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RESUMO

Compreendendo que a educação e a formação profissional de adolescentes se configuram como diretrizes 
constantes no Plano Nacional de  Educação‐PNE,  como um direito  constitucional protegido  e  garantido 
pelo  Estatuto da Criança  e do Adolescente‐ECA  e  como meta de projetos desenvolvidos pelo Governo 
Federal, este trabalho consiste numa pesquisa insipiente e em andamento, que busca desvelar como se dá 
a formação profissional de adolescentes e jovens, do sexo feminino, que se encontram em cumprimento 
de medida socioeducativa de internação, partindo‐se dos pressupostos elencados no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e na Lei 12.594/2012 (Sinase). Objetivando uma melhor compreensão do tema, descreve‐
se uma breve contextualização histórica das  legislações que manifestaram preocupação com a  infância e 
adolescência em nosso país, a partir dos Códigos de Menores de 1927 e de 1979, abordando de  forma 
sucinta,  as  nomenclaturas  aplicadas  em  cada  época  e  as  formas  de  tratamento  nos  processos  de 
reeducação,  até  chegar  à  promulgação  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  e  ao  Sinase. 
Apresentando‐se alguns dados quantitativos referentes ao atendimento socioeducativo e às medidas de 
restrição e privação de liberdade em nível nacional, desenvolve‐se um pouco das questões que permeiam 
a situação de adolescentes e  jovens em vulnerabilidade social, que chegam às medidas socioeducativas, 
dando‐se  um  pouco  de  visibilidade  às  relações  de  gênero  existentes  nessa  parcela  da  população, 
possibilitando  descrever  como  a  oferta  de  educação  profissional  pode  promover  o  empoderamento 
feminino  numa  sociedade  saturada  de  preconceitos  e  discriminações,  que  desvalorizam  o  trabalho 
exercido  pelas  mulheres,  tornando  visíveis,  explorações  econômicas  às  quais  estão  sujeitas  as 
pertencentes  a  classes  sociais mais baixas,  sobretudo o  grupo  formado por mulheres  jovens, pardas  e 
negras.  Nas  considerações  finais  infere‐se  que,  apesar  das  legislações  estabeleceram  diretrizes,  é 
necessário  trazer  para  o  debate  acadêmico    questões  que  contemplem  o  mercado  de  trabalho,  as 
percepções  dos  profissionais  que  atuam  no  sistema  socioeducativo  e  as  particularidades  inerentes  ao 
gênero:  os  conflitos,  as  dificuldades,  as  estratégias  de  resistência,  os  sonhos  e  anseios  das meninas 
acauteladas, assim como, os impactos e transformações ocorridas em seu processo de ressocialização e as 
contribuições da educação profissional nesse processo. 
 
Palavras‐chave: Medidas socioeducativas; Crianças e adolescentes; Educação profissional. 
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RESUMO 

Compreendendo que a educação e a formação profissional de adolescentes se configuram 
como diretrizes constantes no Plano Nacional de Educação-PNE, como um direito 
constitucional protegido e garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA e como 
meta de projetos desenvolvidos pelo Governo Federal, este trabalho consiste numa pesquisa 
insipiente e em andamento, que busca desvelar como se dá a formação profissional de 
adolescentes e jovens, do sexo feminino, que se encontram em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação, partindo-se dos pressupostos elencados no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e na Lei 12.594/2012 (Sinase). Objetivando uma melhor compreensão do 
tema, descreve-se uma breve contextualização histórica das legislações que manifestaram 
preocupação com a infância e adolescência em nosso país, a partir dos Códigos de Menores 
de 1927 e de 1979, abordando de forma sucinta, as nomenclaturas aplicadas em cada época e 
as formas de tratamento nos processos de reeducação, até chegar à promulgação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e ao Sinase. Apresentando-se alguns dados quantitativos 
referentes ao atendimento socioeducativo e às medidas de restrição e privação de liberdade 
em nível nacional, desenvolve-se um pouco das questões que permeiam a situação de 
adolescentes e jovens em vulnerabilidade social, que chegam às medidas socioeducativas, 
dando-se um pouco de visibilidade às relações de gênero existentes nessa parcela da 
população, possibilitando descrever como a oferta de educação profissional pode promover o 
empoderamento feminino numa sociedade saturada de preconceitos e discriminações, que 
desvalorizam o trabalho exercido pelas mulheres, tornando visíveis, explorações econômicas 
às quais estão sujeitas as pertencentes a classes sociais mais baixas, sobretudo o grupo 
formado por mulheres jovens, pardas e negras. Nas considerações finais infere-se que, apesar 
das legislações estabeleceram diretrizes, é necessário trazer para o debate acadêmico  questões 
que contemplem o mercado de trabalho, as percepções dos profissionais que atuam no sistema 
socioeducativo e as particularidades inerentes ao gênero: os conflitos, as dificuldades, as 
estratégias de resistência, os sonhos e anseios das meninas acauteladas, assim como, os 
impactos e transformações ocorridas em seu processo de ressocialização e as contribuições da 
educação profissional nesse processo. 
 
Palavras-chave: Medidas socioeducativas; Crianças e adolescentes; Educação profissional. 

                                                            
1  Pesquisa realizada com recursos do Programa Institucional de Fomento à Pesquisa do CEFET-MG – 
PROPESQ e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo deriva de uma pesquisa, ainda incipiente e em andamento, realizada 

no Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG. Aborda, em seus limites, a educação profissional 

em um ambiente pouco usual das pesquisas acadêmicas, os Centros Socioeducativos e 

objetiva, quando concluída, desvelar como se dá a formação profissional de adolescentes e 

jovens do sexo feminino, que se encontram em cumprimento de medida socioeducativa de 

internação.  

Considerando que a educação profissional de adolescentes e jovens, no Brasil, se 

estabelece como direito positivado na Constituição Federal de 1988, e é protegido e garantido 

pela lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), o atual Sistema 

Socioeducativo é fruto de um percurso histórico que se iniciou nas primeiras legislações 

brasileiras que manifestaram preocupação com a situação da infância e adolescência e foram 

passando por transformações até se chegar ao contexto atual com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). 

Autores como Águido (2011) e Veloso (2014) descrevem como era o funcionamento 

das Santas Casas de Misericórdia, que iniciando no período colonial e perpassando todo o 

período monárquico, buscavam acolher a infância abandonada, enjeitada, órfã e desvalida. 

Com o decorrer do período republicano, surgem preocupações sociais, referentes aos jovens 

delinquentes, com a criação em 1923, dos Tribunais de Menores por meio do Decreto 16.272 

que aprova o regulamento de assistência e proteção “aos menores abandonados e 

delinquentes”. No ano de 1927 é promulgado o Decreto 17,943-A, que instituiu a 

Consolidação das Leis de Proteção aos Menores, que ficou reconhecido como Código de 

Menores de 1927, estabelecendo um sistema punitivo que incluía numa mesma categoria, 

tanto jovens e crianças abandonados, quanto delinquentes. 

O Código de Menores de 1979 (Lei 6.697 de 10 de outubro) manteve o entendimento 

de que as crianças e adolescentes deveriam ser assistidas de maneira punitiva, sendo 

apresentada ainda uma nova versão de nomenclatura para os menores, que de abandonados e 

delinquentes, passaram a ser chamados de menores em situação irregular (VALLE, 2003). 

Após a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 a luta dos movimentos sociais 

em defesa dos direitos de crianças e adolescentes culminou na promulgação da Lei 8.069, no 

ano de 1990, implantando o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  



 
 

As medidas socioeducativas surgiram com a promulgação do ECA e podem ser 

definidas como os meios de responsabilização ao não cumprimento dos deveres desses 

indivíduos perante a sociedade, apresentando-se de seis tipos: advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime 

de semiliberdade e a internação em estabelecimento socioeducativo.  

Dando seguimento ao tratamento de adolescentes que cometeram atos infracionais, a 

Lei 12.594 de 2012 institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase, que 

regulamenta como deve acontecer o tratamento socioeducativo, por meio de eixos 

estratégicos. 

Considerando educação e profissionalização como um dos eixos estratégicos do 

Sinase, busca-se apresentar neste artigo um pouco desse histórico que originou as medidas 

socioeducativas e a importância de se ofertar educação profissional aos adolescentes em 

conflito com a lei, sobretudo as adolescentes do sexo feminino, que se configuram como 

sujeitos da pesquisa empírica a ser empreendida. 

 

2 AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E O DIREITO À FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

A educação profissional de adolescentes e jovens no Brasil se estabelece como direito 

constitucional protegido e garantido pela lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA). Conforme a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (2006), essa 

atividade educativa deve proporcionar não somente a capacitação para inserção no mercado 

de trabalho, mas também viabilizar uma prática educacional que desenvolva habilidades e 

autonomia na formação para o exercício da cidadania.  

Inclusos nesse contexto estão os/as adolescentes que cumprem as Medidas 

Socioeducativas, que são formas de sanção a serem aplicadas aos adolescentes que cometeram 

ato infracional2, estando seus direitos protegidos pelo ECA, direcionados e garantidos pelo 

Sinase e também pelo Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

As Medidas Socioeducativas podem ser descritas como “a dimensão pedagógica no 

enfrentamento da questão da transgressão à lei, na busca de proteção ao adolescente e não da 

repressão”, levando à compreensão que, tanto advertência verbal, como internação, são 

socioeducativos, pois se direcionam “ao comportamento transgressor” contemplando a sanção 

                                                            
2 Conforme disposto no artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se ato infracional a 
conduta descrita como crime ou contravenção penal. 



 
 

pelo ato infracional cometido dentro de um processo legal (FALEIROS e PRANKE, 2000, p. 

104).  

Segundo Valle (2003, p. 60-61)), os direitos de jovens e adolescentes infratores 

surgiram nos Códigos de Menores de 1927 e de 1979, num contexto político “extremamente 

positivista” que mantinha um ideário de reeducação “altamente repressiva” de crianças e 

jovens com comportamentos desviantes, baseando-se “preferencialmente no trabalho 

agrícola”, que dificultava a reinserção social dos mesmos no meio urbano. 

Apesar do Código de Menores de 1927 se apresentar como um marco histórico das 

legislações que manifestaram preocupação com a delinquência juvenil, deve-se atentar para o 

fato de que desde o período colonial existiram formas de controle social, que buscaram tirar 

das ruas crianças órfãs e abandonadas por meio da institucionalização. 

 

Das casas de expostos e colégios Pios para Órfãos do período colonial, a jovem 
nação independente viu surgirem novas modalidades de internatos para os 
desvalidos do período imperial. Ao longo do século XIX, as polícias provinciais 
exerceram o papel de apreender e distribuir os menores encontrados nas ruas pelas 
poucas instituições disponíveis para um segmento da população já percebido como 
incômodo à vida urbana. Instituições como as companhias de Aprendizes 
Marinheiros e as Escolas de Aprendizes dos Arsenais de Guerra recebiam os 
“pequenos vagabundos” das capitais brasileiras, estando reservado aos “pequenos 
criminosos” a convivência com adultos presos nas Casas de Detenção. Não havia, 
portanto, atendimento específico para os chamados “menores criminosos” 
(RIZZINI, 2005, p.13-14). 

 

Fonseca (1961, p. 204) explica que o Dr. José Candido de Albuquerque Melo Matos 

foi o redator do Código de Menores de 1927, e que nele estava prevista a educação a ser dada 

aos menores, mas que essa legislação “para ser aplicada, precisava de uma rede de 

estabelecimentos especiais onde fosse possível a internação dos abandonados e delinquentes” 

do sexo masculino e feminino. Dessa forma, foram aproveitados estabelecimentos que antes 

eram utilizados como abrigos, sendo inaugurada em novembro de 1926 a escola de reforma 

João Luís Alves, “destinada a regenerar pelo trabalho e educação os menores do sexo 

masculino”, estando previsto para os alunos de tal escola “a aprendizagem de ofícios” 

(FONSECA, 1961, p. 206). 

De acordo com Valle (2003) o Código de Menores de 1979 (Lei 6.697 de 10 de 

outubro) manteve o entendimento de que as crianças e adolescentes deveriam ser assistidas de 

maneira punitiva, sendo apresentada ainda uma nova versão de nomenclatura para os 

menores, que de abandonados e delinquentes passaram a ser chamados de menores em 

situação irregular. Buscando-se a construção de um novo contexto, a Fundação Nacional do 

Bem Estar do Menor- FUNABEM, desenvolveu um modelo de atendimento a ser executado 



 
 

pelas Fundações Estaduais do Bem Estar do Menor- FEBENS, que se comprometiam a 

manter um grupo de instituições para exercer a função de recepção, triagem e internação das 

crianças e adolescentes que se encontrassem em situação de ser atendidos, sendo separados os 

carentes daqueles considerados com comportamento antissocial (FALEIROS e PRANKE, 

2000).  

Águido (2011) explica que diante da efervescência dos movimentos sociais e do 

crescente número de crianças e adolescentes de rua no Brasil, as políticas adotadas pela 

doutrina da situação irregular mostraram-se inadequadas, havendo então, a participação ativa 

da sociedade nas proposições e discussões para a elaboração de uma nova Constituição 

Federal.   

 
Como os movimentos sociais no Brasil também acompanhavam a discussão 
internacional das Nações Unidas acerca dos Direitos da Infância e Juventude foi 
possível antecipar na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 as 
diretrizes da Doutrina da Proteção Integral, antes mesmo do término da elaboração 
da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da Organização das Nações 
Unidas, que somente seria publicada no ano seguinte, 1989 (ÁGUIDO, 2011, p. 33). 

 

A proteção integral às crianças e adolescentes elencada no artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988 estabelece que 

 

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
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, à 
convivência familiar e comunitária, além de deixá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 
1988). 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente “regulamentou o artigo 227 da Constituição 

de 1988 que estabelece os direitos fundamentais da criança e do adolescente” e mantém 

harmonia coma a “Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989”, prevendo o tratamento de 

crianças e adolescentes sob a ótica da doutrina de Proteção Integral, na qual os direitos desses 

indivíduos passam a ser garantidos como direitos humanos (FALEIROS e PRANKE, 2000, p. 

21). 

Diante da criação do ECA as medidas socioeducativas aparecem como meios de 

responsabilização ao não cumprimento dos deveres desses indivíduos perante a sociedade, ou 

seja, a prática de ato infracional, podendo as medidas se apresentar de seis tipos:  



 
 

 Advertência: “advertência consistirá em admoestação verbal, que será 

reduzida a termo e assinada” (Art. 115). 

 Obrigação de reparar o dano: “Em se tratando de ato infracional com 

reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua 

a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da 

vítima” ( Art. 116). 

 Prestação de serviços à comunidade: “Consiste na realização de tarefas 

gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses”, em estabelecimentos 

“assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em 

programas comunitários ou governamentais” (Art. 117). 

 Liberdade assistida: “Será adotada sempre que se afigurar a medida mais 

adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente” (Art. 118), sendo 

melhor explicada por meio dos parágrafos 1º e 2º do artigo 118 e também pelo artigo 119 e 

seus respectivos incisos. 

 Inserção em regime de semiliberdade: “Pode ser determinado desde o início, 

ou como forma de transição” da internação “para o meio aberto”, sendo “possibilitada a 

realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial” (Art. 120). 

 Internação em estabelecimento socioeducativo: “constitui medida privativa 

da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento” (Art. 121). 

A Lei 12.594/2012 que instituiu Sinase, complementando o disposto no ECA, 

estabelece normas a serem seguidas e orienta tanto as práticas específicas de cada medida 

quanto as que são comuns a todas elas, como a obrigatoriedade de escolarização e 

profissionalização, fornecimento de atendimento personalizado que leve em consideração o 

respeito à identidade e a singularidade de cada adolescente. 

Em pesquisa realizada por Padovani e Ristum (2013) foi possível perceber que se faz 

necessária uma articulação em rede a fim de proporcionar ao adolescente que se encontra em 

regime de restrição de liberdade a interação no convívio social, mantendo vínculos com a 

sociedade e diminuindo o isolamento. Dessa maneira, a educação formal oferecida nos 

centros de internação deve ser atrelada à educação não formal e à educação profissional, 

tornando-se assim um processo de inclusão e reinserção social. 

Importante entender que, simplesmente criar novas escolas de educação básica e de 

ensino profissionalizante não resolverá os problemas enfrentados pela equipe socioeducativa 



 
 

na formação dos adolescentes privados de liberdade, pois conforme Padovani e Ristum (2013) 

“a descontinuidade no envolvimento com atos infracionais ocorre aos poucos, a partir de 

novas experiências e do surgimento de oportunidades de explorar novos caminhos”. Serão as 

novas vivências proporcionadas pela interatividade social e educacional que irão possibilitar 

essa descontinuidade, proporcionando aos adolescentes uma formação humana para viverem 

em sociedade como cidadãos. 

O Art. 8º do Sinase estabelece que os Planos de Atendimento Socioeducativo devem 

obrigatoriamente “prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, 

cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos”, atuando de 

acordo com as disposições do ECA, buscando por melhorias no atendimento e na articulação 

do trabalho em rede, e viabilizando o desenvolvimento de estudos empíricos que detectem 

fatores que dificultam a garantia de direitos fundamentais aos adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas. 

 

3 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO  

A educação profissional de adolescentes, assim como a educação básica, configura-se 

direito constitucional protegido e garantido pelo ECA e explicitado em legislação educacional 

específica que estabelece diretrizes para sua efetivação como “formação para o trabalho e para 

a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade” (LEI 

13.005/2014, Art. 2º, inciso V). 

Mediante tais condições, a educação profissional também é um direito do adolescente 

autor de ato infracional, inclusive dos que se encontram acautelados, cumprindo Medida 

Socioeducativa de Internação em Centros Socioeducativos. 

Conforme Costa (2006), tal atividade deve ser garantida dentro e fora da comunidade 

socioeducativa, devendo-se seguir quatro requisitos básicos: a) ser associada à educação para 

o trabalho, sendo organizada como trabalho educativo, conforme disposto no artigo 68 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente; b) ter vínculo com a educação formal básica; c) ser 

focalizada no mercado de trabalho no contexto de atualidade e d) visar o desenvolvimento da 

trabalhabilidade. 

 

O trabalho como alternativa à “vadiagem” e à “delinquência” não é uma ideia nova, 
há muito se acredita na recuperação pelo labor, e agora se postula a importância da 
atividade profissional para ensejar uma vida cidadã. [...] Não é mais o trabalho pela 
simples ocupação, resumindo na obtenção de recursos financeiros, mas pelo caráter 
formativo por ele propiciado, considerando não somente as demandas de mercado, 



 
 

como também os interesses particulares; inclusive mediante o desenvolvimento de 
consciência crítica (FIALHO, 2016, p.11). 

 

Cabe salientar que estudos realizados por Dias e Onofre (2013) constatou que a 

repetência e a evasão escolar fazem parte da trajetória educacional de adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas. Como forma de oferecer educação e formação 

profissional, também àqueles que não se encontram aptos a cursar formação técnica de nível 

médio por motivos de defasagem escolar, a resolução CNE/CEB 6/2012 esclarece que  

  

As instituições de Educação Profissional e Tecnológica, além de seus cursos 
regulares, oferecerão cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional para o trabalho, entre os quais estão incluídos os cursos especiais, 
abertos à comunidade, condicionando-se a matrícula à capacidade de 
aproveitamento dos educandos e não necessariamente aos correspondentes níveis de 
escolaridade (CNE/CEB 6/2012, Art. 2º, parágrafo único). 

 

A Lei 12.594/2012 (Sinase) alterou, por meio de seu Capítulo VIII (artigos de 76 a 

80), Decretos-Lei que estabeleceram a criação de instituições de ensino profissional como o 

SENAI (Decreto-Lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942), o SENAC (Decreto-Lei no 8.621, de 

10 de janeiro de 1946), o SENAR (lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991) e o SENAT (lei 

nº 8.706, de 14 de setembro de 1993), objetivando a celebração de parcerias entre estas 

instituições e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo, de forma que sejam 

ofertadas vagas para os adolescentes e jovens em cumprimento de Medidas Socioeducativas. 

Também foi alterado o artigo 429 da CLT-Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 

n.º 5.452, de 1º de maio de 1943), que passou a ter no seu parágrafo 2º a seguinte redação:  

 

§ 2o  Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes 
a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de 
cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas 
de Atendimento Socioeducativo locais (CLT, Art. 429, parágrafo 2º). 

 
Evidencia-se, então, nas legislações, que mesmo aqueles que ainda se encontram no 

nível fundamental da educação básica, poderão frequentar cursos que ofereçam formação 

profissional específicos para suas necessidades e condizentes com a demanda de mercado, 

visando-se não somente melhores condições de empregabilidade, mas também meios para 

construção de uma consciência crítica e cidadã, que de acordo com MONTE et al (2011) 

possibilita a construção de mecanismos para o processo de (re)inserção social.  

 



 
 

4 ADOLESCENTES E JOVENS DO SEXO FEMININO NO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO 

Os adolescentes e jovens que chegam às medidas socioeducativas são em sua maioria, 

pertencentes a grupos em vulnerabilidade social, que historicamente se tornaram excluídos 

por questões econômicas, culturais e raciais. Segundo Jeloás e Ferrari (2013), os jovens 

pobres e negros são as principais vítimas da violência. Soares (2004, p.130) complementa 

afirmando que essas vítimas são “sobretudo, os jovens pobres e negros, do sexo masculino”, 

que são recrutados pelo tráfico de drogas, armas e outras dinâmicas criminais”. 

 

O tráfico de armas e drogas é a dinâmica criminal que mais cresce nas regiões 
metropolitanas brasileiras, mais organicamente se articula à rede do crime 
organizado, mais influi sobre o conjunto da criminalidade e mais se expande pelo 
país – tiranizando comunidades pobres e recrutando seus filhos. As drogas 
financiam as armas e estas intensificam a violência associada às práticas criminosas, 
expandindo seu número e suas modalidades (SOARES, 2004, p. 132). 

 

Para Aquino (2009, p.35), essas situações de desigualdades, que acabam gerando 

contextos de vulnerabilidade social, levam os jovens brasileiros a demandarem diferentes 

políticas públicas capazes “de promover e garantir o bem estar e a integração social desses 

sujeitos com efetividade e equidade”.  

Paulilo (2013, p. 145) conceitua educação profissional para jovens em vulnerabilidade 

social como “um processo educativo que objetiva propiciar a iniciação profissional com vistas 

ao desenvolvimento da autonomia dos adolescentes atendidos”, visando a “aquisição de 

hábitos e de atitudes de trabalho e deve assegurar o desenvolvimento de competências e 

habilidades básicas, específicas e de gestão”, podendo ser subdividida em etapas, como: 

 

a) programas de pré-profissionalização: abarca um repertório de atividades com 
prioridade para o desenvolvimento das habilidades básicas e complementares que 
busquem o desenvolvimento integral do adolescente; 
 b) programas de qualificação profissional: compreende o processo de treinamento e 
habilitação para a atividade profissional; os cursos devem possuir programa de 
formação com conteúdo e carga horária de cada disciplina especificados e oferecer 
certificação; 
c) programas de colocação e acompanhamento ao trabalho: embora exista a 
possibilidade de inserção do adolescente no mercado de trabalho de maneira livre a 
partir dos 16 anos de idade, cabendo aos programas de educação profissional apenas 
orientar sobre os direitos trabalhistas e processos de seleção, não se exclui a 
possibilidade de cronogramas de colocação e de acompanhamento nos casos de 
trabalho protegido, trabalho autônomo e de aprendiz (PAULILO, 2013, p. 145-146). 

 

É válido destacar que o Sinase organiza os parâmetros da ação socioeducativa em 

eixos estratégicos, a serem cumpridos pelas unidades responsáveis pela execução das medidas 



 
 

socioeducativas, sejam elas de meio aberto ou de restrição de liberdade, podendo esses eixos, 

ser classificados como: “suporte institucional e pedagógico; diversidade étnico-racial, de 

gênero e de orientação sexual; cultura, esporte e lazer; saúde; escola; 

profissionalização/trabalho/previdência; família e comunidade e segurança” (MINAS 

GERAIS, 2008, p. 99-100).  

Compreendendo a profissionalização como um eixo estratégico comum a todas as 

entidades e programas que executam medidas socioeducativas, cabe a elas 

 

 oferecer ao adolescente formação profissional no âmbito da educação profissional, 
cursos e programas de formação inicial e continuada e, também, de educação 
profissional técnica de nível médio com certificação reconhecida que favoreçam sua 
inserção no mercado de trabalho mediante desenvolvimento de competências, 
habilidades e atitudes. A escolha do curso deverá respeitar os interesses e anseios 
dos adolescentes e ser pertinente às demandas do mercado de trabalho (MINAS 
GERAIS, 2008, p. 116). 
 

Em pesquisa realizada no estado do Rio de Janeiro, por Julião e Abdalla (2013, p. 

280), a profissionalização dos adolescentes se configura em uma preocupação dos gestores, 

pois apesar de existirem parcerias que viabilizam o processo formativo, “muitas vezes” os 

adolescentes são “excluídos do processo pelo estigma da periculosidade”, sendo explicitado 

que dentre as unidades existentes no estado, 36% “dos diretores afirmam que não oferecem 

profissionalização aos adolescentes”. 

 

No registro de dificuldades das unidades em oferecerem cursos de capacitação 
profissional destacam-se: a baixa escolaridade dos adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas, dificuldades estruturais, locais inadequados, falta de 
recursos materiais, equipamentos e recursos humanos para realização de cursos nas 
unidades, garantia de deslocamento dos adolescentes para participação em cursos 
realizados em diversas instituições formadoras, além do estigma vivenciado pelo 
adolescente para realização de estágios e de efetivação de parcerias institucionais 
para atender o público –alvo (JULIÃO, ABDALLA, 2013, p. 280-281). 

Em pesquisa realizada no Centro Patativa do Assaré – Cepa, na cidade de Fortaleza, 

no estado do Ceará, Fialho (2016) descreve que nessa instituição existem duas formas 

distintas de profissionalização: 

 

Uma consistia na possibilidade de ingresso no emprego formal em uma fábrica 
denominada Metal Mecânica, que mantinha parceria com o Centro e oferecia vagas 
de trabalho no próprio espaço da instituição, com atividade-fim de confeccionar 
peças de metal para fornos e fogões. A outra era ofertada mediante oficinas 
profissionalizantes que visavam a desenvolver habilidades manuais para confecção 
de rodos, vassouras, produtos químicos, objetos de palha, caixas customizadas e 
panos decorados (FIALHO, 2016, p. 112). 

 



 
 

Essa autora descreve ainda que, a formação profissional relacionada com a fábrica 

abrangia uma parcela mínima dos internos, enquanto a profissionalização oferecida pelas 

oficinas não mantinha relação com as demandas do mercado de trabalho, levando a concluir 

que a “profissionalização no Cepa mais se associa à oficina de artes manuais do que a um 

curso técnico profissionalizante” (FIALHO, 2016, p. 128). 

No que se refere a dados quantitativos que perpassam o atendimento socioeducativo, 

no ano de 2013, o país contava com uma população total de 201.032.714, na qual a população 

adolescente somava o equivalente a 26.154.356 (entre 12 e 18 anos). Em meio a essa 

população adolescente, de acordo com os dados disponíveis no Levantamento Anual do 

Sinase, referente ao ano de 2013, havia um total de 23.066 adolescentes e jovens (12 a 21 

anos) cumprindo medidas de restrição e privação de liberdade, como internação, internação 

provisória e semiliberdade e ainda 659 adolescentes em outras modalidades de atendimento, 

como atendimento inicial, sanção e medida protetiva. “Portanto, a medida de privação de 

liberdade e restrição de liberdade representa 0,08% dos adolescentes dentre a população de 12 

a 18 anos no país” (BRASIL, 2015). 

Cabe ressaltar que essa população adolescente, também tem gênero, sendo apresentado 

pelo Levantamento Anual de 2013 que, 4% desse grupo, são do sexo feminino, totalizando 

985 adolescentes. Com um total de 466 unidades destinadas à restrição e privação de 

liberdade (nas modalidades de internação, internação provisória, semiliberdade e atendimento 

inicial), as unidades exclusivamente femininas somam 37 em todo o país, 377 são 

exclusivamente masculinas e 52 unidades prestam atendimento misto. No interior dessas 

unidades, no que se refere às informações de raça/cor, 57% dos internos foram classificados 

como pardos/negros (BRASIL, 2015).  

Apesar de o número de adolescentes do sexo feminino que se encontra em medidas 

socioeducativas ser relativamente baixo quando comparado ao total do sexo masculino, 

Constantino (2001), explica que, a carência de estudos relacionados à delinquência feminina 

se deve não só à sua reduzida incidência, mas também ao papel secundário da mulher na vida 

social, aos preconceitos que não atribuem valor às manifestações de desajuste social da 

mulher e à falta de interesse pela opinião pública. No entanto, é possível identificar que a 

profissionalização do sexo feminino era preocupação desde o período colonial, pois, Águido 

(2011, p. 22) explica que, além das Casas de Misericórdia que acolhiam os enjeitados, existia 

também o asilo de órfãos e desvalidos, que ofertava “educação industrial aos meninos, e 

educação doméstica às meninas, reforçando a ideia dos papéis sociais que cada um deles 

deveria assumir”, mantendo a mulher submissa e invisível socialmente. 



 
 

A pesquisa desenvolvida por Castro e Abramovay (2002) constata que jovens 

pertencentes a classes mais pobres consideram de “extrema importância conseguir um 

trabalho, como meio de sobrevivência individual e, muitas vezes, de suas famílias, ou mesmo 

como forma de atingir a independência financeira necessária para se sentirem pessoas e 

construírem sua autoestima”. Essas autoras enfatizam ainda que, os jovens entrevistados, 

ressaltam “o trabalho como forma de ocupação do tempo e da mente”, considerando-o capaz 

de impedir a pensar em cometer infrações (CASTRO; ABRAMOVAY, 2002, p. 10).  

Destaca-se a importância auferida ao trabalho pela população jovem, porém a 

possibilidade de conseguir o primeiro emprego torna-se cada vez mais difícil em um mundo 

globalizado, no qual a exigência de formação e qualificação profissional é cada vez mais 

acirrada. 

Diversos estudos (Hirata, 2003; Quirino, 2011; Toledo, 2008, entre outros) 

demonstram-se que o empoderamento da mulher se dá de maneira mais efetiva quando ela 

alcança sua independência financeira, sendo inserida no meio produtivo, quer seja como 

trabalhadora assalariada, quer seja como empreendedora.  

Ter a capacidade de gerar a sua própria renda, fruto de um trabalho honesto, contribui 

para reduzir a vulnerabilidade da mulher, que diante da dependência dos parceiros e/ou 

familiares, torna-se vulnerável ao aliciamento para o crime, sobretudo quando se tratam de 

jovens e adolescentes. 

O empoderamento por meio do trabalho e pela capacidade de geração de renda dá à 

mulher oportunidade de educar seus filhos e livrar-se de relações de dependência e violência, 

oportunizando-as viver com mais dignidade. 

Porém, todos indicadores sociais (IBGE, PNAD, ONU entre outros) revelam que a 

mulher na sociedade brasileira sofre inúmeros preconceitos e discriminações, sobretudo no 

mercado de trabalho, ocupando posições subalternadas, recebendo salários menores – ainda 

que exercendo o mesmo cargo dos homens –, encontrando mais resistências e dificuldades 

para se tornar empreendedora e carregando sobre si o fardo de ter o seu “trabalho duplicado, 

no qual acumula os cuidados com a casa, marido, filhos e demais parentes, com o trabalho 

assalariado e externo ao ambiente doméstico” (NOGUEIRA, 2003, p. 25). 

Observa-se que a exploração econômica feminina se dá de forma mais visível nas 

classes sociais mais baixas e em vulnerabilidade social, grupo majoritariamente formado por 

jovens e mulheres pardas e negras.  

Nesse contexto estão as adolescentes tuteladas pelo Estado, que se encontram 

cumprindo medidas de internação. Isoladas do meio social, essas adolescentes têm o Estado 



 
 

como provedor de sua educação e ressocialização. No entanto, o que se observa é que a única 

oferta educacional dada a essas jovens, como política pública, é a Educação Básica (Ensino 

Fundamental e Médio).  

Embora o acesso à formação profissional se configure como um direito constitucional, 

protegido e garantido pelo ECA e pelo SINASE, conforme anteriormente citado, tal medida 

não tem sido cumprida pelo Estado provedor. 

A participação em cursos profissionalizantes é considerada “Eixo de Medida 

Socioeducativa” pelo SINASE, no qual todas as adolescentes tuteladas são obrigadas a 

participar, sob pena, de não serem desligadas do sistema de internação, antes de cumprirem o 

prazo máximo de internação, de três anos (considerando que a Medida Socioeducativa de 

Internação possui prazo indeterminado, durando de seis meses a três anos). Como o Estado 

provedor e tutor dessas jovens, não tem cumprido o seu papel de ofertar tais cursos, 

evidencia-se que as jovens internadas são punidas de inúmeras maneiras. Além de estarem 

privadas de sua liberdade, encontram dificuldade de ressocialização - devido ao estigma e 

preconceito da sociedade e, muitas vezes, da própria família -, não têm o seu direito à 

capacitação profissional garantido e correm o risco de terem o acesso à liberdade adiado, por 

não terem frequentado um curso profissionalizante. 

O que se verifica nos Centros Socioeducativos pesquisados na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte são cursos de formação e capacitação profissional oferecidos por 

iniciativas isoladas da sociedade civil e dos próprios Agentes Socioeducativos, que nem 

sempre atendem às demandas das adolescentes, tampouco ajudam em sua inserção futura ao 

mercado de trabalho.  

Assim, devido à carência de investigações acadêmicas que tragam em suas temáticas a 

interlocução entre a educação profissional e as relações de gênero, sobretudo para mulheres 

jovens e adolescentes em vulnerabilidade social, evidenciada naquelas que cumprem medidas 

socioeducativas, a presente pesquisa, que se encontra em sua fase inicial, com a coleta de 

dados teóricos e empíricos, visa identificar, analisar e desvelar como se dá a educação 

profissional no único Centro Socioeducativo Feminino do Estado de Minas Gerais. 

Localizado no Bairro Horto, em Belo Horizonte-MG, abriga aproximadamente 40 meninas 

jovens e adolescentes que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas de 

internação e internação provisória, que sofrem o descaso do Estado provedor e da sociedade 

que, muitas vezes, se esquecem dessa parcela da população digna de direitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  



 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi implantado em um momento no qual o 

Brasil passava por um processo de redemocratização na tentativa de promover os direitos de 

todos os cidadãos. Esse momento é marcado por uma quebra de preconceitos relativos às 

crianças e adolescentes que as legislações anteriores mantinham no meio social, pois, a 

repressão e internação daqueles que eram classificados como em situação irregular não 

promoviam o direito desses sujeitos, mantendo a institucionalização como forma de controle 

social.  

Tratando crianças e adolescentes sob a ótica dos direitos humanos o ECA promove 

não somente formas de aplicabilidade da lei na garantia dos direitos individuais e coletivos, 

mas também estabelece meios para responsabilizar aqueles que cometerem atos infracionais, 

com base jurídica e estabelece práticas a serem aplicadas para a reinserção desses indivíduos 

no meio social, sendo a educação e formação profissional considerados de grande relevância 

nesse processo, independentemente de qual Medida Socioeducativa lhes seja imposta. 

Em um mundo globalizado, no qual a formação profissional de adolescentes e jovens 

deve prepara-los não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida, questiona-se em 

que medida a formação profissional é importante para as jovens mulheres e adolescentes que 

estão cumprindo Medidas Socioeducativas de Internação. 

A legislação estabelece diretrizes genéricas que ainda necessitam ser estudadas em sua 

singularidade quando se refere à educação e formação profissional de adolescentes e jovens 

em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Internação e são necessários estudos que 

tragam ao debate acadêmico e social tais questões, levando-se em consideração as 

expectativas individuais, o mercado de trabalho e as percepções dos profissionais que atuam 

no sistema socioeducativo, considerando, ainda as particularidades inerentes ao gênero: os 

conflitos, as dificuldades, as estratégias de resistência, os sonhos e anseios das meninas 

acauteladas, assim como, os impactos e transformações ocorridas em seu processo de 

ressocialização e as contribuições da educação profissional nesse processo. 
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