ação fundamental é a 

construção do projeto político-pedagógico. Concebido na perspectiva da sociedade, 

da educação e da escola, ele aponta um rumo, uma direção, um sentido específico para 

um compromisso estabelecido coletivamente. Ao ser claramente delineado, discutido 

e assumido coletivamente, o projeto constitui-se como processo e, ao fazê-lo, reforça 

o trabalho integrado e organizado da equipe escolar, assumindo sua função de 

coordenar a ação educativa da escola para que ela atinja o seu objetivo político-

pedagógico. 

 

Fundamentados nas questões apresentadas pela autora, compreendemos que o PPP exige 

um compromisso com adequação do real ao ideal, exigindo-se que os interesses individuais e 

coletivos se articulem, opondo-se à fragmentação e ao improviso de ações que se colocam sem 

objetivos pré-definidos. Além disso, é fundamental que o PPP reflita sobre a concepção de 

socioeducação, a relação da sociedade com o programa de atendimento e “sobre o homem a ser 

formado, as questões vinculadas à cidadania, ao trabalho e à consciência crítica”. (VEIGA, 

2009, p. 164). 

Compreendendo que os PPP das unidades socioeducativas trazem informações 

importantes para os objetivos desta pesquisa, traçou-se, como estratégia metodológica, a análise 

dos PPP de cada uma das unidades de semiliberdade, assim como das informações coletadas 

no trabalho de campo da pesquisa, através da observação dos encontros para apresentação dos 

PPP pelas equipes das unidades aos gestores responsáveis pelas coordenações, direções das 

divisões e outros cargos de chefia do DEGASE. 

A pesquisa de campo ocorreu no espaço de cada uma das 15 unidades de semiliberdade 

aqui analisadas. O acesso às unidades socioeducativas transcorreu sem maiores intercorrências, 

devendo-se a isso, possivelmente, o fato de que sou funcionária da instituição há seis anos, 

compreendendo o cotidiano das unidades socioeducativas e dominando algumas possibilidades 

de acesso.  

Os encontros para a apresentação dos PPP ocorreram nas próprias unidades 

socioeducativas, diferente dos anos anteriores em que todas as apresentações ocorriam na 

Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire, localizada na Ilha do Governador, próximo às 

coordenações, porém distante de algumas unidades. Dessa forma, foi possível observar, em 

loco, algumas questões levantadas, potencialidades e dificuldades na aplicação dos PPP pelas 

unidades. 
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Dentre as principais questões identificadas, percebemos que a mudança na dinâmica de 

apresentação dos PPP foi recebida positivamente pelas unidades, que, em alguns casos, 

demandavam uma maior participação das coordenações no acompanhamento do PPP, 

principalmente das unidades do interior do estado. 

Outro aspecto relevante é que se iniciava, nesse período, a discussão sobre a 

responsabilidade interna do DEGASE para orientar, acompanhar e supervisionar o PPP das 

unidades socioeducativas, que inicialmente era de competência apenas da Divisão de Pedagogia 

(DIPED). Discutia-se a transferência de responsabilidade para outro setor estratégico na 

estrutura do DEGASE, pois essa forma de conceber o PPP acabava por validar as queixas 

apresentadas por muitas equipes das unidades de que o documento norteador das ações era visto 

por diretores e outros funcionários da instituição como de responsabilidade das equipes de 

pedagogia e não de toda a equipe técnica em articulação com os diretores das unidades.  

Assim, observa-se uma incompreensão da natureza pedagógica da medida 

socioeducativa pelos outros membros das equipes de trabalho. Em algumas unidades, as(os) 

pedagogas(os) se queixavam de que as direções não se envolviam ou não davam muita 

importância a construção dos PPP e de que o restante da equipe considerava o documento como 

“coisa da pedagogia”. Mesmo que as(os) pedagogas(os) não verbalizassem a queixa, na maioria 

das unidades o documento era apresentado pela(o) pedagoga(o) e os outros profissionais tinham 

papel coadjuvante. 

A maioria dos encontros para a apresentação dos PPP contou com a presença dos 

diretores das unidades, da equipe técnica, das equipes do administrativo ou oficinas e, em menor 

número, dos agentes de segurança socioeducativos, os quais pontuavam suas ações quando 

solicitados ou assistiam sem intervir. Em apenas duas unidades houve a participação de um 

representante dos agentes na apresentação do projeto, porém essas apresentações não estavam 

conectadas com a proposta geral do PPP da unidade, assim como, nas apresentações realizadas 

pelas equipes técnicas, não era feita nenhuma referência ao aspecto da segurança. 

A dicotomização da natureza sancionatória e sociopedagógica das medidas 

socioeducativas ainda é uma realidade na instituição DEGASE. As medidas socioeducativas 

possuem uma natureza híbrida, por um lado significam uma sanção da sociedade diante do ato 

infracional, pois os jovens são responsabilizados judicialmente e por outro lado são 

sociopedagógicas, pois a sua execução está condicionada à garantia de direitos e ao 

desenvolvimento de ações educativas (CONANDA, 2006).  

Apesar disso, a relação do sancionatório com o sociopedagógico, que deveria ser de 

complementaridade, não demonstra ser compreendida pelas equipes de trabalho na 
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semiliberdade. Pelo contrário, os agentes socioeducativos são vistos como os profissionais 

responsáveis pela disciplina/segurança e as equipes técnicas as responsáveis por garantir os 

direitos dos jovens, como se uma coisa excluísse a outra. Sendo assim, por apresentar a palavra 

“pedagógico” em sua construção, o PPP não é compreendido tal qual uma ação de toda a 

unidade, que deve ser educativa.  

O PPP de uma das unidades tinha como tema “Comunidade Socioeducativa: 

Ressignificando Escolhas” e, ainda assim, a equipe relatou as dificuldades para conseguir que 

o documento fosse realmente representado por essa comunidade. De uma forma geral, as 

equipes técnicas dos CRIAADs relataram os esforços para que o PPP fosse uma construção 

coletiva, entretanto apontavam as dificuldades em lidar com a cultura institucional, como, por 

exemplo, dificuldades para realizar reuniões com todos os membros das equipes, resistência 

dos diretores das unidades em se envolver na construção do PPP etc. 

Sobre a resistência dos diretores em relação ao envolvimento na construção do PPP, 

cabe destacar a cultura institucional de que esse cargo seja exercido por um agente 

socioeducativo. Sendo assim, é muito comum que apresentem a mesma visão dos agentes de 

que o PPP é um documento da pedagogia ou, na melhor das hipóteses, da equipe técnica. Duas 

pedagogas das unidades sugeriram que as coordenações oferecerem cursos aos diretores das 

unidades sobre a construção desse documento. 

O SINASE (CONANDA, 2006, p. 41) aponta que são os diretores de unidades os “atores 

e articuladores da gestão democrática, participativa e humanizadora do projeto pedagógico e do 

processo de reorientação e transformação da instituição”. Assim, é fundamental que os diretores 

das unidades socioeducativas sejam os principais articuladores no processo de construção do 

PPP, que é elaborado pela equipe técnica, mas depende da participação de toda a comunidade 

socioeducativa. 

Em uma das unidades, destacamos a presença de um jovem em cumprimento de 

semiliberdade. Este jovem participou ativamente da apresentação, dando sugestões, relatando 

sobre as atividades da unidade, bem como se ofereceu para participar, no ano seguinte, como 

egresso do sistema. Apesar disso, esse foi um caso único, em que o jovem foi selecionado para 

essa ação, observando que a participação dos jovens na construção das ações das unidades ainda 

é um fator negligenciado pela instituição como um todo. 

Apesar da maioria das unidades demonstrar que o PPP é um documento técnico, com 

pouca participação de toda a comunidade socioeducativa, algumas unidades aproveitaram para 

tornar o momento de apresentação do PPP da unidade para a equipe gestora do DEGASE em 

um momento de apresentação do projeto para toda a unidade e para os parceiros. Em alguns 
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casos, a apresentação foi compartilhada e todos se manifestavam, inclusive agentes, à medida 

que os slides direcionavam a temática.  

A execução da medida socioeducativa de semiliberdade é promovida mediante a 

“articulação com o Sistema de Garantia de Direitos e órgãos setoriais das políticas públicas e 

sociais” (RIO DE JANEIRO, 2019). Assim, os CRIAADs buscam criar mecanismos para captar 

recursos na comunidade, sendo este um ponto abordado por todas as unidades. A maioria das 

unidades relatava as experiências exitosas e algumas exprimiam as dificuldades em estabelecer 

as parcerias com os órgãos. 

Apesar de as unidades apresentarem alguns projetos para se articularem com a rede, 

como “Café com Parceiros” e o “Alinhavando Redes”, nem sempre os CRIAADs relatam que 

obtiveram sucesso. Um dos CRIAADs pontuou que, no último “Café com Educação” 

promovido pela unidade, não havia comparecido nenhum parceiro para ajustamento das 

parcerias e para o estabelecimento de novas ações com as escolas. Contudo, em três unidades, 

durante o momento de apresentação do PPP, estavam presentes diretores das escolas próximas, 

que puderam se expressar e demonstraram receptividade. Dessa forma, é possível constatar que 

cada CRIAAD revela uma articulação diferente com a rede local, sendo muitos os fatores que 

dificultam ou facilitam essa comunicação. 

 Cabe ressaltar que, apesar da participação dos parceiros em algumas apresentações dos 

PPP das unidades, não foi esclarecido se haviam contribuído com a construção do projeto da 

unidade ou se as suas presenças se deviam a um convite para que pudessem compreender 

melhor a dinâmica e o PPP da unidade.  

De uma forma geral, as unidades sentem falta de que as parcerias sejam mais 

consistentes por meio de políticas públicas, que, efetivamente, exijam das partes envolvidas o 

compromisso com a garantia de direitos dos jovens em conflito com a lei.  

De acordo com Oliveira (2015, p. 114),  

 

As medidas socioeducativas são ações que precisam estar alinhadas às demais 

políticas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente em uma relação de 

corresponsabilização e integração que referende um de seus princípios, a 

incompletude institucional prevista no artigo 86 do ECA e pressuposta no SINASE. 

 

 Dessa forma, é lamentável que, em muitas unidades, ainda se ouça sobre a dificuldade 

em realizar matrículas escolares, sobre a perda de algumas parcerias estabelecidas 

anteriormente e, até mesmo, do desmonte das políticas públicas, que vem dificultando o acesso 

dos jovens aos seus direitos básicos, como é o caso do fechamento das turmas da Educação de 

Jovens em Adultos e do Ensino Médio em muitas regiões do estado do Rio de Janeiro.  
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Todos os PPP das unidades tinham como fundamento o PASE/2010 e o PPI. Por 

conseguinte, ao elaborarem suas propostas, das quinze unidades, apenas três não apresentaram 

como base de suas ações os quatro pilares da educação propostos no Relatório Delors e, dessa 

forma, se alinham com a mesma concepção de educação, a qual associa a profissionalização ao 

saber fazer.  

Apenas uma unidade citou o eixo “educação para e pelo trabalho” em sua 

fundamentação teórica e metodológica, entretanto não desenvolveu qual o significado dado a 

essa estrutura dentro do PPP da unidade.  

O próprio PPI do DEGASE apresenta esse eixo sem que dê muita importância no 

contexto geral do documento, que, em termos de educação profissional, se baseia no aprender 

a fazer, por meio do desenvolvimento das competências produtivas, sendo este o fundamento 

para a profissionalização da maioria dos PPP das unidades. 

Os PPP esforçam-se em associar a profissionalização e a educação escolar. Estes são 

temas que possuem destaque no planejamento para os jovens que se encontram em restrição de 

liberdade no estado do Rio de Janeiro, havendo uma enorme expectativa de que a 

(re)socialização dos adolescentes se dê por essas duas vias. Todas as unidades relatam a parceria 

com as Secretarias de Educação locais para a efetivação da escolarização, e a inserção escolar 

não é algo negociável ou fato que se possa questionar. Contudo a profissionalização ainda é 

considerada o grande desafio da maioria das unidades de semiliberdade, que relatam, no PPP, 

a necessidade de retomada de alguma parceria perdida ou não consumada em anos anteriores.  

Na observação da apresentação dos PPP, algumas questões foram antecipadas à análise 

dos relatórios pedagógicos, no que se refere ao aspecto da profissionalização, como, por 

exemplo, a articulação com SGD, os cursos em ambiente internos e externos à unidade, o tempo 

de duração dos cursos, os desligamentos de jovens, dentre outros.  

Dessa forma, para tornar a leitura mais dinâmica, vamos discutir os aspectos sobre a 

profissionalização dos jovens, vivenciados na pesquisa de campo e no estudo dos PPP das 

unidades, à medida que analisarmos os relatórios pedagógicos, buscando encadear as ideias 

presentes nos documentos e observadas nas unidades. 

  

3.1.2 Os Relatórios: cartografando experiências de profissionalização e trabalho dos jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade 

 

Além dos PPP, outro documento que possibilitou verificar a dinâmica de cursos 

existentes nas unidades socioeducativas foi o relatório pedagógico de cada unidade, tendo a 
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DIPED fornecido esses documentos para a realização da pesquisa. Escolhemos os meses de 

março, abril e maio de 2019, visto que a maioria dos cursos profissionalizantes iniciam as aulas 

em fevereiro ou março. Já os meses de abril e maio possibilitam analisar a movimentação de 

entrada e saída de jovens nos cursos ou, até mesmo, em alguns casos, a abertura de novas 

turmas. 

Todos os relatórios obedecem a um modelo (Anexo A) orientador produzido pela 

DIPED; apenas uma das unidades utilizou outro modelo que não possuía as informações sobre 

educação profissional (Anexo B). Essa unidade fez um acordo, no dia da apresentação do PPP, 

de enviar outro modelo de relatório que foi aceito pela coordenação.  

Como um dos objetivos desta pesquisa é a realização de uma cartografia das propostas 

de “profissionalização” das unidades de semiliberdade, através de uma análise dos documentos 

pedagógicos da instituição, compreendemos que solicitar informações por outro mecanismo, 

além dos relatórios, poderia escamotear os resultados, já que esse procedimento não foi 

realizado em relação às outras unidades. Além do que, a amostra de educação profissional de 

14 das 15 unidades de todo o estado do Rio de Janeiro nos oferece recursos suficientes para 

compreender quais os sentidos e concepções se fazem presentes nas propostas do DEGASE 

para a profissionalização dos jovens.  

Compreendemos que, através dos Relatórios Pedagógicos produzidos pelos CRIAADs 

investigados, seria possível observar quais os cursos e atividades voltadas para a 

profissionalização estavam sendo oportunizados aos jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa, durante o período observado (janeiro, fevereiro e março), podendo se analisar 

o planejado nos PPP das unidades e o que vinha sendo realizado.  

Por meio da análise desses documentos, foi possível, também, verificar, dentre outras 

questões, a quantidade de jovens atendidos em cada curso, fluxo dos alunos nos cursos, o tipo 

de parceria em desenvolvimento em cada unidade, as possibilidades de inclusão por meio das 

atividades externas e internas. 

Após a coleta do material, desenvolvemos uma cartografia com as experiências de 

profissionalização desenvolvidas pelas unidades de semiliberdade do estado do Rio de Janeiro 

(Apêndice A), dividindo os CRIAADs em dois territórios – Região Metropolitana e Interior do 

Estado. Essa divisão foi pensada por consideramos haver diferenças na dinâmica institucional 

a respeito aos aspectos territoriais. 

Na Região Metropolitana estão os CRIAADs localizados na capital e redondezas: 

Penha, Bangu, São Gonçalo, Niterói, Santa Cruz, Duque de Caxias, Bonsucesso, Nova Iguaçu 
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e Nilópolis. No interior do estado localizam-se os CRIAADs Macaé, Cabo Frio, Barra Mansa, 

Volta Redonda, Campos dos Goytacazes e Teresópolis.  

A tabela seguinte nos oferece uma compreensão de capacidade e quantitativo, segundo 

os dados fornecidos pela Coordenação de Segurança e Inteligência (CSINT) do DEGASE. 

 

Tabela 1 - Quantitativo de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de 

semiliberdade do estado do Rio de Janeiro64 

 

UNIDADE DE 

SEMILIBERDADE 

 

CAPACIDADE 

QUANTITATIVO 

F M T 

REGIÃO METROPOLITANA 

CRIAAD BANGU 32 - 24 24 

CRIAAD BONSUCESSO 34 - 23 23 

CRIAAD CAXIAS 32 - 23 23 

CRIAAD NILÓPOLIS 32 13 - 13 

CRIAAD NITERÓI 32 - 18 18 

CRIAAD NOVA IGUAÇU 32 - 36 36 

CRIAAD PENHA 32 - 46 46 

CRIAAD SANTA CRUZ 32 - 23 23 

CRIAAD SÃO GONÇALO 32 - 34 34 

TOTAL METROPOLITANA 290 13 227 240 

INTERIOR DO ESTADO 

CRIAAD BARRA MANSA 36 02 24 26 

CRIAAD CABO FRIO 32 - 09 09 

CRIAAD CAMPOS  32 - 33 33 

CRIAAD MACAÉ 32 05 14 19 

CRIAAD TERESÓPOLIS 12 - 14 14 

CRIAAD VOLTA REDONDA 32 - 33 33 

TOTAL INTERIOR 176 07 127 134 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: REGIÃO METROPOLITANA + INTERIOR 

TOTAL GERAL:  466 20 354 374 

  

 Podemos observar, com base na tabela 1, que, na Região Metropolitana, as unidades de 

Nova Iguaçu, Penha e São Gonçalo encontram-se com a lotação superior as suas capacidades, 

sendo o CRIAAD Penha o que se encontra em situação mais grave. Por outro lado, os CRIAADs 

do interior possuem um quantitativo relativamente menor de jovens, com exceção de Volta 

Redonda e Campos dos Goytacazes que se encontram no interior do estado, mas apresentam 

uma realidade semelhante aos CRIAADs mais lotados da região metropolitana.  

Ressaltamos que, apesar de 14 das 15 unidades possuírem capacidade igual ou superior 

a 32 jovens, o SINASE (BRASIL, 2012, art. 16; CONANDA, 2006, p. 68) determina o máximo 

de 20 jovens para cada unidade de semiliberdade. Levando em consideração esse aspecto, 

apenas o CRIAAD Teresópolis atende ao especificado pelo SINASE em termos de capacidade, 

 
64 Dados fornecidos pela Coordenação de Segurança e Inteligência (CSINT) do DEGASE, referentes ao dia 

25/04/2019. 
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porém, dos nove CRIAADs localizados na região metropolitana, apenas Nilópolis e Niterói 

possuem menos de 20 jovens. Dos seis CRIAADS do interior, três estão dentro da capacidade 

especificada pelo SINASE; além de Teresópolis, temos Cabo Frio e Macaé.  

É possível observar, ainda, que a unidade feminina possui um quantitativo de 13 jovens 

e que duas unidades do interior são mistas e atendem a adolescentes do sexo feminino e 

masculino, sendo 2 meninas em Barra Mansa e 5 em Macaé. Esse quantitativo corresponde a 

uma porcentagem de 5,3% do total de jovens em cumprimento de medida socioeducativa de 

semiliberdade no estado do Rio de Janeiro. Apesar do menor quantitativo, as unidades que 

atendem ao sexo feminino demandam um trabalho diferenciado em termos pedagógicos e de 

segurança, o que precisa ser evidenciado nas políticas públicas para esse grupo.  

A seguir, destacamos a localização e as áreas de abrangência dos CRIAADs.  

 

Figura 2 – Mapa das unidades de semiliberdade do DEGASE e áreas de abrangência (2019)65 

 

 

 

 

 

Os CRIAADs do interior possuem área de abrangência de maior extensão territorial que 

os localizados na região metropolitana, atendendo a municípios distantes de seus espaços 

 
65 Dados fornecidos pela Assessoria às Medidas Socioeducativas e ao Egresso (ANSEG/DEGASE, 2019). 
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físicos. Campos dos Goytacazes, por exemplo, assiste a 18 municípios66, demandando 

dificuldades com a locomoção dos jovens das unidades até sua comunidade/família, assim 

como de um diálogo com uma rede do Sistema de Garantias de Direitos (SGD) mais ampliada 

e diversa.  

Na região metropolitana, apenas o CRIAAD Nilópolis, no atendimento das meninas, 

possui essa especificidade em relação à sua área de abrangência, atendendo a diversos 

municípios em todo o estado do Rio de Janeiro.  

Apesar do CRIAAD Nova Iguaçu atender a 10 municípios67, estes são de pequena 

extensão territorial e dentro do mesmo arco de municípios da baixada fluminense, sendo mais 

diversos os meios de locomoção de uma localidade para a outra. 

Da mesma forma, realizamos a análise dos relatórios pedagógicos dos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2019, por meio da divisão das regiões metropolitanas e do interior do 

estado, sendo possível produzir uma pequena cartografia dos cursos profissionalizantes 

oferecidos aos jovens, durante o período do cumprimento da medida de semiliberdade.  

Levando em consideração que o objetivo é compreender a política do estado do Rio de 

Janeiro como um todo, optamos por não nomear os CRIAADs nos indicativos de cursos e 

parcerias, assim como buscamos destacar os cursos profissionalizantes que são realizados no 

ambiente interno e externo, a fim de compreender os sentidos dados pelas unidades à 

profissionalização e a própria medida de semiliberdade.  

Importante ressaltar que não computamos as atividades que não tivessem objetivos 

claramente profissionalizantes ou com intenção de gerar renda, como no caso das atividades 

esportivas, cujas unidades não especificaram se eram atividades que visavam à 

profissionalização do jovem. Por esse mesmo motivo, selecionamos os cursos de artesanato e 

horta de apenas dois CRIAADs, pois, de acordo com os PPP e Relatórios Pedagógicos, em 

algumas unidades essas atividades tinham objetivos terapêuticos ou pedagógicos, enquanto, em 

outras, não havia a informação necessária para saber se as atividades eram profissionalizantes. 

 

 

 

 

 
66 Porciúncula, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, São José de Ubá, São 

Fidélis, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana, 

Aperibé, Itaocara, Campos dos Goytacazes e São João da Barra. 
67 Belford Roxo, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e 

Seropédica. 
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Tabela 2 - Cursos profissionalizantes realizados por jovens em semiliberdade no estado do Rio de Janeiro 

 

Região Metropolitana 
 

 

 

Cursos 

 

 

Total de 

turmas 

 

 

Total 

de 

partic. 

Ambiente interno Ambiente externo 

Quant. 

turmas 

Quant. 

partic. 

Quant. 

turmas 

Quant. 

partic. 

Auxiliar de cozinha 1 1 - - 1 1 

Barbearia 3 31 2 30 1 1 

Culinária 1 3 - - 1 3 

Técnico de execução em 

alvenaria com bloco 

cerâmico 

1 1 - - 1 1 

Elétrica residencial 1 27 1 27 - - 

Garçom 1 19 1 19 - - 

Impressora 3D 1 2 - - 1 2 

Informática 8 99 4 82 4 17 

Técnicas Fundamentais 

para o Jornalismo 

1 1 - - 1 1 

Mecânica 1 3 - - 1 3 

Programação e animação 1 1 - - 1 1 

Técnico de enfermagem 1 1 - - 1 1 

Trança e maquiagem 1 6 - - 1 6 

Outros (não especifica o 

curso) 

2 2 - - 2 2 

Total 24 197 8 158 16 39 

Interior do Estado 

 

Cursos 

 

 

Total de 

turmas 

 

 

Total 

de 

partic. 

Ambiente interno Ambiente externo 

Quant. 

turmas 

Quant. 

partic. 

Quant. 

turmas 

Quant. 

partic. 

Artesanato 3 27 1 22 2* 5 

Cabeleireiro 1 1 - - 1 1 

Eventos 1 2 - - 1 2 

Fotografia  2 12 2 12 - - 

Horta  1 38 1 38 - - 

Capacitar em Hotelaria e 

Serviços 

1 6 - - 1 6 

Informática 4 15 1 7 2 8 

Lanternagem e pintura 1 2 - - 1 2 

Mecânica de auto 2 7 - - 2 7 

Mecânica de Manutenção 1 1 - - 1 1 

Montagem e manutenção 

de computadores 

1 4 1 4 - - 

Padeiro  1 1 - - 1 1 

Pizzaiolo 1 2 - - 1 2 

Técnico em eletrotécnico  1 1 - - 1 1 

Total 21 119 6 83 14 36 

TOTAL GERAL 

INTERIOR + 

METROPOLITANA 

 

45 

 

316 

 

14 

 

241 

 

29 

 

74 

            *Incluídos cursos de biscuit e decorativos de páscoa (externo). 
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 A tabela 2 demonstra que, em 8 das 9 unidades socioeducativas da região metropolitana, 

foram disponibilizados 13 cursos68 em um total de 24 turmas, sendo 8 em ambiente interno e 

16 em ambiente externo. No interior do estado havia 14 cursos em 21 turmas, em um total de 6 

em ambiente interno e 14 em ambiente externo. Assim, em todo o estado do Rio de Janeiro, 

havia, de março a maio de 2019, 45 turmas disponibilizadas para cursos de educação 

profissional aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade. 

Essas turmas atenderam a 197 participantes69 na região metropolitana e 119 no interior 

do estado, gerando um total de 316 participantes entre os jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa de semiliberdade, no estado do Rio de Janeiro, em 14 unidades. Destes, apenas 

4 realizavam cursos em nível técnico, 1 no interior do estado e os outros 3 na região 

metropolitana. Todos os 4 realizavam a educação profissional articulada ao Ensino Médio, 3 

deles, em instituições privadas ou público-privada70, enquanto o Ensino Médio se dava em 

instituição pública. Apenas um deles realizava a educação profissional na mesma instituição 

pública em que cursava o Ensino Médio71. 

Apesar das medidas socioeducativas atenderem a jovens até 21 anos, nenhum deles 

estava matriculado no nível superior, nas 14 unidades investigadas. Por outro lado, 99% dos 

jovens matriculados na educação profissional em cumprimento de medida socioeducativa de 

semiliberdade, no estado do Rio de Janeiro, realizaram cursos no nível de qualificação 

profissional, que atende a todos os níveis de escolaridade, alguns com carga horária inferior à 

160 horas. Nenhum dos cursos abrangia os cursos de qualificação profissional integrados aos 

itinerários formativos do sistema educacional 

Tanto nas unidades da região metropolitana, como nas unidades do interior do estado, 

os cursos em ambiente externo são mais diversificados. No entanto, independente disso, os 

cursos de maior proporção oferecidos aos jovens dos CRIAADs, no estado do Rio de Janeiro, 

fazem parte na escala mais baixa da hierarquia de possibilidades de formação da educação 

profissional, encontrando-se no grupo dos cursos de Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores (FIC).  

Os cursos de FIC possuem suas habilidades definidas a partir da Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO) e são organizados para a inserção ou reinserção de jovens e trabalhadores 

 
68 Duas unidades relataram que dois adolescentes realizavam curso profissionalizante, especificando o local do 

curso, mas sem especificar o tipo de curso, por esse motivo computamos essa situação como outros. 
69 Em algumas unidades, o mesmo jovem pode realizar mais de dois cursos profissionalizantes em um mesmo 

período de tempo. 
70 Colégio e Curso Evolução, em Duque de Caxias; SENAI/Barreto, em Niterói e Datafox, em Campos dos 

Goytacazes. 
71 Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/RJ) Unidade Maria da Graça. 
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no mundo do trabalho, abrangendo cursos de capacitação profissional, aperfeiçoamento, 

atualização de trabalhadores e os cursos especiais de livre oferta, atendendo a todos os níveis 

de escolaridade, abertos à comunidade, conforme expressa a LDB. 

 

As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, 

oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à 

capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. 

(BRASIL, 1996, art. 42).  

 

Duas unidades do interior do estado, no momento de apresentação do PPP, pontuaram 

que os cursos de longa duração não eram oferecidos aos jovens que residissem em município 

distante da unidade, pois, ao término da medida, não conseguiriam dar continuidade, devido à 

distância de onde residem para o local do curso. Ora, se o DEGASE não oferece unidades de 

semiliberdade em localidades próximas às residências dos jovens, cabe ao SGD da cidade em 

que residem possibilitar as condições para que o jovem dê continuidade às suas atividades, sem 

prejuízo para eles, mas essa articulação com a rede dos municípios vizinhos aos CRIAADs 

ainda apresenta muitos obstáculos para a sua consolidação.  

Através da cartografia dos cursos de educação profissional realizados pelos jovens em 

semiliberdade, no estado do Rio de Janeiro, é possível observar o reflexo ampliado do projeto 

de educação profissional voltado para as classes populares no Brasil. Desde sempre, a formação 

profissional para as famílias pobres no Brasil esteve voltada para o trabalho simples, por meio 

de educação elementar, acrescida de capacitação técnica aligeirada e pouco custosa. Ao passo 

que, para as classes dominantes, caberia a educação profissional especializada, custosa e 

prolongada para o exercício do trabalho intelectual, fundamental para a compreensão do mundo 

do trabalho em sua totalidade (COSTA, D. 2019). 

Segundo Costa D. (2019), essa proposta de educação atende ao interesse da burguesia 

industrial de reposição do exército de reserva nos diversos setores de postos de trabalho, mas, 

principalmente, dos setores mais degradados e de menor prestígio social. 

 

Marx afirma que todo trabalhador faz parte da superpopulação relativa ou do exército 

industrial de reserva durante o período em que se encontra desempregado ou 

parcialmente empregado. Essa condição se apresenta nas etapas agudas (quando nos 

momentos de crise do capital) e crônica (nos períodos de paralisação, sendo 

reproduzidas periodicamente). (MOTTA, 2012, p. 242). 

 

Assim, ao observarmos os cursos profissionalizantes ofertados aos jovens em 

semiliberdade, no estado do Rio de Janeiro, podemos verificar que a maioria são cursos de 

capacitação profissional, paralelos à escolarização, de curta duração, com o objetivo de preparar 
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os jovens “imediatamente” para que aprendam uma atividade de trabalho. Dessa forma, 

munidos dessas habilidades, podem se tornar trabalhadores honestos ou adaptados ao trabalho 

flexível ou empreendedor, como é possível perceber, através da oferta dos cursos para garçom, 

barbeiro, auxiliar de cozinha, trança e maquiagem, fotografia, padeiro e pizzaiolo. 

Os cursos na área da informática (informática, impressora 3D, montagem e manutenção 

de computadores e programação e animação) são os que constam de maior quantitativo nas 

unidades socioeducativas de semiliberdade. Em ambiente interno, observamos seis turmas, e 

oito em ambiente externo, alcançando um quantitativo de 121 participantes, 102 (84,3%) na 

região metropolitana e 19 (15,7%) no interior do estado. A maioria dos jovens, em um total de 

93 (76,8%), realizou o curso em ambiente interno. Ressalta-se que quase todas as unidades 

socioeducativas possuem espaço, anexo ao prédio principal, adequado para oficinas e cursos, 

em que parte dos cursos de informática se dá em parceria com outras instituições, as quais 

fazem doação de computadores, preparam ou fornecem o profissional para ministrar as aulas.  

Na tentativa de atender a demanda das novas formas de trabalho do capitalismo atual e 

de aproveitarem os espaços e parcerias possíveis, os CRIAADs, principalmente os localizados 

na região metropolitana, lançam mão das propostas dos cursos de informática, buscando 

qualificar os jovens em semiliberdade para se adequarem ao trabalho da era informacional. 

Segundo Costa D. (2019), o movimento de automação e informatização de alguns 

setores do mundo do trabalho determinou um processo de complexificação do trabalho simples, 

demandando uma nova racionalidade do trabalho. Consequentemente, os cursos de qualificação 

na área de informática não têm exigido níveis de escolaridade muito altos, e, no caso dos 

CRIAADs, instalados a maioria em ambiente interno, atendem a um número maior de jovens 

do sistema socioeducativo. 

Os cursos internos realizados no interior do estado, que mais oferecem oportunidades 

aos jovens, são os cursos de artesanato e horta. Apesar de cinco unidades apresentarem o 

artesanato como atividade em ambiente interno, apenas em uma unidade essa atividade está 

associada à geração de renda, e, por esse motivo, incluímos como um curso de caráter 

profissionalizante. Contudo cabe considerar que, apesar disso, não fica claro nem no PPP da 

unidade nem nos relatórios pedagógicos se essas atividades oferecem certificação ou qual o 

período para a conclusão.  

A maioria dos cursos de artesanato, no interior das unidades, possui como caraterística, 

o fato de que essa atividade ou tem como instrutor/professor um funcionário da instituição ou 

um voluntário. O artesanato funciona, dessa forma, como atividade que visa regular a rotina da 
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unidade, ocupando o tempo livre dos jovens e, em algumas ocasiões, gerando renda pela 

comercialização do que foi produzido. 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o profissional artesão 

confecciona produtos artesanais, utilizando-se de vários tipos e técnicas de tratamento 

preparação e transformação das matérias primas utilizadas e são, eles mesmos, responsáveis 

pela comercialização e gerenciamento de seus produtos. Entretanto, Zanella (2011) pontua que 

nem sempre as produções possuem qualidade para que os jovens possam, posteriormente ao 

cumprimento da medida, assumir a profissão de artesão como opção qualificada de trabalho. 

  

Assim, é importante desmistificar e desvelar que os variados origamis produzidos no 

espaço da privação de liberdade, são produtos ligados ao mundo da criminalidade e 

que não constituem artesanato, mas apenas uma maneira de ocupar o tempo ocioso do 

adolescente, não preenchido com atividades de cunho educativo e profissionalizante, 

que verdadeiramente, podem fazer a diferença no processo de socialização. 

(ZANELLA, 2011, p. 133). 

 

Para ser considerado um artesão qualificado, o aluno precisa, além de realizar um 

trabalho manual, compreender o processo de transformação da matéria-prima e dominar todas 

as etapas desse processo de produção até o acabamento.  No caso de saber realizar apenas uma 

parte da tarefa ou realizar a atividade como cópia de um modelo, o processo de aprendizagem, 

no curso, acaba por não cumprir sua função de qualificação profissional. 

Nos CRIAADs do interior do estado, os projetos de horta estão presentes nos PPP de 

quatro das seis unidades, mas apenas em uma delas a atividade estava realmente sendo realizada 

no período de março a maio de 2019, conforme relatórios pedagógicos. Consta nos objetivos 

do projeto, de uma das unidades, proporcionar o domínio de técnicas de todas as etapas do 

cultivo de alface hidropônico e, além disso, abastecer internamente o CRIAAD, repassar a 

produção excedente a baixo custo para a manutenção da horta e benefícios aos adolescentes, 

sem que signifique salário ou divisão dos ganhos. 

Apesar de apresentar uma proposta, que visa, além de outros conhecimentos, à 

profissionalização desses jovens, não consta se essa atividade oferece certificação, sendo o 

profissional responsável pessoa voluntária, contando com a colaboração da equipe de 

funcionários da instituição. A metodologia utilizada, também, implica a participação dos 

jovens, independente da rotatividade das unidades e sem levar em consideração a continuidade 

do curso, fundamental à profissionalização.  
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Dessa forma, consideramos que o caráter pedagógico e de organização da rotina da 

unidade tenha maior relevância que, propriamente, profissionalizar e possibilitar aprendizagem 

de conhecimentos técnicos que os tornem qualificados em relação ao cultivo de hortaliças.  

Alguns diretores de unidade relatam a necessidade de não deixar os jovens ociosos, 

sendo fundamental que estejam sempre participando de alguma atividade e, nessa perspectiva, 

as oficinas e cursos profissionalizantes, junto com outras atividades de lazer e esporte, podem 

atender a essa necessidade de ocupar o tempo livre dos jovens nos CRIAADs, importando 

menos o aspecto da preparação para o mundo do trabalho. 

Outra questão que fica evidenciada na análise dos cursos ofertados diz respeito ao fato 

de que as relações de trabalho são atravessadas pelas questões de gênero e influenciam na 

escolha dos cursos profissionalizantes para jovens do sexo feminino nas unidades 

socioeducativas. Três CRIAADs atendem a jovens do sexo feminino, sendo dois mistos, no 

interior do estado, e um exclusivo para meninas, na região metropolitana.   

Em nenhuma das duas unidades mistas, os PPP levavam em consideração as questões 

de gênero, demonstrando que as meninas precisariam se adequar a uma realidade planejada para 

os meninos. Foi apontado por um dos CRIAADs mistos, no momento da apresentação do PPP, 

que a unidade havia passado a receber meninas no ano de 2018 e que a equipe pretendia 

reformular o PPP para o ano de 2020, incluindo as questões próprias do gênero feminino.  

A única unidade exclusiva para meninas, no estado do Rio de Janeiro, estabelecia 

parceria com uma instituição vinculada à Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, 

destinada às mulheres em situação de vulnerabilidade, tendo oferecido os cursos de culinária e 

de trança e maquiagem às jovens em semiliberdade. Uma pesquisa, no site da cidade72, aponta 

que a instituição oferece os serviços de assistência jurídica, atendimento psicológico, 

assistência social e cursos/oficinas profissionalizantes.  

No período de março a abril, o CRIAAD para o sexo feminino não tinha outras 

instituições parceiras para cursos profissionalizantes, apesar de o PPP da unidade apontar a 

necessidade de parcerias com instituições públicas e privadas para incluir as jovens em cursos 

profissionalizantes e nos programas de jovem aprendiz e primeiro emprego. 

Em uma das unidades mistas, só havia uma menina, a qual participava do curso de 

biscuit em ambiente externo, porém abandonou o curso em abril. Na outra unidade, de acordo 

com os relatórios pedagógicos, havia 12 meninas, de março a maio de 2019, e apenas uma delas 

 
72 Disponível em: http://nilopolis.rj.gov.br/site/casa-da-mulher-nilopolitana-abre-inscricoes-para-diversos-cursos-

gratuitos/. Acesso em: 15/03/2020. 

http://nilopolis.rj.gov.br/site/casa-da-mulher-nilopolitana-abre-inscricoes-para-diversos-cursos-gratuitos/
http://nilopolis.rj.gov.br/site/casa-da-mulher-nilopolitana-abre-inscricoes-para-diversos-cursos-gratuitos/
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realizava outra atividade profissionalizante73 que não fosse o curso de artesanato, oferecido 

dentro da unidade. 

Todos os cursos ofertados às jovens que cumprem a medida de semiliberdade são para 

aprendizagem de atividades manuais e cuidados: artesanato, culinária, trança e maquiagem. 

Apesar de os cursos oferecidos aos meninos também implicarem, em alguns casos, tarefas 

manuais, o que observamos é um leque maior, na maioria das unidades, de tarefas que podem 

gerar maior retorno econômico.  

Mesmo que a intenção dos cursos propostos seja a preparação para o mundo do trabalho 

e, consequentemente, da ocupação dos espaços públicos pelas mulheres, antes restritos aos 

homens, ainda é possível observar os estereótipos que associam algumas tarefas próprias para 

os homens e para as mulheres. Aos homens são relacionadas tarefas ligadas ao trabalho pesado, 

insalubre, perigoso ou racional, enquanto para as mulheres o trabalho exige paciência e minúcia 

e é associado ao sentimentalismo e irracionalidade (SOUSA; GUEDES, 2016). 

 

A análise da exploração da mulher no mundo do trabalho não é uma questão de ordem 

linguística ou meramente gramatical. Ou seja, não se trata de ressaltar que além de 

trabalhadores, existem trabalhadoras na composição da classe. Trata-se de analisar 

como as mulheres sofrem uma exploração particular, ainda mais intensa do que a dos 

homens da classe trabalhadora, e que isso atende diretamente aos interesses 

dominantes. (CISNE, 2018, p. 224). 

 

 Apesar das mulheres terem ingressado no mundo do trabalho, ainda temos um cenário 

em que a sua inserção é mais precária, os trabalhos mais informais, os tempos de trabalho 

também podem ser mais parciais para que deem conta da dupla jornada de trabalho e, 

consequentemente, as remunerações são menores.  

Essa lógica atinge os vários espaços, conforme podemos observar na própria rede do 

SGD, pois, se analisarmos os cursos oferecidos para as mulheres vítimas de violência, na 

instituição que possui parceria com o CRIAAD para jovens do sexo feminino, vamos constatar 

que os cursos possuem características semelhantes. Esse órgão busca retirar as mulheres da 

situação de vulnerabilidade, oferecendo cursos de crochê, pintura em napa, reciclagem, flores 

em E.V.A (emborrachado), cupcake, confeitaria, pedraria e culinária, conforme observado no 

site da prefeitura da cidade. 

Assim, vemos que a oferta desses cursos não visa à libertação da mulher da dominação 

e opressão a que são submetidas; pelo contrário, as inferioriza diante do universo de 

possibilidades profissionais. A própria rede pode ter dificuldades para captar recursos para a 

 
73 Participava de Projeto de Trabalho Educativo pela prefeitura da cidade. (BRASIL, 1990, ar. 68, § 1º). 
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oferta de cursos que visem à construção de uma carreira profissional, mas, para além dos cursos 

prepararem para o “trabalho desvalorizado”, também acompanham o estereótipo de “trabalho 

de mulher”, que, para Cisne (2018), são entendidos como tudo o que está entre a extração do 

trabalho mediante salário e a extração do trabalho gratuito. 

Cisne (2018) pontua a importância de modificar a cultura e os valores, transformando 

hábitos fortemente enraizados e uma mentalidade que comumente inferioriza as mulheres. Para 

a autora, desconstruir os estereótipos não é tarefa fácil e nem ocorrerá de um dia para o outro, 

mas é fundamental para a elevação social da mulher e sua “participação política como integrante 

da classe trabalhadora na construção de um projeto societário emancipador”. (CISNE, 2018, p. 

2016). 

Os CRIAADs precisam garantir os direitos das jovens e dos jovens, necessitando 

acionar os recursos da comunidade para a oferta de cursos profissionalizantes, já que, 

independente de gênero, observamos que as unidades valorizam mais os cursos em ambiente 

interno, contrariando o disposto no regimento único das unidades de semiliberdade.  

 

O CRIAAD, em obediência ao princípio da incompletude institucional, ofertará 

prioritariamente cursos profissionalizantes e oficinas de qualificação profissional na 

rede de serviços externos, cabendo a excepcionalidade somente quando houver déficit 

nesta ou quando houver empecilhos que impossibilitem o acesso dos socioeducando 

a estas atividades. (RIO DE JANEIRO, 2019, art. 134, VII, §2º, grifo nosso). 

 

 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sobre as medidas de 

semiliberdade, “é obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que 

possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade” (BRASIL, 1990, art. 120, §1º). 

Igualmente, o SINASE dá ênfase à “participação do adolescente em atividades externas à 

Unidade (família e comunidade)” (CONANDA, 2006, p. 44).  Logo, no âmbito legal, os cursos 

profissionalizantes, em ambiente interno, nas unidades de semiliberdade, são permitidos, porém 

se deve priorizar os recursos externos.  

No entanto, é possível observar que algumas unidades possuem cursos 

profissionalizantes em seu interior e não priorizam as atividades externas. Frequentemente, a 

lógica dos cursos, dentro da unidade de semiliberdade, pode obedecer à demanda por diminuir 

o tempo ocioso do jovem, pois nem sempre é possível identificar, nos relatórios, o período do 

curso, se há certificação e quantos alunos concluíram. Enquanto, em relação aos cursos 

externos, fica implícita a certificação dos jovens, além de inseri-los em espaços próprios ao 

desenvolvimento da juventude.  
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A tabela a seguir nos fornece uma visão mais completa do quantitativo de jovens que 

passaram pelas unidades nos três meses analisados através dos relatórios e quantas vagas de 

educação profissional, em ambiente externo e interno, foram ocupadas durante esse período, 

por unidade.  

Ressaltamos que não é comum, mas o mesmo jovem pode participar de dois ou mais 

cursos de qualificação profissional ao mesmo tempo, principalmente nas unidades que possuem 

mais de um curso em ambiente interno. O regimento único das unidades de execução da medida 

socioeducativa de semiliberdade do DEGASE determina que “o socioeducando poderá 

participar de quantos cursos desejar, desde que não haja conflito de horários” (art. 134, VII, 

§7º).  

 

Tabela 3 – Quantitativo de jovens em medida de semiliberdade participantes de cursos profissionalizantes 

no estado do Rio de Janeiro por unidade 

 

REGIÃO METROPOLITANA 

 

Unidades 

Jovens  Internos Externos 

Média* 

Mensal 

Quant.** 

Geral 

Participantes*** Cursos Participantes Cursos 

CRIAAD A 38 53 27 1 3 3 

CRIAAD B 50 82 - - 1 1 

CRIAAD C 48 88 57 4 1 1 

CRIAAD D 16 21 - - 9 2 

CRIAAD E 27 50 - - 20 6 

CRIAAD F 37 59 3 1 3 1 

CRIAAD G N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. 

CRIAAD H 29 51 52 1 - - 

CRIAAD I 62 107 19 1 2 2 

TOTAL 38,4 511 158 8 39 16 

INTERIOR DO ESTADO 

 

Unidades 

Jovens Internos Externos 

Média 

Mensal 

Quant. 

Geral 

Participantes Cursos Participantes Cursos 

CRIAAD J 18 29 - - 8 4 

CRIAAD K 48 78 - - 1 1 

CRIAAD L 16 27 19 3 2 1 

CRIAAD M 38 75 22 1 2 1 

CRIAAD N 31 62 38 1 - - 

CRIAAD O 27 59 4 1 22 7 

TOTAL 29,7 330 83 6 35 14 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: REGIÃO METROPOLITANA + INTERIOR DO ESTADO 

TOTAL GERAL 34,6 841 241 14 74 30 

* Média correspondente ao total geral de jovens nos meses de março, abril e maio. 

** Total de jovens que estavam na unidade no mês de março + entrada em abril + entrada em maio. 

*** Quantitativo de jovens que participaram das atividades nos três meses, incluindo os que entraram ou saíram 

durante o processo do curso. 

 

 Conforme podemos observar na tabela anterior, os CRIAADs disponibilizaram de 

março a maio de 2019 um total de 44 cursos profissionalizantes aos jovens em semiliberdade. 
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Desses cursos, 30 ocorreram em ambiente externo e 14 em ambiente interno.  Apesar de haver 

maior variedade de cursos em ambiente externo, o alcance em termos quantitativos dos cursos 

em ambiente interno é bem maior e mais significativo, totalizando 241 jovens matriculados em 

cursos internos (75%) e 74 em cursos externos (15%) em todo o estado do Rio de Janeiro.  

 Em relação à divisão por regiões, destacamos que de um total de 119 participantes da 

educação profissional em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade no interior 

do estado, 83 (70%) realizaram os cursos internamente. A situação das unidades da região 

metropolitana é um pouco mais inquietante, por se tratar de semiliberdade; dos 197 

participantes dos cursos profissionalizantes, 158 (80,2%) os realizaram em ambiente interno.  

Apesar de nove unidades socioeducativas relatarem que possuem atividades 

profissionalizantes em ambiente interno à unidade, sendo cinco na região metropolitana e 

quatro no interior do estado, nenhuma apontou dificuldades nesse sentido. Muitos podem ser 

os motivos para essa ausência; vamos elencar os dois mais prováveis. 

Um dos possíveis motivos sobre essa ausência pode dizer respeito ao fato de se tratar de 

unidade de semiliberdade, que tem, como prioridade legal, a inclusão dos jovens nos recursos 

oferecidos pela comunidade local. Solicitar contribuição, nesse sentido, implica assumir uma 

dificuldade em executar a medida e chamar a atenção para essa prática. 

Os cursos de educação profissional ofertados aos jovens em ambiente interno podem, 

também, representar, para as unidades de semiliberdade, uma forma de lidar com a exigência 

legal de profissionalização dos jovens, sem a necessidade de aguardar que os problemas 

apontados como dificultadores das atividades externas sejam solucionados. 

Os relatórios pedagógicos das unidades socioeducativas compreendem a apresentação 

de dados quantitativos e qualitativos. Por meio das informações qualitativas, foi possível 

perceber as maiores dificuldades encontradas, principalmente no que diz respeito ao aspecto 

pedagógico da medida, incluindo a educação profissional, tais como, risco e vulnerabilidade 

em relação ao aspecto territorial, dominado por fações ou milícias; alta rotatividade dos 

adolescentes nas unidades; falta de documentação etc.  Tais informações nos forneceram pistas 

sobre a ênfase dada pelo estado do Rio de Janeiro na qualificação profissional dos jovens em 

cumprimento de medida de semiliberdade, em ambiente interno à unidade. 

A situação de risco e vulnerabilidade vivenciada pelos jovens, em relação à circulação 

nos territórios referentes às proximidades dos CRIAADs ou das localidades onde são ofertados 

os cursos, foi o ponto principal apresentado por quatro unidades do interior e por apenas uma 

unidade da região metropolitana como dificultador na realização de atividades de educação 

profissional, em ambiente externo à unidade. 
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Essa é uma questão importante que vem se intensificando ao longo dos últimos anos,  

em relação à apropriação e circulação dos sujeitos, principalmente das classes populares, no 

território do estado do Rio de Janeiro, e diz respeito à dominação das regiões mais empobrecidas 

por facções74 e milícias75, as quais controlam os diversos espaços das cidades, estabelecendo 

fronteiras e determinando regras de circulação e convivência.  

Segundo Godoi (2019), os espaços das cidades, no Rio de Janeiro, são disputados entre 

facções rivais ou entre uma facção e uma milícia para dominarem os territórios e passarem a 

impor as atividades criminosas, por exemplo, o comércio de drogas ou imposição de taxas de 

segurança, serviços clandestinos, como distribuição de gás de cozinha, internet e outros serviços 

de forma ilegal. 

A execução da medida de semiliberdade é a mais afetada por essa lógica, pois os jovens, 

de várias áreas, necessitam cumprir a medida em uma determinada localidade, que, em muitos 

casos, é de domínio de uma facção e ou milícia diferente da que controla os espaços na 

localidade em que reside. Segundo Godoi (2019), a principal dificuldade apontada pelos jovens 

do sistema socioeducativo, em relação à circulação pela cidade, diz respeito à rivalidade entre 

as facções criminosas.  

Possivelmente, as unidades da região metropolitana não apontaram esse fato com a 

mesma frequência e intensidade que as regiões do interior, porque possuem um quantitativo 

maior de cursos internos na unidade ou porque assistem a uma área de abrangência menor, 

atendendo a jovens que fazem parte de comunidades que são relativamente próximas aos 

CRIAADs. Também é comum que o jovem solicite ao judiciário cumprir a medida em uma 

unidade localizada em área que é de domínio de uma determinada facção ou milícia conhecida 

por ele. 

Já no interior do estado, devido ao fato dos CRIAADs atenderem a uma área de 

abrangência que abarca diversos municípios, o jovem pode ser encaminhado para uma unidade 

localizada em uma região que se encontra em conflito com o bairro/comunidade em que reside. 

Nesse caso, fica mais difícil tentar negociar com o judiciário a unidade para onde pode ser 

 
74 Grupos que, além de realizarem outros crimes, disputam o controle do tráfico de drogas, constituindo-se em um 

verdadeiro poder paralelo, com costumes e leis próprias entre os integrantes. Há o Comando Vermelho (CV), 

atualmente sediado no Complexo de favelas do Chapadão, facção criminosa mais antiga e violenta do Estado; o 

Terceiro Comando Puro (TCP), sediado na favela de Acari, e o Amigo dos Amigos (ADA), sediado no Complexo 

de favelas da Pedreira. Tais Organizações digladiam-se e se espalham por outras regiões do estado do Rio de 

Janeiro. (NOVELLINO; OLIVEIRA, 2019). 
75 São organizações criminosas paramilitares, que contam, principalmente, com policiais, bombeiros, militares e 

agentes penitenciários. (GODOI, 2019).  
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encaminhado, uma vez que outra opção pode significar a inviabilização do cumprimento da 

medida, devido à distância da localidade em que reside para a unidade. 

Convém ressaltar que, mesmo o jovem não tendo relação com o tráfico de drogas, assim 

como nos presídios, nas unidades socioeducativas, tanto de internação como de semiliberdade, 

muitas vezes precisa assumir uma facção criminosa para ter sua integridade garantida. Essa 

lógica, antes comum apenas em presídios, passou a fazer parte das unidades socioeducativas, 

afetando, também, outros espaços, como escolas, igrejas, centros de assistência social, de saúde 

e os espaços de circulação. 

Assim, os jovens do estado do Rio de Janeiro, moradores de favelas ou bairros 

periféricos e, principalmente, os que se encontram em cumprimento medida socioeducativa, 

possuem seu direito de circulação limitados, mais que isso, encontram-se, segundo Godoi 

(2019, p. 190), 

 

privados de explorar outros espaços que poderiam, igualmente, compor e enriquecer 

suas redes de relações intersubjetivas para além daquelas que já podem tecer 

legitimamente, em suas comunidades, impedindo-lhes, portanto, de experimentar a 

“cidade educativa” de maneira plena e de usufruir dos bens materiais e simbólicos 

distribuídos e imbricados aos espaços urbanos e, deles e com eles, estabelecer relações 

construtivas de aprendizagem e formação. 

 

Os CRIAADs ao inserirem os jovens nas atividades externas, incluindo a educação 

profissional, igualmente, precisam lidar com as mesmas limitações em termos de circulação e 

possibilidades. Muitas unidades de semiliberdade estão, elas mesmas, localizadas em áreas 

violentas e sob domínio de determinados grupos, inviabilizando as atividades externas de parte 

dos jovens ou de todos, a menos que as equipes encontrem alternativas, como é o caso de uma 

das unidades que conseguiu parceria com a prefeitura local para transporte exclusivo dos jovens 

em todas as atividades externas. 

Desta maneira, é possível observar o papel fundamental da articulação dos CRIAADs 

com o SGD, inclusive para possibilitar o acesso e a segurança dos jovens nos espaços externos. 

Contudo são ações individualizadas e que, pela fragilidade das parcerias, não garante sua 

manutenção quando, por exemplo, houver mudanças dos cargos dos agentes públicos 

envolvidos. 

 

Assim reconhecemos o papel fundamental do Sistema de Garantias de Direitos, hoje, 

na política socioeducativa. Por outro lado, também evidenciamos que, em virtude das 

fragilidades na consolidação deste sistema, infelizmente, na prática, ainda há atuações 

individualizadas que não permitem a efetividade e eficácia no alcance dos objetivos 

almejados na política socioeducativa. (JULIÃO; OLIVEIRA, 2017, p. 65). 
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Apesar das dificuldades de articulação com o SGD para possibilitar os cursos em 

ambiente externos, duas unidades da região metropolitana não possuem cursos 

profissionalizantes em seu interior. Uma delas apresenta parceria com algumas instituições, 

tendo um total de 20 jovens que estiveram realizando os cursos nesse período de três meses, 

por meio de parcerias com instituições públicas e público-privadas.  

No entanto, outra unidade na região metropolitana, recém-inaugurada e já com a lotação 

acima do definido pelo SINASE, não possui cursos internos, tendo apresentado, durante o 

período da pesquisa, apenas um adolescente que frequentava algum curso profissionalizante, 

apesar de alguns jovens realizarem outras atividades esportivas e de escolarização em ambiente 

externo. Ressalta-se que essa unidade relatou, em seu PPP, ainda estar fazendo um mapeamento 

das instituições parceiras, embora já estivesse recebendo jovens para o cumprimento da medida.  

Como podemos observar na tabela 3, essa realidade não é exclusiva dessa unidade, mas 

de outra unidade no interior do estado, igualmente recém-inaugurada em área sabidamente76 de 

confronto entre facções e que, também, já se encontrava com bem mais jovens que o permitido 

pelo SINASE, durante o período da pesquisa.  

Os mecanismos de repressão do Estado, através das taxas de apreensão e aprisionamento 

dos jovens, permanecem funcionando e gerando sempre números altos de eficiência capazes 

de, em pouco tempo, superlotar as unidades. A mesma eficiência não se vê no que se refere aos 

mecanismos de garantia dos direitos dos jovens do sistema socioeducativo. Ao se inaugurar o 

espaço físico de uma unidade, imediatamente as forças policiais e judiciais atuam para que o 

espaço seja rapidamente ocupado, antes que as equipes se organizem com a rede do sistema de 

garantia de direitos (SGD) daquela localidade ou que possa buscar estratégias para o 

enfrentamento das dificuldades em relação aos territórios sob domínio de facções ou milícias. 

Influenciado por Bourdieu, Wacquant (2018) retrata que o encarceramento é uma das 

estratégias para a regulação das classes populares pelo Estado neoliberal, em que “a mão 

esquerda” do Estado, representada pelos direitos à educação, à saúde, a assistência social etc., 

vai sendo suplantada pela regulação da sua “mão direita”, representada pela polícia, justiça e 

prisão, que vão se tornando mais ativas e interferindo cada vez mais nas localidades das classes 

populares. 

Outra importante questão observada na análise dos relatórios pedagógicos é a alta 

rotatividade de jovens na semiliberdade, tendo sido um aspecto pontuado por duas unidades no 

 
76 Durante a pesquisa de campo nessa unidade, foi relatado pelas equipes que o CRIAAD atual localizava-se 

próximo ao anterior, sendo uma área em que havia conflito de facções.  
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interior e em uma unidade na região metropolitana. Entretanto, com certeza, é um aspecto que 

afeta todos os CRIAADs, conforme é possível observar na tabela a seguir. 

 
Tabela 4 - Quantitativo de desligamentos das unidades de semiliberdade do estado do Rio de Janeiro nos 

meses de março a maio de 2019 
 

REGIÃO METROPOLITANA 

UNIDADES T PM RM SM MP EM 

RM 

TU E D TD 

CRIAAD A 53 4 - 10 1 - - 9 4 28 

CRIAAD B 82 5 - 4 - - - 6 24 39 

CRIAAD C 88 16 1 - - 11 1 15 20 64 

CRIAAD D 21 4 - - - - - 1 7 12 

CRIAAD E 50 2 - - - 3 1 7 6 19 

CRIAAD F -* N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. - 

CRIAAD G - N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. - 

CRIAAD H 51 3 - 8 - 1 - 3 5 20 

CRIAAD I 107 9 3 - - 3 - 17 35 67 

TOTAL 452 43 4 22 1 18 2 55 101 249 

INTERIOR DO ESTADO 

UNIDADES T PM RM SM MP EM 

RM 

TU E D TD 

CRIAAD J - N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. - 

CRIAAD K - N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. - 

CRIAAD L 27 4 - - - - - 6 7 17 

CRIAAD M 75 3 - 1 - 2 4 14 19 43 

CRIAAD N 62 13 - - - 1 - 23 8 45 

CRIAAD O - N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. - 

TOTAL 164 20 - 1 - 3 4 43 34 105 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: REGIÃO METROPOLITANA + INTERIOR 

 T PM RM SM MP EM 

RM 

TU E D TD 

TOTAL GERAL 616 63 4 23 1 21 6 98 135 354 

*Não foram computados os jovens em que não foi possível avaliar o quantitativo de desligamentos das unidades. 

 

Legenda:  

 

T Total de adolescentes que passaram pela unidade em março, abril e maio 

PM Progressão de Medida (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade 

RM Regressão de Medida (Internação) 

SM Suspensão de Medida 

MP Mandado de Prisão 

EM/ 

RM 

Extinção da Medida ou Remissão de Medida 

TU Transferência de unidade 

E Evasão (fuga) 

D Descumprimento (o jovem não volta do convívio familiar ou atividade externa) 

TD Total de desligamentos 

 

Apesar da análise da alta rotatividade dos adolescentes ultrapassar nossos objetivos 

nesta pesquisa, esse é um tema que tem relevância na compreensão das escolhas realizadas 

pelas unidades de semiliberdade, pois de 452 jovens de sete das nove77 unidades da Região 

 
77 Alguns relatórios pedagógicos não trazem a informação sobre o desligamento dos jovens na unidade. 
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Metropolitana, 249 se desligaram, correspondendo a um total de 55,1%. No interior do estado, 

o percentual de desligamentos dos CRIAADs pode ser ainda maior, pois de 164 jovens que 

passaram por três das seis unidades, 105 se desligaram, correspondendo a um percentual de 

64%. Importante destacar que, na unidade exclusiva para meninas, a rotatividade é menor que 

nos CRIAADs para meninos, tendo 23,8% de desligamentos. 

Ressaltamos que esses dados não correspondem a totalidade das unidades no estado do 

Rio de Janeiro, bem como não consideramos os relatórios pedagógicos os melhores documentos 

para realizar uma pesquisa sobre o fluxo de entradas e saídas. No entanto é importante utilizá-

los para iniciar uma discussão sobre o assunto e para refletirmos sobre a dinâmica de 

atendimento nas unidades socioeducativas de semiliberdade, por possuírem características 

bastante distintas da internação.  

Ainda que o período de reavaliação das medidas corresponda a, no máximo, seis meses, 

esses desligamentos se dão, na maioria dos casos, de forma abrupta, dificultando o 

planejamento das ações. O que foi planejado no Plano Individual do Adolescente (PIA) é 

interrompido, sem que os profissionais responsáveis pelo acompanhamento da medida tenham 

participado da decisão judicial (regressão, transferência) ou do abandono da medida 

socioeducativa pelo jovem, como ocorre nos casos de evasão e descumprimento. 

Dos 354 casos de desligamento dos jovens das unidades, no estado do Rio de Janeiro, 

evidenciados nos relatórios analisados, 233 se deram por evasão e descumprimento, o que 

corresponde a 65,8% dos casos. Se formos comparar com os casos de progressão da medida, 

em que, possivelmente, as equipes tiveram maior possibilidade de acompanhar e planejar, com 

o adolescente, a entrada em cursos ou frequência escolar, a diferença é gritante, pois apenas 

17,8% dos jovens desligados das unidades tiveram a medida progredida e 5,9% receberam 

extinção ou remissão. 

É importante ressaltar que o desligamento dos jovens não tem acarretado mudanças 

significativas no quantitativo de atendimentos nas unidades, pois, na mesma medida em que 

um grupo de jovens se desliga, outros são recebidos. Essa questão nos faz suspeitar que as 

evasões e descumprimentos constantes sejam, na verdade, um mecanismo de expulsão e seleção 

do próprio sistema, para evitar situações em que a superlotação tornaria insustentável o 

cumprimento da medida em condições minimamente humanas. No entanto cabe um estudo 

detalhado sobre esse fenômeno, pois, com certeza, são muitos os fatores que interferem nessa 

dinâmica. 

Em que sentido a alta rotatividade dos jovens afeta a participação nos cursos 

profissionalizantes em ambiente externo? O período de inscrição das instituições responsáveis 
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pela educação profissional, via internet ou não, ocorre em um período determinado, o qual nem 

sempre condiz com o período em que o jovem dá entrada na unidade. Além disso, conforme 

explicitado por um dos CRIAADs, é comum que, do tempo que leva da inscrição até a definição 

da vaga, quando o curso é viabilizado, o jovem inscrito já não se encontre na unidade.  

Da mesma forma que o número de desligamentos da unidade é enorme, o número de 

desligamento dos cursos também, visto que os jovens que saem dos CRIAADs, por evasão ou 

descumprimento, geralmente não dão continuidade aos cursos ou à escolarização por receio de 

terem que voltar ao cumprimento da medida de semiliberdade ou regredirem para a internação.  

Em um dos CRIAADs do interior do estado, foi possível observar que dos 29 

adolescentes que passaram pela unidade, nove realizavam cursos profissionalizantes78 em 

ambiente externo no mês de março, diminuindo para cinco em abril e terminando o mês de maio 

com apenas dois adolescentes frequentando. Levando em consideração o período de inscrição 

para os cursos e início de novas turmas, possivelmente esse número se manteve ou diminuiu 

até o final do curso.  

A frequente rotatividade de jovens para cumprimento de medida socioeducativa de 

semiliberdade é uma das questões que dificultam a implementação da política, visto que é um 

constante reiniciar de processos por toda a equipe profissional e de gestão das unidades 

socioeducativas. 

Levando em consideração a realidade de rotatividade de jovens no cumprimento das 

medidas de semiliberdade, podemos observar que a realização dos cursos profissionalizantes, 

internamente, acaba por maquiar, por exemplo, a seguinte questão: dos 27 jovens que passaram 

pelo curso interno de Elétrica Predial, em uma das unidades, ao longo dos três meses de estudos, 

apenas um concluiu o curso; 11 não deram continuidade (cinco por desistência e seis por 

desligamento da medida) e os 15 restantes foram entrando no curso à medida que outros iam 

saindo. Esse tipo de mecanismo se adapta à alta rotatividade das unidades de semiliberdade, 

sem que isso, de fato, seja questionado. 

Outra estratégia para lidar com a alta rotatividade é criar turmas de cursos de curta 

duração no interior da unidade. Em uma delas, durante o período da pesquisa, foram realizadas 

duas turmas dos cursos de barbeiro e duas de informática, com duração de três meses. Contudo 

vamos nos ater à análise do fluxo de rotatividade das primeiras turmas que iniciaram em 

fevereiro e terminaram em maio, pois as segundas turmas iniciaram em maio, sendo impossível 

avaliar o fluxo de entrada e saída. De 14 jovens que estavam frequentando o curso de barbeiro 

 
78Hotelaria e Serviços, Biscuit, Decorativos de Pascoa, Mecânica de Automóveis e Mecânica de Manutenção. 
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em março79, cinco concluíram. Em relação ao curso de informática, de nove jovens, seis 

concluíram.  

Esse é um tipo de adaptação diferente da anterior, mas que busca, igualmente, se adequar 

à rotatividade da unidade, permitindo que o jovem consiga entrar no curso mesmo após o seu 

início, pelo menos no primeiro mês. Além disso, em pouco tempo, uma nova turma é criada e 

outros jovens podem ocupar o espaço dos que saíram da unidade. 

De qualquer forma, mesmo que uma minoria dos jovens consiga concluir os cursos e 

que sejam oferecidas poucas vagas para o quantitativo total de jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa, percebemos um esforço de algumas das unidades de semiliberdade em 

compreender a profissionalização como fundamental ao processo de socialização dos jovens 

autores de ato infracional. 

A baixa escolaridade foi assinalada por duas unidades do interior do estado como 

desfavorável à inserção dos jovens nos cursos profissionalizantes, pois é muito comum se 

evidenciar exigências mínimas de escolarização para participação em determinados cursos 

oferecidos, principalmente, por instituições externas. 

A realidade de distorção idade-série da maioria dos jovens em conflito com a lei 

demonstra que, se a escolarização no Brasil se democratizou no acesso, buscou outras formas 

de selecionar os que realmente conseguem garantir o seu direito à educação através das 

constantes interrupções no processo escolar de um determinado grupo social, por meio de 

evasões e expulsões. 

 

A escola é a instituição que pode dar ao indivíduo a possibilidade de encarar o mundo 

com melhores chances de sucesso. É a escola que pode contribuir para uma 

socialização mais efetiva dos sujeitos. Mas também é a escola que representa um 

grande obstáculo a ser vencido por grande parte da população que vive a margem da 

sociedade. É a escola também que muitas vezes expulsa o sujeito, limitando suas 

chances de alcançar o objetivo desejado, quer seja a obtenção de um certificado para 

garantir um emprego melhor, ou uma formação acadêmica, ou meramente aprender a 

ler para garantir uma melhor circulação pela sociedade letrada. (JESUS, 2018, p. 113). 

 

A pesquisa, “Trajetórias de vida de jovens em situação de privação de liberdade no 

sistema socioeducativo do estado do Rio de Janeiro (DEGASE; UFF, 2018), constatou que 

aproximadamente a metade dos jovens internados (45,6%), em 2016, cursavam o 6º e o 7º anos 

e a maioria apresentou altas taxas de distorção idade-série. Contudo as taxas de baixa 

escolaridade são maiores do que a propagada pelo imaginário social, o qual considera que a 

grande maioria não sabe ler nem escrever, porém temos um percentual de 14,62% de jovens 

 
79Não foi possível saber quantos jovens foram matriculados em fevereiro, quando a turma teve início. 
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cursando o Ensino Médio, enquanto os que se encontram nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental chegam a 14%. 

Analisando os dados sobre os 316 participantes dos cursos profissionalizantes 

oferecidos na semiliberdade, vemos que apenas 4 (1,2%) realizavam cursos técnicos 

correspondentes ao nível médio.  Comparando esses dados com os dados da pesquisa realizada 

pelo DEGASE e UFF (2018), sobre o percentual de internos cursando o Ensino Médio, 

correspondentes a 14,62%, chegamos à conclusão de que os jovens do sistema socioeducativo 

que se encontram no Ensino Médio possuem poucas possibilidades de realizarem cursos 

profissionalizantes correspondentes à etapa de escolarização em que se encontram.  É comum 

observarmos jovens cursando o Ensino Médio, mas participando de cursos de capacitação 

profissional que não possuem pré-requisito ou que exijam apenas o primeiro segmento do 

Ensino Fundamental.  

Os dados de escolarização são fundamentais ao refletirmos sobre a classe social dos 

jovens que chegam ao sistema socioeducativo e qual o tipo de educação é garantida aos filhos 

das classes populares. Em uma sociedade desigual, cujas oportunidades são diferenciadas, os 

jovens em cumprimento de medida socioeducativa necessitam de maior investimento para 

recuperarem os anos de escolarização deixados para trás, devido ao seu histórico de 

vulnerabilidades. 

Sem dúvida, os cursos de livre oferta atendem a um grupo maior de jovens, 

possibilitando que os mais vulneráveis e os de menor escolaridade, tenham acesso à formação 

profissional. No entanto, as unidades do DEGASE não podem esquecer de oferecer 

oportunidades para os que se encontram nos níveis mais elevados de escolarização, caso 

contrário, a medida socioeducativa pode significar um corte ainda maior na vida dos jovens, 

pois implica a regressão em termos escolares e de profissionalização. 

Mais uma questão evidenciada, nos relatórios, é o problema da articulação com os outros 

sistemas da rede de serviços. Uma das unidades pontuou, por exemplo, que o município permite 

apenas a gratuidade de transporte para os jovens que estudam em escolas da rede municipal e 

que estejam devidamente uniformizados, porém esses uniformes não são oferecidos 

gratuitamente para os alunos em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, os mais pobres 

podem ficar sem frequentar as escolas, apesar de matriculados, não havendo, também, previsão, 

nos municípios, de gratuidade nos transportes para os jovens que participam de cursos de 

qualificação profissional. 

É um constante processo de negociação que precisa ser retroalimentado com muita 

frequência. Muitas vezes, é necessário acionar o SGD para a garantia de direitos mínimos 
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previstos para a comunidade em geral e para os jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa. Diversos obstáculos devem ser superados, constantemente, para a garantia de 

acesso dos jovens em cumprimento de semiliberdade às atividades oferecidas para a sociedade 

em geral. 

 Ao analisar a articulação do DEGASE com o SGD, Oliveira (2015) observou que houve 

muitos avanços em termos de conquistas de direitos, no âmbito legal, para os jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa, porém o entendimento dos agentes operadores do SGD 

sobre a política do estado do Rio de Janeiro está distante do idealizado. Isso porque há “omissão 

de direitos ao público destinatário desta política, referendando-se às práticas que revelam o 

grande hiato entre o direito assegurado na lei e o que de fato acontece no cotidiano de sua 

execução”. (OLIVEIRA, 2015, p. 139) 

A autora observa, ainda, que os agentes do SGD, que não são responsáveis pela 

execução das medidas socioeducativas, como os integrantes dos conselhos de direitos e do 

judiciário, não demonstram o sentimento de corresponsabilização acerca da omissão do Estado 

em garantir os direitos dos jovens que cumprem medida socioeducativa, atribuindo a 

responsabilidade das violações de direitos apenas ao órgão executor. 

Apesar de o SGD, representado pelos sistemas de justiça, de educação, de saúde e de 

segurança, apresentar estruturação, através dos dispositivos legais, que garantem prioridade 

absoluta aos atendimentos para as crianças e adolescentes, os quais estão a salvo de qualquer 

discriminação, não é o que podemos observar de fato. Na prática, aos jovens das classes mais 

pobres e do sistema socioeducativo há ausência de ações articuladas, fazendo com que a rede 

de serviços apresente fragilidades, em que cada um dos sistemas apresenta ações isoladas. 

Conforme visto, o CRIAAD apontou algumas dificuldades para garantir o direito dos 

jovens em semiliberdade à profissionalização. Com exceção da alta rotatividade, que ainda 

precisa ser mais bem estudada, todas as outras dificuldades (risco e vulnerabilidade em circular 

nos territórios, dificuldades para estabelecer parcerias, baixa escolaridade) indicam falhas na 

rede de serviços externos, representados pelo SGD. 

Em outros termos, se o jovem encontra dificuldades para circular nos espaços educativos 

e profissionalizantes, o sistema de segurança não está garantindo a proteção de todos os 

cidadãos. Se o jovem se encontra em distorção idade-série, o sistema educacional não conseguiu 

atender às demandas educativas dele e necessita apresentar estratégias para superar essa 

situação que não é exclusiva dos jovens no sistema socioeducativo. Se há dificuldades para 

estabelecer parcerias com as instituições que oferecem a educação profissional, é possível que 

esteja faltando articulação entre os CRIAADs com a rede, mas pode, também, haver resistências 
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dos órgãos responsáveis ou falhas na oferta de profissionalização para os grupos mais 

vulneráveis. 

Muitas vezes, é somente após começarem a cumprir a medida socioeducativa que os 

jovens começam a acessar os seus direitos básicos, entre eles, a educação e a profissionalização, 

sendo essencial a garantia desse direito como ferramenta para possibilitar a autonomia e a 

emancipação dos jovens. 

Um dos CRIAADs da região metropolitana relatou, na apresentação do PPP, que, ao 

levarem um grupo de jovens em um dispositivo público de inclusão digital, a polícia foi 

acionada por uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo um assalto, uma vez que a cidade 

ou cidadania, ao contrário do que disposto nas leis, não é para todos e os espaços estão 

devidamente demarcados em classe, gênero e raça.  

Baratta, ao se referir à função selecionadora do sistema escolar e da complementaridade 

com o sistema penal, considera que a imagem de uma “sociedade das camadas médias” impõe 

uma “desigual repartição do acesso aos recursos e às chances sociais” (BARRATTA, 2011, p. 

172, grifo do autor). Assim como a cultura produzida nas periferias é marginalizada pelas 

classes hegemônicas, da mesma maneira o acesso aos espaços culturais e educativos, em que 

as classes médias e altas possuem entrada assegurada, não é garantido às classes populares.  Na 

primeira oportunidade de furo da barreira social, o estereótipo do “bandido” é acionado e são 

discriminados. 

Diante das questões apresentadas pelos CRIAADs na articulação com a rede de serviços, 

as unidades socioeducativas precisam pensar em estratégias diversas para resolução dos 

problemas que surgem na relação com o SGD. Nesse sentido, é fundamental que a articulação 

com órgãos da administração pública local e sociedade civil seja uma ferramenta que conte, 

efetivamente, com a responsabilidade de todos os agentes corresponsáveis, a fim de que se 

garanta o direito dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas ao acesso à educação 

profissional. 

Por meio da análise dos PPP das unidades e dos relatórios pedagógicos, foi possível 

demarcar as instituições que oferecem a educação profissional ou cursos preparatórios ao 

mundo do trabalho aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade.  

A grande maioria dessas instituições estabelece parceria com as unidades, porém não 

podemos afirmar se todos os cursos/oficinas foram realizados através da cooperação das 

instituições com o DEGASE, podendo ter ocorrido por iniciativa das famílias e dos jovens ou 

inclusão por processo seletivo, orientado pelas equipes das unidades. 
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Na construção do quadro a seguir, excluímos os cursos, os quais as unidades não 

especificaram a instituição que os realizavam, e incluímos as atividades de “orientação ou 

preparação profissional”, realizadas por entidades que se envolveram na profissionalização dos 

jovens da semiliberdade no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de cartografar a natureza 

das parcerias estabelecidas. 

Dividimos o quadro de forma a destacar a natureza da instituição, se os cursos e oficinas 

ocorrem em ambiente interno ou externo e o quantitativo de jovens atendidos. Primeiramente, 

consideramos as Organizações Governamentais ou Autarquias, as quais fazem parte, direta ou 

indiretamente, da administração pública. Em segundo lugar, consideramos as Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs) e os Serviços Sociais Autônomos, como as entidades do Sistema “S”. 

Por fim, consideramos as instituições de natureza privada, que possuem fins lucrativos. 

 

Quadro 1: Instituições envolvidas na realização da profissionalização dos jovens em semiliberdade no 

estado do Rio de Janeiro nos meses de março a maio de 2019  
 

 Organizações Governamentais ou Autarquias 

Instituições Região Interno 

externo 

Quant. 

Cursos/ 

oficinas 

Quant. 

de part. 

FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica) – vinculado 

à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. 

Metropolitana 

 

Externo 

 

2 

 

2 

 

Interior Externo 1 6 

Interior Interno 2 13 

CEFET/RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica – 

Campi Maria da Graça) - vinculada ao Ministério da 

Educação. 

Metropolitana Externo 1 1 

FUNDEC (Fundação de apoio à Escola Técnica, Ciência, 

Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de 

Duque de Caxias) – vinculada à prefeitura do município de 

Duque de Caxias. 

Metropolitana 

 
Interno 

 

2 
47 

Centro de Referência de Atendimento a Mulheres em 

Situação de Violência (Casa da Mulher Nilopolitana) –

Vinculado à Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos do 

Município de Nilópolis 

Metropolitana Externo 2 9 

Plataforma Urbana Digital da Engenhoca – equipamento 

público vinculado a Prefeitura Municipal de Niterói. 
Metropolitana 

Externo 

 
4 

19 

 

FBG (Fundação Beatriz Gama) abrigo e escola de cursos 

profissionalizante – autarquia vinculada à Prefeitura 

Municipal de Volta Redonda. 

Interior Externo 6 13 

CETEP (Centro de Educação Tecnológica e Profissional) – 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Macaé. 
Interior Externo 1 2 

SUBTOTAL 20 112 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) e Serviços Sociais Autônomos 

Instituição 

Cursos 
Interno 

externo 

Quant. 

Cursos/ 

oficinas 

Quant. 

de part. 

Fundação MUDES – Fundação Movimento Universitário de 

Desenvolvimento Econômico e Social. 
Metropolitana Interno 1 20 
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RECODE – Organização social que promove o 

empoderamento digital. 
Metropolitana Interno 1 52 

CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) – preparação 

para programas de aprendizagem e estágio. 
Interior 

Interno 

 

1 

 

35 

 

Metropolitana Externo 1 2 

Instituto Coca-Cola Brasil – braço social de empresa privada 

que faz parcerias com OSCs. 
Metropolitana Externo 1 1 

Fundação CSN (Fundação da Companhia Siderúrgica 

Nacional). Natureza privada que estabelece parceria com o 

governo local e a sociedade.  

Interior 

 
Externo 1 6 

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)  Metropolitana 

 

Externo 

 
1 

1 

 

Interior Externo 1 1 

SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)  
Metropolitana Interno 1 19 

SESC (Serviço Social do Comércio) – parte do Fecomércio 

RJ, composto pelo SENAC. 
Interior Externo 2 5 

Casa do Menor São Miguel Arcanjo – Instituição 

filantrópica, vinculada a Igreja Católica 
Metropolitana Externo 1 1 

Associação Assistencial Makadeski (parceria com a 

prefeitura municipal de São Gonçalo) 
Metropolitana Externo 1 1 

SUBTOTAL 14 144 

Instituição Privada 

Instituição Cursos Interno 

externo 

 Quant. 

de part. 

Colégio e Curso Evolução – oferece cursos técnicos, 

profissionalizantes, minicursos, especialização. 
Metropolitana Externo 1 1 

Microlins – (Rede da educação profissional na área da 

informação) Curso de franquias da MoveEdu.  
Metropolitana Externo 1 1 

Centro Avançado de Treinamento – DATAFOX (mantém 

parcerias com empresas, indústrias e instituições). Interior Externo 1 1 

SUBTOTAL 3 3 

TOTAL GERAL  259 

 

O quadro 1 apresenta as instituições que ofereceram cursos ou oficinas, visando a 

profissionalização dos jovens em cumprimento de semiliberdade. Buscando atender ao 

princípio da incompletude institucional, o DEGASE apresentou um total geral de 259 

participantes de cursos e oficinas promovidas por outras instituições em interlocução com os 

CRIAADs. Esse número pode ser muito pequeno se pensarmos o quantitativo de jovens em 

semiliberdade, já que, de acordo com os relatórios pedagógicos, somente nos meses de março, 

abril e maio de 2019, 841 jovens passaram por 14 dos 15 CRIAADs. 

 Conforme podemos observar, entre as instituições públicas, as ligadas aos governos 

locais apresentam maior facilidade de parceria com as unidades socioeducativas de 

semiliberdade. Na região metropolitana, temos o FUNDEC, o Centro de Referência de 

Atendimento a Mulheres em Situação de Violência e a Plataforma Urbana Digital da 
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Engenhoca, e, no interior do estado, a Fundação Beatriz Gama e o CETEP, que oferecem um 

total de 15 cursos, atingindo 91 participantes.  

 Se compararmos com as instituições federais e estaduais, vamos perceber que as 

instituições municipais possuem uma articulação melhor com as unidades de semiliberdade, 

pois o CEFET (instituição federal) apareceu nos relatórios apenas uma vez, atendendo a um 

jovem, e a FAETEC, um pouco mais. Cabe destacar que o site oficial da FAETEC informa 

haver mais de 130 unidades e que, segundo dados do site do MEC, em todo estado do Rio de 

Janeiro há 13 Institutos Federais responsáveis pela Educação Profissional e Tecnológica.  

Apesar de apenas uma unidade pontuar a dificuldade de estabelecimento de parceria 

com a FAETEC mais próxima, é possível se observar que essa é uma realidade vivenciada por 

quase todos os CRIAADs. A FAETEC ofereceu quatro cursos em todo o estado, alcançando 21 

jovens na realização de cursos de formação inicial e qualificação profissional, sendo um deles 

em ambiente interno.  

É fundamental se levar em consideração que a FAETEC é a fundação responsável pela 

implementação da política de Educação Profissional e Tecnológica pública e gratuita, no estado 

do Rio de Janeiro, estando vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Mesmo 

sendo um órgão vinculado ao governo do estado como o DEGASE, obstáculos diversos ainda 

precisam ser superados para garantia do acesso aos jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas.  

Na apresentação dos PPP, uma das unidades, na região metropolitana, relatou que, em 

anos anteriores, possuíam uma parceria com a FAETEC, conseguindo separar cotas para os 

jovens do CRIAAD, porém não haviam conseguido dar continuidade à parceria, porque a 

instituição havia passado a incluir os filhos de militares no montante de cotas para situações de 

vulnerabilidade. Além disso, de acordo com os relatos, nos últimos anos, a FAETEC, assim 

como outros órgãos do governo estadual, vinha passando por muitas dificuldades financeiras 

chegando a demitir funcionários, o que dificultou a articulação com a instituição.  

Apesar desses obstáculos, a unidade conseguiu restabelecer o vínculo com a FAETEC, 

selecionando cinco jovens, até o período de fevereiro de 2019, para participar dos cursos 

oferecidos. Desses jovens, somente dois estavam participando dos cursos no período de março 

a maio.  Possivelmente os três restantes haviam se desligado da unidade, não sendo possível, 

com os recursos dessa pesquisa, saber se deram continuidade aos cursos após o desligamento. 

Em setembro de 2019, o DESASE e a FAETEC assinaram um termo de cooperação que 

garante a oferta de cursos de qualificação profissional a jovens em cumprimento de medida 
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socioeducativa para as unidades de internação. É inquestionável que a parceria é uma ação 

muito positiva para a socioeducação, entretanto a semiliberdade não foi contemplada.  

Apesar dos termos de cooperação poderem ser celebrados entre as instituições 

fornecedoras da educação profissional e os gestores locais, a FAETEC é um órgão do governo 

do estado, assim como o DEGASE, e, portanto, essa comunicação poderia ser facilitada. Uma 

parceria mais efetiva entre as instituições poderia contemplar aos CRIAADs, não com cursos 

internos, mas por meio de inclusão nos cursos oferecidos pelas escolas da FAETEC mais 

próximas aos CRIAADs. 

 Dessa forma, as instituições públicas locais parecem ter mais facilidade para oferecer 

vagas aos jovens em semiliberdade nos cursos e oficinas de forma mais regular que as 

instituições estaduais e federais, adaptando-se às questões apontadas pelas unidades, com maior 

flexibilidade. Por conseguinte, conseguiram atingir 91 participantes, em um total de 81,3%, 

entre as instituições públicas, e 35,1%, no cômputo de todas as instituições, enquanto as 

instituições estaduais e federais atenderam a 22 jovens, correspondendo a 6,3%, dos 

participantes em todos os cursos. 

No entanto são as Organizações do “Terceiro Setor”, as quais compreendem as 

Organizações da Sociedade Civil (OSC)80 e os Serviços Sociais Autônomos, os últimos também 

chamados de Sistema “S”, que atendem ao maior número de participação dos jovens nas 

atividades profissionalizantes, em um total de 144, representando 55,6 % do total de jovens em 

semiliberdade inscritos em seus projetos na área de profissionalização. São oito cursos de 

formação profissional, com 89 participantes (34,4%) e o restante inscrito em oficinas de 

preparação para o mundo do trabalho, correspondendo a 22%. 

 Conforme visto anteriormente, a sociedade civil comporta escolas, igrejas, associações, 

sindicatos, ONGs, fundações e não tem o mesmo significado que as OSCs, definidas pela Lei 

13.019/2014, conforme utilizada na tabela 1, mas correspondem ao que podemos chamar do 

“terceiro setor”81 da economia que, de modo distorcido, se diz sinônimo da sociedade civil.  Em 

outras palavras, a sociedade civil diferencia-se do Estado e do mercado, nesse caso, 

apresentando o sentido de “público”, porém “não estatal” (MOTTA, 2012).  

 
80 Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que não distribui, entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou 

líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 

suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 

meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. (BRASIL, 2014, art. 84, I). . 
81 primeiro setor — Estado; segundo setor — mercado; terceiro setor — sociedade civil. 
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 Em síntese, o chamado “terceiro setor” é apenas um dos componentes que constituem a 

sociedade civil. Entretanto, há, nessa concepção, um sentido de sociedade civil dissociada do 

Estado, que trava uma luta pela hegemonia do mercado na educação das classes populares, 

através do discurso da “responsabilidade social”, passando “a executar políticas sociais em 

diversas áreas, mas, principalmente, ações de formação ético-política” (COSTA, D. 2019, p. 

52). 

 Wanderley (2012), ao abordar a sociedade civil através de Gramsci, aponta que a 

sociedade política ou Estado, no sentido restrito, exerce a função de coerção e domínio, ao passo 

que a sociedade civil, através dos organismos considerados “privados”, mediante o consenso e 

da adesão das massas, possibilitam a direção intelectual e moral da sociedade. Por meio da 

sociedade civil são difundidas a ideologia, os interesses e os valores das classes dominantes, 

sob o consentimento e adesão das classes dominadas. 

Não sem motivo, três instituições do terceiro setor realizaram oficinas de preparação 

para o mundo do trabalho.  A Fundação MUDES, na região metropolitana; o CIEE, no interior 

do estado e na região metropolitana, bem como, o Projeto Jovem Coca-Cola, na região 

metropolitana. Todos buscam atender aos jovens em situação de vulnerabilidade, mediante 

encontros de orientação sobre o mundo do trabalho e realização de cadastros dos jovens nos 

programas do jovem aprendiz.  

Por estarem vinculadas às empresas privadas, essas instituições apresentam discurso 

ligado à área empresarial, dominando as propostas de “empreendedorismo”, “trabalhabilidade”, 

“cultura empresarial” etc. Dessa forma, esses projetos abordam a aprendizagem profissional 

por meio de uma perspectiva que enfatiza os aspectos positivos da inclusão no mercado de 

trabalho, como se bastasse isso para mudar as condições materiais dos jovens, sem levar em 

consideração as desigualdades sociais, a situação do número de desempregados no país e o 

próprio mundo capitalista que provoca esses contrastes. 

Contudo, o carro chefe para atrair a participação dos jovens das classes populares nessas 

oficinas é o fato de apresentarem propostas de inscrição no jovem aprendiz, comprometendo-

se a contribuir e até facilitar a inclusão no referido programa, de acordo com o perfil de cada 

jovem. Com essa promessa, as classes empresariais do país vão dirigindo e conformando a 

juventude das classes populares à nova organização do trabalho. 

 A grande penetração das organizações do “terceiro setor” nas ações, junto aos grupos 

mais vulneráveis, se dá por intermédio da ideia, do senso comum, de que os serviços públicos 

são ineficientes e que as OSCs não apresentam nem o caráter lucrativo do setor privado e nem 
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a ineficiência e burocracia dos setores públicos. O investimento nessas instituições tem 

objetivos econômicos internacionais, que, segundo Motta (2012, p. 110), serve para: 

 

Reduzir os gastos públicos dos países de capitalismo dependente, principalmente os 

gastos sociais, direcionando a administração da pobreza para as organizações da 

sociedade civil (não governamentais, “de interesse público”, “responsável 

socialmente” etc.), pautando-se na ideologia da boa governança, que implica políticas 

sociais de baixo custo, utilizando-se de força de trabalho voluntária e recursos doados 

pela população.  

 

Como podemos observar, as OSCs assumiram papel de protagonismo na formação para 

o trabalho de jovens em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade. São cursos 

de capacitação profissional, em sua maioria, de livre oferta e de baixo custo para as instituições. 

Esses cursos são idealizados para atingir as parcelas mais pobres da classe popular, porém os 

jovens dificilmente conseguiram acessá-los antes de entrarem no sistema socioeducativo, pois 

fazem parte daquela parcela da população, cujas políticas públicas, mesmo que precárias, não 

estão acessíveis. 

No que tange aos serviços sociais autônomos, temos o Sistema “S”, sendo composto por 

entidades que prestam serviços privados, mas de interesse público, recebendo incentivos 

financeiros do Estado e integrando a administração pública direta ou indireta.  

 Segundo Manfredini, a educação ofertada pelo Sistema “S” vem sendo alvo de críticas, 

pois a concepção educacional das instituições vinculadas a esse sistema pauta-se por uma visão 

disciplinadora do capital, apresentando uma formação de orientação tecnicista, 

voltada para as necessidades conjunturais do mercado de trabalho e dos setores produtivos. 

Contudo a mesma autora pontua a necessidade de cautela, ao afirmar que SENAI, SESI, 

SENAC E SESC constituem, atualmente, apenas aparatos ideológicos a serviço do 

empresariado. Para Manfredini (2017, p. 194), 

 

São, como todos os outros sistemas educativos, palco de contradições, de tensões e de 

lutas internas, em que diferentes visões de mundo, de sociedade e de educação se 

defrontam. Essa nossa afirmação, contudo, não exclui a importância do debate acerca 

de sua ambiguidade institucional: sistemas que têm gestão privada prestando serviços 

de natureza pública, com recursos também de natureza pública. (MANFREDINI, 

2017, p. 194). 

 

 Frigotto (2010) denuncia a utilização de recursos públicos sem que haja, realmente, 

interesse público na manutenção desse Sistema que cobra mensalidades nos cursos 

profissionalizantes, apresentando poucas bolsas de gratuidade, afastando as possibilidades de 

jovens e trabalhadores das classes mais pobres acessarem os cursos oferecidos.    
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As parcerias firmadas com o Sistema “S” não possuem a expressividade esperada nas 

unidades de semiliberdade do estado do Rio de Janeiro, principalmente por serem garantidas 

pela Lei SINASE, que determina a oferta de “vagas aos usuários do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) nas condições a serem dispostas em instrumentos de 

cooperação celebrados entre os operadores (...)” dos SENAI, SENAC, SENAR, SENAT “com 

os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais”. (BRASIL, 2012, art. 76, 77, 

78, 79, 80). 

Apenas três CRIAADs possuem jovens realizando formação profissional, por 

intermédio do Sistema “S”, sendo que um dos cursos é o de garçom e ocorre no interior de uma 

das unidades, atendendo a 19 jovens gratuitamente. Em outra unidade, um jovem conseguiu a 

gratuidade no Projeto Capacitar, sabendo que esse projeto não ocorre em todos os municípios 

do estado. Sobre o jovem que realizava o curso de Mecânica de Manutenção no SENAI, não 

foi possível saber se recebeu bolsa integral ou se precisou pagar a mensalidade do curso. 

Por outro lado, o Ministério Público de Minas Gerais (2014) pontua que as entidades do 

Sistema “S” possuem a obrigação de realizar ações de formação profissional, ofertando ensino 

de continuação, aperfeiçoamento e especialização para trabalhadores ou para jovens aprendizes, 

incluindo os jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Apesar de terem liberdade de 

escolha acerca dos cursos que ofertarão, as entidades do Sistema “S” não podem escolher se os 

jovens em cumprimento de medida socioeducativa devem ou não frequentar os cursos 

disponíveis, pois estes encontram-se amparados por lei. 

No entanto através da cartografia dos cursos de profissionalização na semiliberdade 

constatamos outra realidade. A maioria dos PPP aponta a necessidade de estabelecer a parceria 

garantida em lei com as instituições do Sistema “S”, entretanto os relatórios pedagógicos 

apontam que, efetivamente, essa pareceria não acontece. 

 A cartografia das instituições também nos permite conhecer a participação de grandes 

empresas privadas nacionais e internacionais, como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

e a Coca-Cola. A fundação CSN ofereceu o curso profissionalizante Capacitar Hotelaria e 

Serviços, em parceria com dois CRIAADs do interior do estado, atendendo a seis jovens. Já o 

instituto Coca-Cola, através do Projeto Jovem Coca-Cola, pretende preparar jovens para o 

mercado de trabalho dentro da área de vendas e geração de renda, oferecendo uma vaga em 

suas oficinas na região metropolitana. 

 Mediante esses “braços sociais”, as instituições de natureza privada recebem apoio de 

outras instituições e de incentivos fiscais, estabelecendo parceria com o governo local e a 

sociedade. De acordo com Manfredini, os grandes grupos financeiros, privados e estatais, e 
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grandes empresas possuem centros e programas para formação inicial e continuada dos 

trabalhadores, “visando prepará-los técnica e ideologicamente para fazer frente às novas 

exigências advindas dos processos de reestruturação produtiva e organizacional em tempos de 

globalização”. (MANFREDINI, 2017, p. 216).  

No quadro a seguir, cartografamos as experiências dos jovens trabalhadores, que 

cumprem a medida socioeducativa de semiliberdade no estado do Rio de Janeiro. Nessa 

categoria, estamos identificando os jovens que são autorizados pela instituição 

DEGASE/Justiça a vender a sua força de trabalho através do jovem aprendiz, do trabalho 

educativo ou do trabalho formal ou informal. Não temos a intenção de aprofundar os estudos a 

respeito do trabalho dos jovens, todavia as informações são relevantes para a análise das 

políticas referentes aos programas de aprendizagem. 

 

Quadro 2 - Jovens trabalhadores em cumprimento de medida de semiliberdade no estado do Rio de 

Janeiro por região 
 

Região Metropolitana 

Modalidade Projeto/ 

Atividade 

Local 

 

Idade / série Carga 

horária 

Direitos 

trab. 

Form. 

Jovem 

aprendiz 

- Iate Clube Jurujuba 18 anos  

1º ano EM 

2ª a 6ª feira 

10h as 18h 

Sim Sim 

Justiça pelo 

Jovem 

Tribunal de Justiça 17 anos 

1º ano EM 

N. I. Sim Sim 

- Bobs 16 anos 

Aceleração 

13h as 17h 

diariamente 

Sim  Sim 

- N. I. 16 anos 

1º ano EM 

2ª a 6ª feira 

13 as 17h 

N.I. N.I. 

Trabalho Vendedor de 

frutas 

- 9º ano 

16 anos 

2ª a 6ª feira 

13h as 18h 

N. I. Não 

 

Não informa 

TEOP Comércio de 

alimentos e utilidades 

EIRELI-ME 

8º ano EF 

17 anos 

2ª a 6ª feira 

8h as 12h 

N.I. Não 

Não informa Salão de Beleza 6º ano 

15 anos 

11h as 17h 

Diariamente 

N.I. Não 

Balconista Mundo dos Controles 2° ano EM 

17 anos 

N. I. N.I. Não  

Auxiliar de 

cozinha 

Restaurante Roraima 7º ano 

20 anos 

N. I. N. I. Não 

Construção 

civil 

LW Terraplanagem 16 anos 

8º ano EF 

2ª a 6ª feira 

4 horas 

diárias 

N. I. Não 

Distribuidora F&F Fornecedora: O 

Forte do Cimento 

16 anos 

9º ano EF 

2ª a 6ª feira 

13h as 18h 

N. I. Não 

Interior do estado 

Modalidade Projeto Local 

 

Idade Carga 

horária 

Direitos 

trab. 

Form. 

Trabalho 

Educativo 

Projeto Nova 

Vida 

Órgão da prefeitura  16 anos 

1º ano EM 

2ª a 6ª feira 

8 as 12h 

Não Sim 

Trabalho - Loja de Ração  15 anos 

7º ano EF 

9h as 17h Não Não 
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Ajudante de 

pintura 

Oficina de pintura e 

lanternagem do Bill 

18 anos 

1º ano EM 

2ª a 6ª feira 

8h as 18h 

N. I. Não 

Ajudante de 

pedreiro 

N.I. 7º ano EF 

18 anos 

2ª a 6ª feira 

8h as 18h 

N. I. N.I. 

Atendente Empório FIT 2ª a 6ª feira 

10h as 16h 

6º ano EF 

16 anos 

Não Não 

  

O Programa Jovem Aprendiz foi citado em cinco PPP dos CRIAADs localizados na 

região metropolitana e de duas das unidades do interior do estado. Foi possível, no entanto, 

observar, em campo, o quanto essa proposta é considerada de fundamental importância para os 

jovens em cumprimento de medida socioeducativa, pois a Lei de Aprendizagem foi abordada 

pela maioria dos CRIAADs no contexto de apresentação dos PPP para o grupo gestor. 

A pesquisa, Trajetórias de vida de jovens em situação de privação de liberdade no 

sistema socioeducativo do estado do Rio de Janeiro (DEGASE; UFF, 2018), novamente nos 

fornece as informações para compreendermos o motivo do interesse das unidades 

socioeducativas pelo Programa de Aprendizagem. A referida pesquisa aponta que 76,2% dos 

jovens que chegam ao sistema socioeducativo, no estado do Rio de Janeiro, já tiveram alguma 

experiência de trabalho anterior ao cumprimento da medida, porém as atividades de trabalho 

exercidas por esses jovens eram, em sua maioria, incompatíveis com a frequência escolar 

obrigatória. 

Dessa forma, a atenção das unidades socioeducativas para o Programa Jovem Aprendiz, 

diz respeito a buscar despertar o interesse dos socioeducandos por uma atividade que 

possibilitaria a formação profissional remunerada e que garantisse a inserção em uma ocupação 

formal, bem como incentivasse a continuidade do processo de escolarização. 

Ainda que a Lei de Aprendizagem não tenha sido formulada com o intuito de fomentar 

uma educação emancipadora, segundo Costa D. (2019), é importante considerar que a 

aprendizagem profissional pode muito bem atender a uma proposta de proporcionar a 

autonomia dos sujeitos, caso sirva para ampliar as reflexões sobre as contradições do mundo 

trabalho. Uma vez que os jovens das classes mais empobrecidas da população precisarão, de 

qualquer forma, enquanto inseridos em uma sociedade capitalista, vender a força de trabalho 

para a própria sobrevivência, que possam fazê-lo por meio de uma atividade formal e 

acompanhada. 

O Decreto 9.579/2018 e a Lei SINASE nº 12.594/2012 preveem a prioridade de vagas 

para os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e, ainda, que o Sistema “S” deve 

ofertar essas vagas. No entanto, de 841 jovens que constam nos relatórios pedagógicos das 
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unidades de semiliberdade, de março a maio de 2019, apenas quatro encontravam-se 

participando do programa, todos na região metropolitana.  

No interior do estado, o relatório pedagógico de uma das unidades aponta a participação 

de uma jovem do sexo feminino em um projeto vinculado ao Programa Jovem Aprendiz, porém 

por meio de uma análise mais aprofundada mediante pesquisa no site da instituição que oferece 

o projeto, constatamos que a atividade é denominada como trabalho educativo, já que não 

garante os mesmos direitos trabalhistas apresentados pela Lei de Aprendizagem para o 

Programa Jovem Aprendiz.  

O Projeto Nova Vida, vinculado à prefeitura de uma cidade do interior, corresponde ao 

trabalho educativo, definido pelo ECA (Brasil, 1990, art. 68,§ 1º) como a “atividade laboral em 

que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando 

prevalecem sobre o aspecto produtivo”. O PPP da unidade informa que essa é uma parceria da 

prefeitura com o judiciário, o qual encaminha o(a) jovem diretamente ao programa, antes de 

sua entrada na unidade. 

Dos quatro jovens aprendizes indicados nos relatórios pedagógicos, apenas um não se 

encontrava no Ensino Médio, desenvolvendo atividade de trabalho no Bob’s82, apesar da Lei 

de Aprendizagem garantir vagas no Programa, também para jovens do Ensino Fundamental. 

Em relação ao Programa Jovem Aprendiz, a maior queixa é de que quase não há oportunidades 

para os jovens de baixa escolaridade (COSTA D., 2019). 

Apesar da prioridade aos grupos em vulnerabilidade, previsto pelo Decreto 9.579/2018, 

observa-se que este não deixa claro como se dará a seleção do jovem para o programa. A 

estratégia aparenta ser a de fazer parecer que a lei garante uma prioridade aos jovens com 

menores condições de conseguir um primeiro emprego com garantia de direitos trabalhistas, 

contudo, na realidade, são permitidas estratégias para que a própria empresa faça a seleção, 

dificultando a inclusão dos jovens em vulnerabilidade. 

 Conforme a cartografia sobre os jovens trabalhadores, visualizamos que as atividades 

laborativas atendem aos jovens com nível de escolaridade inferior aos que estão no Programa 

de Aprendizagem, e a maioria exerce atividades em postos de trabalho subalternizados e que 

exigem pouco do trabalho intelectual. Ainda que a legislação determine a idade mínima para o 

trabalho aos 16 anos e que o trabalho dos jovens pertencentes as classes populares signifiquem 

uma questão de necessidade ou até mesmo de sobrevivência, é importante refletir a precarização 

da própria vida de quem trabalha tão precocemente. 

 
82 Empresa de Fast Food com franquias em vários países. 
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Chama atenção o fato de um dos jovens, no interior do estado, não apresentar a idade 

mínima para o trabalho, tendo 15 anos e trabalhando em uma Loja de Ração por seis horas 

diárias. Mesmo que esse jovem seja aluno da EJA em horário noturno, a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII) proíbe “qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. Dessa forma, esse tipo de atividade 

laborativa configura-se em trabalho infantil, devendo ser combatida pelo DEGASE e pelo 

sistema de justiça. 

Aos 15 anos, o referido jovem encontra-se no 6º ano do Ensino Fundamental, 

significando que, em algum momento de sua vida, a escola ignorou ou não conseguiu atender 

às suas necessidades pedagógicas, mas que, sobretudo a sociedade como um todo, não enxergou 

as suas necessidades materiais, porque a sobrevivência vem antes da pedagogia, conforme 

Arroyo (2015, p. 23), “o direito ao viver como humanos precede o direito a aprender”. 

  

A afirmação de nosso sistema escolar para os filhos e as filhas da classe trabalhadora 

foi lenta porque, entre instruí-los na escola e socializá-los para o trabalho no trabalho 

precoce, a opção das elites foi, por séculos, mantê-los desde crianças na “escola do 

trabalho”. As elites não confiaram à escola a socialização dos filhos(as) do povo para 

a condição de subalternos, oprimidos; preferiram submetê-los desde crianças aos 

trabalhos de sobrevivência nos limites. (ARROYO, 2015, p. 25). 

 

Não basta fazer uma leitura superficial das histórias de trabalho infantil e dizer apenas 

que o menino não deveria estar trabalhando, mas que deveria estar na escola. Isso é fato que 

não se deve discutir, porém, no contexto atual de intensificação do neoliberalismo e de 

desmonte das políticas públicas, a escola vem funcionando muito pouco ou quase nada para as 

crianças e jovens nas situações de maior pobreza, sendo necessário um maior investimento no 

âmbito da educação. 

Assim, observamos que o fato de a semiliberdade ser uma medida pouco estudada, em 

relação à profissionalização dos jovens, há muito que ser feito para que as atividades propostas 

realmente preparem para o mundo do trabalho. Segundo Abdalla (2013, p. 22), 

 

(...) o papel de uma unidade socioeducativa não se resume em apenas acautelar um 

adolescente. Ela deve, como verificamos, com a força das leis, oferecer ao adolescente 

e jovem com privação ou restrição de liberdade oportunidades de envolverem-se em 

atividades que realmente os preparem para o mundo do trabalho, trabalho este que, 

aliado à educação formal e não formal, deverá lhe proporcionar estabilidade, 

qualidade de vida e formação integral ao adolescente que cometeu um ato infracional. 

 

Conforme vimos neste capítulo, as condições de profissionalização das unidades 

socioeducativas apontam para possibilidades precárias de preparação dos jovens ao mundo do 
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trabalho. Há lacunas nas leis que deveriam garantir o acesso aos cursos de qualificação 

profissional e rupturas/descontinuidades no processo de cumprimento da medida 

socioeducativa, dificultando a elaboração de um projeto de vida pelo jovem. As unidades de 

semiliberdade precisam enfrentar o desafio de se fazerem diferentes das unidades de internação, 

não repetindo a mesma dinâmica segregacionista, possibilitando ao jovem outras dinâmicas de 

inserção social. 

Mediante os PPP das unidades e dos relatórios pedagógicos, foi possível observar que, 

assim como o PPI e PASE/2010, alguns se inspiram nas promessas do “saber fazer” associado 

ao “saber ser e conviver”, havendo uma ênfase na conformação dos jovens à sociedade desigual 

e à busca de alternativas na formação para o trabalho flexível e explorador, através de cursos 

de curta duração que se adaptem às inconsistências e interrupções das propostas 

socioeducativas. É por meio dessas possibilidades que se vislumbra o afastamento dos jovens 

do mundo da criminalidade e a sua responsabilização ou culpabilização no caso de não 

conseguirem. 

Foi possível, também, observar que alguns PPP das unidades fazem uma análise crítica 

das questões referentes à profissionalização dos jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa, reforçando o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, sem negar as 

contradições existentes nas relações de trabalho atual e nos programas e projetos de educação 

profissional para os jovens em cumprimento de medida socioeducativa. 

Contudo, sem a promoção de um diálogo entre as unidades de internação e 

semiliberdade, assim como entre o judiciário, as unidades socioeducativas e instituições 

responsáveis pela educação profissional, dificilmente será possível sanar as dificuldades 

apontadas pelos CRIAADs e a medida de semiliberdade permanecerá não se diferenciando, 

fundamentalmente, conforme previsto no ECA (art. 112, V, VI; art. 120, §1º), da execução da 

medida de internação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Mais do que trazer respostas no âmbito das políticas socioeducativas, esta pesquisa 

levantou muitas questões a respeito dos sentidos e concepções das relações entre trabalho e 

educação, não somente para os jovens em cumprimento de medida socioeducativa, como para 

os que se encontram nas situações mais pauperizadas das classes populares. No caso dos jovens 

a quem se atribui um ato infracional, além de serem considerados os “algozes” de uma 

sociedade cada vez mais violenta, encorpam, ainda, os números de vitimados pelas estatísticas 

de exclusão escolar, humilhações de todo tipo por agentes do estado, exploração de sua força 

produtiva e, por fim, vitimados, também nas estatísticas de mortes violentas. 

 Mediante os debates estabelecidos durante a construção desta dissertação, foi possível 

evidenciar que as reformas materializadas no período de democratização do país, com o fim da 

ditadura civil militar de 1964, ganharam características de construção de uma nova mentalidade. 

No que diz respeito às políticas para a criança e adolescente expressas no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, procurou-se enterrar o autoritarismo do período da ditadura, revelado na 

doutrina da situação irregular, buscando garantir uma nova forma de conceber as políticas para 

essa parcela da população, com base na doutrina da proteção integral. 

Contudo, no contexto do neoliberalismo, as desigualdades sociais foram tomando 

proporções preocupantes e não permitiram que as reformas representassem o avanço na garantia 

dos direitos de crianças e jovens mais pobres. No âmbito do crescimento cada vez maior de 

políticas neoliberais e conservadoras, a ideia de responsabilização intrínseca às medidas 

socioeducativas ganha contornos cada vez menos educativos e cada vez mais punitivos, pois a 

responsabilização, pelo ângulo de uma sociedade de classes, concebe os jovens das classes 

populares como responsáveis, individualmente, por suas atitudes e em condições de cumprir 

uma medida socioeducativa, que, em alguma proporção, se iguala ao cárcere dos adultos.   

 Infelizmente, ainda vemos que o tratamento dispensado aos jovens autores de ato 

infracional se assemelha às práticas realizadas no período em que vigorava o paradigma da 

situação irregular. E pior, atualmente, mediante a retomada de um discurso político conservador 

e de práticas ultraliberais vemos, dia após dia, um desmantelamento crescente de direitos 

alcançados com muita luta pela classe trabalhadora e pelos movimentos sociais e uma volta da 

velha política que ganha, cada vez mais, um caráter assistencialista. 

 O modelo menorista ainda não foi superado e subjaz na prática de encarceramento, 

através da política de recolhimento pela polícia e pelo judiciário dos jovens que serão entregues 
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para as políticas de socioeducação no Brasil, funcionando como o grande “aspirador social”, 

conforme explicitado por Wacquant (2018).  

 A grande maioria desses jovens é oriunda das classes mais empobrecidas, apresentando 

poucas oportunidades de escolarização adequada ou de profissionalização, com maior 

contingente de pardos e pretos, que ora podem estar sob a tutela do estado, internados em 

alguma instituição executora das medidas socioeducativas, ora podem estar presos em seus 

territórios e, a qualquer momento, serem alvos da ação da polícia ou de conflitos entre facções 

rivais e milícias. 

A internação, de acordo com o ECA, seria uma medida aplicada em último caso, 

entretanto, conforme constamos, cresceu consideravelmente em relação à semiliberdade. 

Entrementes, enquanto outras medidas alternativas, como a medida de semiliberdade, ainda 

apresentam muitas questões a serem discutidas para a sua efetividade, vemos crescer a 

truculência do estado, com números assustadores das mortes violentas dos jovens. 

Parece não haver mais uma aposta da sociedade na educação ou na (re)socialização dos 

jovens, e o Estado não demonstra interesse em aplicar o dinheiro público em ações preventivas 

ou educativas. Hoje, vemos uma aposta no endurecimento de ações de segurança pública na 

lógica militarizada de guerra e confronto nos bairros pobres, não havendo a mesma disposição 

em proporcionar ações que busquem inserir a juventude das classes populares em ambientes 

que promovam a cultura, o lazer e educação no sentido amplo, incluindo os jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa. 

  Os documentos legais, destinados a garantir os direitos de educação e trabalho, são 

construídos, ao longo dos anos, na sociedade brasileira, como reforçadores dos privilégios das 

classes hegemônicas. Dessa forma, contribuem para o aumento das desigualdades sociais, que, 

no âmbito da educação, legitimam a característica de uma educação de dois tipos, uma que 

atende aos anseios das classes altas, preparando-os para alcançarem os postos mais altos e de 

mando no mundo do trabalho, enquanto, para as classes populares, a educação se apresenta com 

uma face impotente e destituída de mínimas condições para atender as necessidades de 

aprendizagem e de conhecimento crítico da realidade em que vivemos. 

O SINASE (CONANDA, 2006) estabelece que a formação profissional dos jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa seja ofertada no âmbito da educação profissional, por 

meio dos cursos de formação inicial e continuada e, também, da educação profissional técnica 

de nível médio e/ou através de inserção no ensino superior. No entanto, evidenciamos que o 

DEGASE está muito longe de cumprir essa proposta, pois os cursos ofertados aos jovens 
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autores de ato infracional possuem a proposta de capacitá-los para o trabalho em cursos de curta 

duração, de forma paralela à Educação Básica, distanciando-se do que preconiza o SINASE.  

Ao mesmo tempo, que as normativas orientam a inserção dos jovens autores de ato 

infracional no mundo do trabalho por meio de uma visão autônoma, contraditoriamente, com 

base no SINASE e nas orientações internacionais, o Projeto Político Institucional do DEGASE 

se aprofunda no Relatório Delors, determinando que as unidades socioeducativas desenvolvam 

as competências presentes nos quatro saberes.  Assim, o PPI/ 2010 associa a profissionalização 

dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa ao saber fazer e saber ser. De acordo 

com Paiva (2009), Rummert, Algebaile e Ventura (2013), essa concepção compreende que seria 

melhor a conformação por parte dos jovens, que cumprem medida socioeducativa, para o 

trabalho informal do que em atividades ilícitas. 

Assim, enfatiza-se a conformação dos jovens à sociedade desigual, por meio do 

desenvolvimento das competências produtivas e pessoais, buscando a aceitação a uma 

formação para o trabalho flexível e explorador, por meio de cursos de curta duração e baratos 

que se adaptem às inconsistências e interrupções das propostas socioeducativas.  

Contudo os jovens em cumprimento de medida socioeducativa lidam com as incertezas 

do trabalho informal antes mesmo de entrar para o sistema, pois muitos deles já possuem 

experiência de trabalho em lava-jatos, como ajudantes na construção civil, ambulantes, dentre 

outros. Em algum momento de suas vidas, esses jovens não se conformam com a exploração 

da sua força de trabalho pelos baixos salários, pela sazonalidade ou pela falta de prestígio das 

tarefas, e buscam, muitas vezes, no trabalho no crime, a confrontação com essa realidade.  

A educação profissional dos jovens autores de ato infracional deve justamente visar a 

superação desse ciclo de exploração do trabalho informal e ilícito e, de forma alguma, deve 

orientar-se por uma lógica que visa a inserção subalterna. Contudo o DEGASE necessita 

articular-se em rede com o Sistema de Garantia de Direitos para possibilitar a inserção dos 

jovens no mundo do trabalho, o que de fato ocorre apresentando fragilidades e atuações 

individualizadas. 

Para garantir a profissionalização obrigatória e diante das dificuldades em relação à 

articulação com o Sistema de Garantia de Direitos e à alta rotatividade das unidades de 

semiliberdade, os CRIAADs preocupam-se mais em driblar as dificuldades no estabelecimento 

das políticas de profissionalização, ofertando cursos rápidos, em ambiente interno, e muitos 

deles, sem certificação, enquanto a preparação desses sujeitos para o alcance de uma carreira 

futura e para o mundo do trabalho fica relegada para segundo plano.  
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As instituições de educação profissional públicas apresentam pouca articulação com os 

CRIAADs e são poucos os jovens que realizam os cursos de qualidade ofertados pelas 

instituições federais e estaduais. A maioria das instituições, que oferecem cursos aos jovens, 

fazem parte da administração pública local ou do terceiro setor. As primeiras nem sempre 

possuem os recursos financeiros para garantir os cursos em articulação com a educação básica 

e as últimas são instituições da sociedade civil “mercantilizadas”, visando a 

desresponsabilização do Estado na participação das políticas de educação dos jovens das classes 

populares.  

Essas instituições estabelecem parceiras com os CRIAADs, ofertando vagas em seus 

cursos, formação aos profissionais da instituição, para se tornarem instrutores ou doando 

materiais práticos para a realização dos cursos. Assim, as instituições do terceiro setor entram 

onde o Estado não se faz presente. Tal prática utiliza os recursos públicos para fins privados, 

visando preparar, ideologicamente, os jovens das classes populares para as novas configurações 

do trabalho.  

 O sistema socioeducativo vem demonstrando ser fragmentado e concebido para 

funcionar com os constantes rompimentos e interrupções. Uma medida pode ser interrompida 

abruptamente e toda a proposta pactuada é suspensa. Para que essa questão seja superada, é 

necessário alimentar o diálogo entre as medidas socioeducativas de internação, semiliberdade 

e liberdade assistida e entre o judiciário. Mesmo que o jovem tenha cumprido a medida em 

localidade distante de sua casa, ao retornar ao convívio familiar, os cursos e a escolarização 

devem ter continuidade. Esse direito, independentemente de qualquer coisa, deve lhe ser 

garantido. 

 É importante, também, refletir a respeito de toda essa lógica de interrupção da vida, dos 

cursos, do processo de escolarização e dos vínculos familiares, a qual está em desacordo com a 

doutrina da proteção integral. No Brasil, o ECA inaugurou a proteção integral da criança e do 

adolescente que se encontram em situação peculiar de desenvolvimento, porém cabe aos 

operadores do Sistema de Garantia de Direitos o aprofundamento no tocante à discussão sobre 

os tempos de medidas e os tempos em que a vida fora dos ambientes socioeducativos se dão. 

Tempos de estudar, tempos de descansar, tempos de se separar e construir. 

Assim, é fundamental retomar o art. 2º da LDB (BRASIL, 1996) que afirma a educação 

como instrumento de formação plena dos sujeitos, preparação para a cidadania e qualificação 

para o trabalho, entendendo essa afirmação como um ordenamento e nunca aceitando nada 

menos que isso.  Caso contrário, na carência de políticas efetivas de educação e trabalho para a 

juventude pobre, podemos considerar um resultado de sucesso se um jovem terminar a medida 
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com um certificado ou com o conhecimento de alguma técnica de trabalho através de 

capacitações profissionais precárias que visam à conformação dos jovens como mão de obra 

barata do trabalho incerto. 

Nessas circunstâncias, é preciso compreender a dura realidade à qual os jovens das 

classes populares vêm sendo submetidos, com toda a sorte de violação de seus direitos, como 

falta de uma escola de qualidade, a insegurança de ir e vir por medo da ação de facções, milícias 

ou da própria polícia. Não obstante, esses mesmos jovens são responsabilizados judicialmente, 

ao fazerem as “escolhas erradas” quando cometem um ato infracional, sem que suas condições 

materiais de vida sejam levadas em consideração. 

Buscamos responder à questão central desta pesquisa, considerando todo o estudo 

realizado por meio da pesquisa documental, bibliográfica e de campo. Assim, os sentidos e 

concepções de profissionalização do DEGASE para as unidades de semiliberdade se revelaram 

mediante as propostas de cursos rápidos para atender apenas o período em que o jovem 

permanecer na unidade, sem um projeto de continuidade, e a imensa maioria deles em ambiente 

interno, aproximando-se de uma proposta de perpetuação da internação na semiliberdade.  

Salvo iniciativas pontuais de algumas unidades e, também, as que possivelmente 

ocorrem nos intercursos das relações educativas nos espaços de profissionalização, 

independente de postura ideológica, a cartografia das experiências de profissionalização nos 

expôs as poucas possibilidades de emancipação por meio dessas experiências. Os cursos 

acessados pelos jovens dificilmente possibilitaram vislumbrar uma mudança de status social ou 

a reflexão crítica para superação de condições da pobreza socioeducacional. 

Pelo contrário, as propostas de profissionalização apresentaram uma concepção 

preparatória e reducionista, própria das visões neoliberais, que legitimam a educação de dois 

tipos. A educação custosa para as classes mais favorecidas e a educação barata para as classes 

mais empobrecidas, incluindo os jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Assim, a 

profissionalização para os jovens em semiliberdade visa a saída do mundo do crime por meio 

da inserção precarizada no mercado de trabalho. 

É nessa forma de compreender o sentido da “profissionalização” que esclarecemos as 

aspas empregadas no título deste trabalho. Buscamos fazer uma provocação sobre os muitos 

sentidos e concepções que a palavra “profissionalização” pode apresentar e que, ao longo desta 

pesquisa, buscamos ir desvendando.  Nas políticas de profissionalização expressas para os 

jovens em cumprimento de semiliberdade, pudemos observar que a palavra ganha sentido de 

aquisição de competências e habilidades, o qual se distancia do sentido dado a essa palavra por 

nós, nesta pesquisa. 
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A profissionalização por nós adotada buscou mostrar-se na concepção de uma educação 

profissional entendida como parte de um projeto educativo mais amplo, tendo como objetivo a 

formação de trabalhadores qualificados e comprometidos com a coletividade e com uma 

sociedade mais igualitária. 

 É fundamental uma educação profissional para os jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa que ofereça o preparo teórico e prático, para se tornarem trabalhadores e futuros 

trabalhadores e “operarem como força de trabalho apta, eficiente nos meios produtivos” 

(SOUZA JUNIOR, 2015, p. 65), mobilizando forças para o estabelecimento de uma educação 

que vá além das demandas de produção de mercadorias e do consumo. Para isso, é preciso ter 

um olhar crítico e compreender as dificuldades impostas pela sociedade atual, sem perder a 

esperança de que é possível a construção de novas oportunidades de crescimento, por meio de 

uma educação crítica e emancipadora. 

 É inegável que a promulgação do ECA tenha provocado mudanças significativas na 

forma de tratar o jovem, conferindo a ele muitos direitos, antes não considerados. No entanto 

ainda estamos longe de fazer cumprir muitos aspectos dessa lei e oportunizar que o paradigma 

da proteção integral se afirme, não somente como discurso, mas como a nossa realidade no 

convívio com crianças e jovens.  

 Sem sombra de dúvida, olhando para atrás, reconhecemos importantes avanços na 

implementação da política socioeducativa no Brasil, principalmente nos marcos legais, que 

reconhecem a garantia de direitos dos adolescentes e jovens sob qualquer coisa; porém, por 

outro lado, analisando os marcos operacionais, ou seja, a política em desenvolvimento, muito 

ainda precisamos avançar. Estamos a anos luz de uma política que, efetivamente, reconheça 

esses sujeitos como vítimas, vulneráveis socialmente e autores de violência, e que implemente 

ações as quais, concretamente, possibilitarão uma mudança na sua realidade social e, 

consequentemente, da sociedade em geral, principalmente de grande parcela que vive à margem 

das riquezas geradas no país.   

 Ciente das limitações deste estudo, esperamos ter contribuído, por meio desta 

dissertação, com as discussões implementadas no campo das políticas de restrição e privação 

de liberdade na sociedade contemporânea e que não fique restrito ao universo acadêmico, 

alcançando o debate realizado no cotidiano dos profissionais, professores, estudantes e gestores 

que atuam na área. 
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Apêndice A 

CARTOGRAFIA DE EXPERIÊNCIAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO NA SEMILIBERDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Legenda: N.I. = Não informado; E.M. = Ensino Médio; E.F = Ensino Fundamental; F = feminino; M = masculino 
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o, conhecimentos 

gerais. 

 

2. Oficina de 

Informática 

(diariamente) 

 

1. CRIAAD  

Funcionário 

 

 

 

 

 

 

2. CRIAAD  

funcionário 

 

 

- 

 

 

- 

N.I. 

 

 

- 

1. Cursos 

profissionalizantes (não 

especificou o tipo de 

curso oferecido). 

Objetivo: contribuir para 

a formação profissional 

e inserção no mercado 

de trabalho. 

 

2. Projeto Jovem Alerta 

Objetivo: Oficinas 

socioeducativas com 

intuito de debater 

diversos temas e 

indicação para o jovem 

aprendiz. 

2. FAETEC / 

CVT; profissional 

da instituição; há 

certificação. 

 

 

 

 

 

2. Centro de 

Integração 

Empresa-Escola 

(CIEE/Rio), em 

parceria com 

CECEL/DEGASE 

 

 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 
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Relatório 

Pedagógico 

1. Oficina de 

Elétrica 

Residencial (3 x 

S) 

Profissional: 

funcionário do 

CRIAAD. 

 

2. Armazém 

Social do Saber 

 

1. CRIAAD  

 

 

 

 

 

 

2. Fundação MUDES 

 

27 

 

 

 

 

 

 

20 

 

N.I. 

 

1. Não especificado 

 

2. Informática 

 

3. auxiliar de cozinha 

 

1. CEFET 

 

2. FAETEC 

 

3. FAETEC 

 

1 

 

1 

 

1 

2º 

EM 

 

N.I. 

 

N.I. 

CRIAAD 

B 

 

 

50 

 

 

82 

PPP 

1. Oficina de 

Orientação 

profissional 

1. N.I.   1. N.I. 1. Rio Solidário   

Relatório 

Pedagógico 

1. N. I. 1. N.I.   1. Curso de Barbeiro (1 

X S) 

1. N.I. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIAAD 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

PPP 

1. Cursos 

diversos 

 

2. Cursos 

diversos 

1. Centro Educacional 

Integrado (CEI) 

 

2. Fundação para o 

Desenvolvimento 

Tecnológico 

(FUNDEC e 

CRIAAD) 

 

  1. Cursos diversos Instituto Federal 

de Educação, 

Ciência e 

Tecnologia (IFRJ) 

N.I. N.I. 

Relatório 

Pedagógico 

1. Curso de 

barbearia / Turma 

1 (2 X S) 

 

2. Curso de 

Informática / 

Turma 1 (2 x S) 

 

 

3. Curso de 

Barbearia / 

Turma 2 (2 x S) 

 

 

1. FUNDEC (11/02 a 

04/05) perfil: não 

consta 

 

2. FUNDEC (11/02 a 

04/05) 

Perfil: não consta 

 

 

3. FUNDEC (duração: 

3 meses  

06/05 a 18/07) 

Perfil: não consta 

 

14 

 

 

 

9 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

6º 

ano 

EF 

 

6º 

ano 

EF 

 

 

6º 

ano 

EF 

 

 

1. Curso Técnico de 

Enfermagem 

 

 

2. atividade laboral 

1. Curso Evolução 

 

 

 

2. vendedor de 

frutas (2ª a 6ª 

feira) 13h as 18h 

1 

 

 

 

 

1 

No 

E.M. 

 

 

9º 

ano 

16 

anos 
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4. Curso de 

Informática / 

Turma 2 (2 x S) 

 

4. FUNDEC (duração: 

06/05 a 18/07) 

(perfil não consta) 

 

 

18 

 

6º 

ano 

EF 

CRIAAD 

D 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

PPP 

1. Incluir as 

jovens em 

programa de 

jovem aprendiz e 

primeiro 

emprego. 

1. N.I. N.I. N.I. 1. Cursos diversos 

(qualificar 

profissionalmente as 

jovens e, se possível, os 

familiares). 

1. Casa Mulher N.I. N.I. 

Relatório 

Pedagógico 

N.I. N.I. N.I. N.I. 1. Curso de culinária 

(não constam outras 

informações) 

 

 

2. Curso de Trança e 

Maquiagem (não 

constam outras 

informações). 

 

1. Casa da Mulher 

/ Não constam 

outras 

informações. 

 

2.  Casa da 

Mulher  

3 

 

 

 

 

6 

N.I. 

 

 

 

 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP 

N.I. N.I. N.I. N.I. 1. Curso de Informática 

Básica e Impressora 3D 

 
2. Cursos diversos 

 

3. Cursos diversos 

1. Plataforma 

Digital Urbana 

 

2. Leroy Merlin 

 

3. SENAI 

N.I. 

 

 

N.I. 

 

N.I. 

N.I. 

 

 

N.I. 

 

N.I. 
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CRIAAD 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

Relatório 

Pedagógico 

N.I. N.I. N.I. N.I. 1. Curso Informática 

Básica (2 X S) – 

Conclusão em 30/04 

 

2. Curso Impressora 3D 

(2 x S) – Conclusão em 

30/04 

 

3. Curso Informática 

Básica (2 X S) – Nova 

turma 

 

4. Jovem aprendiz  

 

 

 

5. Curso Técnico 

Execução em Alvenaria 

com Bloco Cerâmico 

(Projeto Capacitar)  

 

6. Curso de Técnicas 

Fundamentais para o 

Jornalismo (2 x S) –  

 

7. Curso de 

Programação e 

Animação (2 x S) –. 

 

 

8 – Curso de 

capacitação para o MT 

– Projeto Jovem Alerta. 

 

9 – Trabalho (8 as 17h) 

8º EF – 17 anos 

1. Plataforma 

Digital Urbana 

 

 

2. Plataforma 

Digital Urbana 

 

 

3. Plataforma 

Digital Urbana 

 

 

4. Iate Clube/ 

(diariamente - 10h 

as 18h) 1ºEM 

 

5. SENAI  

(vaga gratuita) 

 

 

 

6. Plataforma 

Digital Urbana 

 

 

7. Plataforma 

Digital Urbana 

 

 

 

8 - Telecentro do 

Horto / parceria 

CIEE e prefeitura 

 

9 - TEOP 

Comércio de 

alimentos e 

utilidades EIRELI   

 

7 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Alf. 

 

 

 

  Maior 

de 14 

anos 

 

Alf. 

 

 

De 

14 a 

24 

anos 

 

Curs. 

E.M. 

 

 

 

 

Curs. 

E.M 

 

N.I. 

 

 

 

 

6º 

ano 

E. F. 

 
Acima 

de 16 

anos 
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CRIAAD 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 PPP 

1. Cursos 

preparatórios 

jovem aprendiz 

Objetivo: 

preparação para 

os processos 

seletivos do 

mercado de 

trabalho por meio 

de oficinas e 

atividades 

instrucionais. 

 

2. inclusão dos 

jovens em cursos 

de formação 

profissional e 

outras atividades 

oferecidas 

(dentro ou fora da 

unidade) 

 

1. Centro de 

Integração Empresa 

Escola (CIEE) 

 

 

 

 

 

 

2. SENAI, SENAC 

(ainda não 

estabeleceram a 

parceria) 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

1. Cursos de 

profissionalização (dar 

a oportunidade de 

entrar no mercado de 

trabalho com uma 

profissão) e inserção no 

Programa Jovem 

Aprendiz  

 

2. inclusão dos jovens 

em cursos de formação 

profissional e outras 

atividades oferecidas 

(dentro ou fora da 

unidade). 

 

3. Cursos diversos 

 

4. Oficinas e atividades 

que visem preparar 

jovens para conquistar 

uma profissão que lhes 

de condições de ter 

uma renda pautada na 

 
licitude e no trabalho 

honestos. 

 

5. Inserção no mercado 

de trabalho (MT) 

1. Casa do Menor 

São Miguel 

Arcanjo 

 

 

 

 

 

 

2.  SENAI, SENAC 

(ainda não 

estabeleceram 

parceria) 

 

 

 

3. FAETEC  

 

4. SESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tribunal de 

Justiça/RJ 

(JUSTIÇA PELO 

JOVEM) 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

Relatório 

Pedagógico 

1. Curso de 

Informática (2 X 

S) 

N.I. 3 Não 

há 

1. Jovem Aprendiz 

 

 

2. Curso Mecânica 

(abril a junho) 

 

1. Tribunal de 

Justiça 

 

2. Casa do Menor 

São Miguel 

Arcanjo 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

E. 

M. 

 

N.I. 
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3. Trabalho: Auxiliar 

de Cozinha (7º ano EF; 

20 anos) 

 

4. Trabalho: Balconista 

(2º EM 17 anos) 

3. Restaurante 

Roraima 

 

4. Mundo dos 

Controles  

 

1 

 

 

1 

 

 

Acima 

de 16 

anos 
 

CRIAAD 

G 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

PPP 

1. Projeto de 

preparação para a 

inserção ao 

jovem aprendiz e 

mundo do 

trabalho. 

1. Equipe da unidade. N.I. N.I. 1. Jovem Aprendiz 

(informações 

oferecidas no dia da 

apresentação – não 

consta no PPP) 

 

2. Curso de barbeiro 

(informações 

oferecidas no dia da 

apresentação – não 

consta no PPP). 

1. Associação 

Cristã de Moços 

(ACM)  

 

 

 

2. SENAC 

N.I. 

 

 

 

 

 

N.I. 

Entre 

14 e 

24 

anos. 

Relatório 

Pedagógico 

N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. N.I. 

CRIAAD 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

PPP 

1. Curso de 

Informática 

(laboratório de 

informática). 

1. RECODE (ONG 

que forma 

multiplicadores dentro 

da instituição para 

capacitar jovens – site) 

N.I. N.I. 1. Jovem Aprendiz 

 

 

2. Jovem Aprendiz 

1. DIPRO 

 

 

2. Rio Solidário 

N.I. 

 

 

N.I. 

N.I. 

 

 

N.I. 

Relatório 

Pedagógico 

1. Curso de 

Informática 

1. RECODE  52 N.I. 1. Trabalho (atividade 

laborativa) 11h as 17h 

6º ano / 15 anos 

 

2. Jovem Aprendiz 

(Local: Bobs – 13 as 

17h) 

 

3. Coletivo Jovem 

Coca-Cola (Objetivos: 

elaborar Plano de vida, 

aprofundar 

conhecimentos sobre 

MT conectar-se a 

1. Salão de Beleza 

 

 

 

 

 

2. Bob’s 

 

 

 

 

3. Sistema Coca-

Cola Brasil 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Mais 

16 

anos 

 

 

 

Entre 

14 e 

24 

anos. 

 

16 a 

25 

anos 
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oportunidade de 

emprego, dicas de 

empreendedorismo e 

continuação de estudos. 

32 horas, 2 meses.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIAAD 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

 

PPP 

1. Curso de 

Garçom (busca 

desenvolver e 

aplicar as 

técnicas 

específicas de 

serviço e 

atendimento aos 

clientes em 

restaurantes, 

bares, eventos, 

hotéis e/ou 

similares e as 

regras de 

manipulação e 

segurança 

alimentar). 

1. SENAC 

(profissional da 

instituição) – 

informação oferecida 

no momento da 

apresentação do PPP 

da unidade. 

  1. Jovem aprendiz 

Objetivo: empresas 

desenvolvam 

programas de 

aprendizagem que 

visam à capacitação 

profissional de  

adolescentes e jovens 

em todo o país. 

1. (Lei 

10.097/2000) 

Semiliberdade e 

Liberdade Assistida  

 Entre 

14 a 

24 

anos 

Relatório 

Pedagógico 

1. Curso de 

Garçom 

1. SENAC 19 N.I. 1. Jovem Aprendiz 

 

 

 

2. Não consta 

(3ª f – 13h as 17h) – 17 

anos – 2ª EM 

 

 

 

3. Trabalho: 

Construção Civil (16 

anos – 8º EF) 

 

 

1. N.I. 

(2ᵃ a 6ᵃ feira)  

 

 

2. Curso 

Profissionalizante 

na Associação 

Assistencial 

Macadesk 

 

3. LW 

Terraplanagem (2ᵃ 

a 6ᵃ feira) 4 horas 

diárias 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

De 

14 a 

24 

anos 

 

 

N.I. 

 

 

 

N.I. 

 

 

 

 

N.I. 
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4. Trabalho: 

Distribuidora 

 

 

5. Informática (3 x S – 

15 as 16h) 

4. F&F 

Fornecedora O 

Forte do Cimento 

(2ᵃ a 6ᵃ feira) 4 

horas diárias 

 

5. Microlins 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

N.I. 

 

*Média correspondente ao total de jovens nos meses de março, abril e maio, sem levar em consideração o número de desligamentos da unidade. 

**Total de jovens que estavam na unidade no mês de março + entrada em abril + entrada em maio. 

*** Quantitativo de jovens que participaram das atividades nos três meses, incluindo os que entraram ou saíram durante o processo de curso. 

 

 

INTERIOR DO ESTADO 

U
N

ID
A

D
E

S
 

JOVENS 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 

 

AMBIENTE INTERNO 

 

 

AMBIENTE EXTERNO 

M
É

D
IA

 

M
E

N
S

A
L

*
 

T
O

T
A

L
*

*
 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

OBJETIVO/ 

PERFIL  

 

INSTITUIÇÃO/ 

CARACTERÍSTICA

S 

 JOVEM TRABALHO/ 

PROFISSIONALIZAÇÃO/ 

OBJETIVO/ 

PERFIL  

 

 

 INSTITUIÇÃO/ 

    

CARACTERISTICAS 

 

 JOVEM 

Q
U

A
N

T
. 

P
E

R
F

IL
 

Q
U

A
N

T
. 

P
E

R
F

IL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP 

N.I. N.I. N.I

. 

N.I. 1. Projeto Hotel Escola 

Bela Vista 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preparação para o 

mercado de trabalho 

1. Fundação da 

Companhia 

Siderúrgica 

Nacional (CSN) - 

(promove projetos 

na área da 

educação, cultura, 

esporte e áreas da 

saúde). 

 

N.I. N.I. 
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CRIAAD 

J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

29 

 

F 

1 

 

M 

28 

 

2.1. Cursos de 

comunicação e 

tecnologia 

 

2.2. Curso de Marketing 

e vendas 

 

 

 

3. Cursos diversos 

2. Coletivo Coca-

Cola (objetivo 

empoderar jovens 

de 16 a 25 anos por 

meio da 

capacitação, 

valorização da 

autoestima e 

conexão com novas 

oportunidades de 

geração de renda).  

 

3. Serviço Social do 

Comércio (SESC) 

(Objetivo: 

proporcionar o 

bem-estar e 

qualidade de vida 

aos trabalhadores 

desse setor e 

família. Oferece 

cursos de 

qualificação 

profissional de 

curta duração). 
 

Relatório 

Pedagógico 

Palestra (15 as 16h) – 

13/05 para todos os 

adolescentes 

1. SENAI   1. Capacitar em 

Hotelaria: Projeto Hotel 

Escola Bela Vista –  

(2 X S) 3h 

 

2. Biscuit (2 X S) 2h 

Gerar renda 

 

3. Mecânica de 

Automóveis (1 x S) 

 

1. Fundação CSN  

 

 

 

2. SESC 

 

 

3. FBG 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

16 a 

29 

anos 

 

16 

anos 

 

14 

anos 

8º 

ano 

EF  
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4. Mecânica de 

manutenção (2ᵃ a 6ᵃ 

feira – 4 horas) 

 

5. Decorativos de 

Páscoa (2 X S – 2h) 

Gerar renda 

 

6. Visita técnica no 

SENAI (09/05) 
 

4. SENAI  

 

 

5. SESC 

 

 

6. SENAI 

 

1 

 

 

1 

 

 

10 

18 

anos 

 

16 

anos 

 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIAAD 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

PPP 

1. Montador de 

andaimes 

 

2. Informática 

 

3. Projeto Artesanato e 

Empreendedorismo 

(objetivo de sensibilizar 

para o potencial criador, 

estimular o espírito 

empreendedor, 

contribuir com o 

desenvolvimento social 

e econômico dos 

jovens) 

 

4. Horta Orgânica: 

(objetivo: cuidado com 

o meio ambiente, 

incentivar o consumo 

de hortaliças, tornar os 

adolescentes agentes 

multiplicadores das 

hortas comunitárias) 

1. SENAI 

 

 

2. SENAC 

 

3. N. I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. N.I. 

  1. Auxiliar 

administrativo 

1. SENAC   
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Relatório 

Pedagógico 

    1. Curso de Técnico em 

Eletrotécnica / 16 

meses, carga horária: 

1.200h; (3 x S) / com 

certificação 
 

1. Datafox / 

natureza: privada 

1 Cur-

sando 

o 2º 

EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIAAD 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

PPP 

1. Projeto Centro de 

Produção Multimídias 

(objetivo: fomentar um 

núcleo de criação de 

mídias de comunicação 

– jornais e vídeos) e 

culturais (fotografia, 

cenografia, roteiro), 

oferecer caminhos para 

a educação e 

profissionalização.  

 

2. Horta Educacional e 

social: sustentabilidade, 

construção e 

manutenção da horta, 

alimentação saudável e 

empreendedorismo. 

Profissional: agente 

socioeducativo 

 

3. Informática: 

propiciar aulas de 

informática básica, 

procedimentos básicos 

para executar tarefas 

simples, elaboração de 

currículo vitae. 

Profissional: Agente 

socioeducativo / com 

certificação 

 

1. CRIAAD  

Profissional: 

agente 

socioeducativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CRIAAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CRIAAD e 

FAETEC 

 

 

 

 

4. CRIAAD  

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

1. Curso de Pizzaiolo 

objetivo: segurança 

alimentar, higiene, boas 

práticas de cozinha, 

cuidados na 

manipulação de 

alimentos, utensílios 

etc. Aumento das 

chances para a 

conquista de um 

emprego. Profissional 

responsável: agente 

socioeducativo.  

 

2. Cursos 

profissionalizantes 

diversos 

Com certificação / 

tempo de duração 

variável 

1. Estabelecimento 

comercial /natureza: 

privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Legião da Boa 

Vontade / natureza: 

associação civil de 

direito privado. 

ONG. 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 

N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. 
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4. Projeto DJ: 

proporcionar lazer, 

interação, 

desenvolvimento de 

habilidades artísticas, 

bem como, 

possibilidades de 

geração de renda. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relatório 

Pedagógico 

1. Informática Básica 

(profissional: agente 

socioeducativo) – Com 

certificação. 

 

2. Curso de fotografia 

(profissional: agente 

socioeducativo) – não 

há certificação. 

 

3. Montagem e 

manutenção de 

computadores 

(profissional: agente 

socioeducativo) – não 

há certificação. 

1. CRIAAD 

FAETEC 

 

 

 

2. CRIAAD  

 

 

 

 

 

3. CRIAAD  

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

4 

Não 

há 

 

 

 

Não 

há 

 

 

 

 

Não 

há 

1. Curso de pizzaiolo 

(2 x S) 4h/s 

Profissional: agente 

socioeducativo 

Com certificação 

 

2. Trabalho ajudante de 

pintura. 

(2ᵃ a 6ᵃ feira – 8h as 

18h). Direitos 

trabalhistas e 

previdenciários: N.I. 

 

3. Trabalho: ajudante 

de pedreiro 

(2ᵃ a 6ᵃ feira – 8h as 

18h). Direitos 

trabalhistas e 

previdenciários: N.I. 

 

4. Trabalho: Não 

consta (7º ano – 18 

anos) 

 
5. Edição e Multimídia 

(oficina e palestra na 

interTV) 27 E 11/03 

 

6. Visita à FAETEC 

(13/05/2019) 

1. Estabelecimento 

comercial  

 

 

 

 

2. Trabalho: Oficina 

de pintura e 

lanternagem do Bill  

 

 

 

 

3. Trabalho: 

Construção civil –  

 

 

 

 

 

4. Trabalho: Não 

consta (2ª a 6ª feira) 

8 as 18h 

 

5. interTV (para 

todos) 

 

 

6. FAETEC 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

 

5 

 

 

N.I. 

 

 

 

 

 

Maior 

de 16 

anos  

 

 

 

 

Maior 

de 16 

anos. 

 

 

 

 

Maior 

de 16 

anos. 

 

N.I. 

 

 

 

N.I. 
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CRIAAD 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

75 

 

F 

14 

 

M 

61 

PPP 

1. Oficina de 

artesanato: Reciclar & 

Resgatar Pessoas 

 (profissional: agente 

socioeducativo) 

Objetivos: Refletir 

sobre o ato infracional 

e gerar renda 

 

 

2. Projeto de horta: 

“Que mato é esse?” 

1. CRIAAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. N.I. 

  1. Programa Nova Vida 

(Jovem aprendiz em 

órgãos da Prefeitura), 

encaminhados 

diretamente pelo 

judiciário. Trabalham 

no contraturno escolar, 

recebendo ½ salário 

mínimo.  

 

2. Programa Guarda 

Mirim (Jovem 

aprendiz, sob a 

responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de 

Macaé), encaminhados 

diretamente pelo 

judiciário. 

 

1. Prefeitura e 

Judiciário (não consta 

no PPP, mas foi 

abordado na 

apresentação) 

 

 

 

 

 

2. Prefeitura Municipal 

de Macaé e Judiciário 

(não consta no PPP, 

mas foi abordado na 

apresentação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 a 17 

anos 

Renda 

familiar 

de até 3 

salários 

 

Relatório 

Pedagógico 

1. Oficina de 

artesanato: Reciclar & 

Resgatar Pessoas 

 

1. CRIAAD  22 Não 

há 

1. Trabalho educativo 

(Programa Nova Vida) 

– 4 horas diárias. 

 

2. Curso de Informática 

Básica (2XS) 60 h – 

com certificação. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trabalho: Loja de 

Ração (9 as 17h) - 2ᵃ a 

6ᵃ feira 

1. Prefeitura e 

Judiciário 

 

 

2. Centro de Educação 

Tecnológica e 

Profissional (CETEP). 

Objetivo: Oferece 

cursos gratuitos para 

qualificar e inserir no 

mercado de trabalho. 

(Secretaria Municipal 

de Educação) 

 

3. N.I. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

14 a 17 

anos 

 

 

 

 A 

partir 

de 16 

anos 

A partir 

do 6º 

ano 

 

 

15 anos 
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CRIAAD 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP 

1. Aulas de 

informática. 

(professora voluntária) 

1 X S 

 

 

 

2. Projeto Hidroponia-

Escola (responsáveis: 

equipe técnica e 

orientador 

voluntários).  

Objetivo: oferecer 

conhecimento que 

amplie as 

possibilidades de 

inserção laborativa. 

(acompanhamento 

sistemático) 
 

1.ALTERDATA 

(empresa 

particular – 

doação de 

computadores). 

 

 

2. CRIAAD 

Teresópolis 

Não 

há 

 

 

 

 

 

Não 

há 

Não 

há 

 

 

 

 

 

Não 

há 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.I. N.I. N.I. N.I. 

Relatório 

Pedagógico 

1. Projeto Horta para 

todos (1 x S) 9 as 12h 

(equipe técnica e 

orientado voluntário). 

 

2. Oficina Aprendiz 

Legal (1 x S) 2 h 

Objetivo: preparação 

para programas de 

aprendizagem e 

estágio 

1. CRIAAD 

 

 

 

 

2. CIEE (Centro 

de Integração 

Empresa-

Escola) 

Associação 

privada, sem 

fins lucrativos) 
 

38 

 

 

 

 

35 

Não 

há 

 

 

 

14 a 

24 

anos 

 

N. I. N.I. N.I. N.I. 
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CRIAAD 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

PPP 

1. Curso de fotografia 

(profissional: 

voluntário) – não 

consta no PPP, foi 

apresentado. 

1. Voluntário 

 

 

 

 

 

N.I. N.I. 1. Informática Básica 

(não consta no PPP, 

mas foi apresentado 

como projeto da 

unidade). 

 

2. Mecânica de auto 

1. FAETEC 

 

 

 

 

2. Fundação Beatriz 

Gama (Fundação, que 

funciona como abrigo e 

que oferece outros 

trabalhos de assistência 

social como cursos 

profissionalizantes) 

Organização 

Governamental 

 

N.I. 

 

 

 

 

N.I. 

N.I. 

 

 

 

 

N.I. 

Relatório 

Pedagógico 

1. Curso de fotografia 

(5ᵃ feira – 9h10 a 

9h50) profissional: 

voluntário 

1. CRIAAD  4 N.I. 1. Curso Informática 

(13h as 18h10) 1 X S 

(com certificação) 

 

 

2. Lanternagem e 

pintura  

(8h30 a 10h50) 1 X S 

(com certificação) 

 

 

3. Mecânica de Carro 

(8h30 a 10h50) 1 X S 

(com certificação) 

 

 

4. Hotelaria (2 X S) 

14h as 17h 

(com certificação) 

 

 

5. Cabeleireiro (2 X S) 

13h30 A 15h50 

 

1. FAETEC 

Obs: Em maio apenas 

um adolescente fazia o 

curso. 

 

2. Fundação Beatriz 

Gama (FBG) 

Obs: Em maio não há 

alunos (não estão mais 

na unidade) 

 

3. FGB 

Obs: Em maio não há 

alunos (não estão mais 

na unidade) 

 

4. FCSN  

Obs: Em maio apenas 

um adolescente fazia o 

curso. 

 

5. FBG 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

N. I. 

 

 

 

 

N.I. 

 

 

 

 

 

N. I. 

 

 

 

 

N.I. 

 

 

 

 

N. I. 
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6. Eventos (2 X S) 

8h30 a 10h50 

 

7. Padaria (2 X S) 

13h30 a 15h50 

Obs: Em maio não há 

alunos (não estão mais 

na unidade) 

 

6. FBG 

 

 

7. FBG 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

N.I. 

 

 

N.I. 
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ANEXOS
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ANEXO A 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, DE CULTURA, ESPORTE E 
LAZER 2016. 

 

Unidade:  

Diretor (a):  

Equipe pedagógica e/ou pedagogo (a):  

Mês:  

 
 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO: 

 

1- CADA UNIDADE DEVERÁ ENVIAR O RELATÓRIO, ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS 

SEGUINTE, CONTENDO TODOS OS CAMPOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. 

 

 
 

2- AS INFORMAÇÕES SOBRE ESCOLARIZAÇÃO DEVERÃO SER PREENCHIDAS 

SEMANALMENTE.  

 

3- O ANEXO REFERENTE ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER, DEVERÁ SER 

ENTREGUE COM TODAS AS ATIVIDADES REALIZADAS, BEM COMO AS ATIVIDADES 

PREVISTAS PARA O PRÓXIMO MÊS. 

  

4- O FORMULÁRIO PODERÁ SER ENCAMINHADO ATRAVÉS DO ENDEREÇO 

ELETRÔNICO:    

 
 

 

OBSERVAÇÃO: NO MÊS DE DEZEMBRO O RELATÓRIO DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ O 

DIA 17.  
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PLANILHA DE ATIVIDADES SOCIOPEDAGÓGICAS 

UNIDADE:  
MÊS: 

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

NOME 

ENTR. 

EM: 

 

 

D/N E 

IDADE 

 

 

SÉRIE/ANO 

ESCOLAR 

(HORÁRIO) 

MATR. 

EM: 

INÍCIO 

ESCOLA (END/TEL) 

 

 

OFIC/CURSO 

INTERNO 

(HORÁRIO) 

INÍC. /TÉRMINO 

OFIC/CURSO 

EXTERNO 

(PARCEIRO, 

LOCAL E 

HORÁRIO) 

INÍCIO/TÉRMINO 

ATIV. 

ESPORTIVA 

(PARCEIRO, 

LOCAL E 

HORÁRIO) 

INÍCIO/TÉRMINO 

OUTROS- 

CULTURA E 

LAZER 

(LOCAL, DIA 

E HORÁRIO) 
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1.  Caso existam adolescentes não matriculados, justifique:  

 

 

 

2. Observações (matrícula, desempenho escolar, acompanhamento, participação nas 

atividades...).  

 

 

 

 
 

3. Percebe a necessidade de apoio da DIPED para a realização de algum evento, 

programa, projeto? 

 

 

 

 

4. Os relatórios dos adolescentes encontram-se em dia? Estão sendo encaminhados ao 

juizado dentro do prazo? 

 

 

 

 

5. Os adolescentes matriculados apresentam problemas de frequência na escola e/ou 

oficinas e cursos? Relate os motivos. 

 
 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
CRIAAD XXXX 
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ANEXO B 

 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DEPTO. GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS                                                                                    Terça-feira, .... de....... de 2919. 
SEC. TÉCNICA: CRIAAD XXXX   ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO                                                                                                            16:01:06 

 
Adolescente Entrada 

 

Nascimento 

 

Idade Escola Endereço Bairro Telefone Horário Escolaridade Matrícula  

           

          

 

 

           

           

           

           

           

           

           

 

Total sendo matriculado   Total de matriculados:  

  

 
Pág. 1 de 2  

  


