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RESUMO 
 
Aborda o sistema socioeducativo no Maranhão. Analisa o 
cenário atual dos adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio fechado, com destaque para o perfil 
dos adolescentes. Analisa a estrutura, funcionamento e 
desafios para a implementação do SINASE. Tomamos como 
base o Seminário Estadual para Formulação do Plano Decenal 
para o Atendimento Socioeducativo no Maranhão e a 
reorganização das informações empíricas, incluídas no 
relatório final do evento. 
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ABSTRACT 
 
Addresses the socio-educational system in Maranhão. 
Analyzes the current situation of adolescents in fulfillment of 
educational measures within an enclosed environment, 
highlighting the profile of adolescents. Analyzes the structure, 
functioning and challenges for the implementation of SINASE. 
We take as a basis the State Seminar for Formulation of the 
Ten-Year Plan for Socio-Educational Services in Maranhão and 
the reorganization of empirical information, included in the final 
report of the event. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

No contexto do Estado Democrático de Direito, conquistado na Constituição Federal 

de 1988, no Brasil, a temática dos direitos humanos de crianças e adolescentes ganhou 

maior relevância no âmbito do processo das políticas públicas. Esta conquista teve início 

desde a comprovação da negação dos direitos de crianças e adolescentes e seu arcaico 

ordenamento jurídico, sob a égide da doutrina da situação irregular, fundamentada numa 

ausência do reconhecimento da condição da infância e da adolescência e das expressões 

da questão social que experimentavam. A mudança principal, em termos de 

regulamentações jurídicas e institucionais, ocorreu a partir da promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, que instituiu a Doutrina da Proteção Integral e o 

reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, em condição peculiar 

de desenvolvimento e de prioridade absoluta. 

O processo de construção do sistema socioeducativo, iniciado com o ECA, ganha 

maior clareza com a formulação do SINASE em 2006. Em 2012, o novo sistema alcança 

relevância não apenas conceitual, mas também jurídica, ao ser regulamentado por Lei 

específica, a Lei da SINASE (nº 12.594 de 18 de janeiro de 2012). Pesquisas desenvolvidas 

pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Democracia, Direitos Humanos e Políticas 

Públicas (GEDÉS), da UFMA, em períodos anteriores à Lei do SINASE evidenciaram sinais 

de fragilidades e rupturas com os direitos constitucionais e estatutários assegurados, que 

colocam em risco o sistema socioeducativo, inclusive ameaçando sua credibilidade pública e 

favorecendo assim, os discursos de oposição aos direitos humanos definidos no ECA. 

Neste artigo analisamos o cenário atual das medidas socioeducativas privativas de 

liberdade no Maranhão. Partiremos da análise de alguns indicadores que estruturam o perfil 

dos adolescentes e as características dos atos infracionais. Destacamos também, as 

condições estruturais do sistema, as condições de funcionamento e os desafios para a 

implementação do SINASE. Por fim, pretendemos contribuir para a ampliação e qualificação 

do debate sobre o sistema socioeducativo na perspectiva da superação dos entraves e para 

a efetivação dos direitos humanos de adolescentes, em conformidade com o SINASE. 

Para a elaboração deste artigo tomamos como base empírica três momentos 

significativos: a nossa participação no Seminário Estadual para Formulação do Plano 

Decenal para o Atendimento Socioeducativo no Maranhão; a elaboração do relatório do 

referido evento; a reorganização das informações empíricas, incluídas no relatório final, o 

que nos possibilitou uma releitura e análise das informações. 

Além desta introdução o texto encontra-se estruturado em dois itens: o primeiro trata 

do cenário atual dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 
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fechado no estado do Maranhão, com destaque para o perfil social dos adolescentes; o 

segundo refere-se ao atendimento socioeducativo em meio fechado, com destaque para a 

estrutura, funcionamento e desafios para a implementação do SINASE. 

 

2. O CENÁRIO ATUAL DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

SOCIEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO NO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

            Na construção do perfil dos adolescentes em medidas socioeducativas definimos 

alguns indicadores que consideramos mais significativos para a análise: a procedência dos 

adolescentes, se do Município onde fica situada a sede da Unidade de Medida, de outros 

municípios ou de outro Estado; a faixa etária, com destaque para os grupos de 12 a 15 

anos, de 16 a 18, e com mais de 18 anos; a condição de gênero, masculino ou feminino; e a 

escolarização, se os adolescentes frequentavam ou não a escola, e o nível de escolaridade, 

com destaque para o ensino fundamental e o ensino médio. 

      As informações sobre a procedência dos adolescentes (Quadro 01), que estão em 

cumprimento de Medidas Socioeducativas de semiliberdade, mostram que a maioria dos 

adolescentes era oriunda do município onde está situada a sede da Unidade, com 42% dos 

casos, seguida de outros municípios do estado, com 40%. Nas modalidades de internação a 

origem dos adolescentes de outros munícipios foi relevante, com 59,63% dos casos. 

Entretanto, na medida de internação provisória a procedência é dos adolescentes é bastante 

significativa: de outros municípios (com 48%) e do município onde está situado a Unidade 

de Atendimento (com 52%). A predominância dos adolescentes de outros municípios, 

devido à distância do local de origem, pode indicar dificuldades para uma ação pedagógica 

socioeducativa, junto às famílias dos adolescentes, pela Unidade de cumprimento da 

Medida. Pode indicar também fragilidades nas ações de caráter pedagógico e preventivo, 

por parte das organizações do sistema de garantia de direitos no município de origem. 

     Como mostrado na pesquisa UFMA (2008) ainda é muito comum nos municípios 

maranhenses a apreensão de adolescentes em flagrante de atos infracionais em delegacias 

e cadeias comuns. Tal situação indica o problema causado pela concentração da oferta da 

socioeducação privativa e restritiva de liberdade somente em dois municípios maranhenses: 

São Luís e Imperatriz. O cumprimento das medidas em meio fechado, distante de sua do 

município de origem e da família nega aos adolescentes o direito à convivência familiar e 

comunitária como pressuposto filosófico e pedagógico do processo socioeducativo. Não 

favorece a ruptura com a prática infracional e empobrece a dimensão preventiva, visto que 
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esta que deve alicerçar o sistema socioeducativo e potencializar ações pedagógicas na 

perspectiva da reinserção social dos adolescentes que cometeram atos infracionais. 

QUADRO 01: Procedência dos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas, 

por tipo de Medida e quantidade por ano no Maranhão - 2008 a 2013. 

TIPO DE MEDIDA  

PROCEDÊNCIA 

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES POR ANO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

SEMILIBERDADE 61 SI 54 52 42 22 252 

Município - Sede da Unidade  37 SI 28 22 20 SI 107 

Outros municípios 24 SI 25 30 22 SI 101 

Outros Estados 00 SI 01 SI 00 SI 01 

INTERNAÇÃO 114 SI 234 119 101 67 550 

Munícipio - Sede da Unidade  29 SI 42 20 10 19 100 

Outros municípios 88 SI 104 99 88 48 328 

Outros Estados 00 SI SI 00 03 01 04 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA 383 SI 407 394 390 571 2.145 

Município - Sede da Unidade  261 SI 252 137 194 272 1.116 

Outros municípios 122 SI 155 257 196 299 1.029 

Outros Estados SI SI 01 SI SI SI 02 

        FONTE: Relatórios de Gestão FUNAC, 2008 a 2013. Elaboração das autoras. 

    Apesar da fragilidade das informações no Relatório de Gestão da FUNAC é possível 

identificar a tendência de aumento do número de adolescentes dos municípios maranhenses 

que tem seus adolescentes encaminhados para cumprimento de medidas socioeducativas 

nas Unidades da FUNAC, em São Luís e em Imperatriz. Esta tendência permite entender o 

aumento da demanda sobre a FUNAC, com suas unidades ainda centralizadas nestes dois 

municípios e a fragilidade no que diz respeito ao cumprimento dos princípios e garantias 

constitucionais e estatutários asseguradas aos adolescentes autores de atos infracionais.  

       Em todo o período considerado, de 2008 a 2013, e em todas as modalidades de 

atendimento socioeducativo em meio fechado, ocorreu uma predominância de adolescentes 

do grupo etário de 16 a 18 anos de idade, pois estes representavam quase 70% dos 

adolescentes atendidos na semiliberdade. Na medida de internação e na internação 

provisória este grupo etário alcança 78% e 76% respectivamente. Entretanto, no ano de 

2010, a medida de internação apresentou um número expressivo de adolescentes, nos três 

grupos etários (305), que merece mais pesquisas e estudos para compreender o contexto 

social dos adolescentes e a gravidade dos atos infracionais praticados. Ainda neste ano, 

destacamos a faixa etária de 16 a 18 anos, com um quantitativo de 228, que representou 

74,75% dos adolescentes na medida de internação. Porém, nos anos seguintes, até 2013, 

apresentou uma redução considerável na quantidade dos adolescentes em cumprimento da 

medida. Esta situação também precisa de mais pesquisa para sua explicação.  

 

QUADRO 02: Faixa etária dos adolescentes, por tipo de cumprimento de Medida 
Socioeducativa, e quantidade por ano, no Maranhão - 2008 a 2013. 
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TIPO DE MEDIDA \  

FAIXA ETÁRIA 

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES POR ANO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

SEMILIBERDADE 61 SI 56 52 42 42 253 

12 a 15 anos 03 SI 02 03 03 04 15 

16 a 18 anos 51 SI 36 28 28 32 175 

Maiores de 18 anos 07 SI 18 11 11 06 53 

INTERNAÇÃO 117 SI 305 111 101 67 701 

12 a 15 anos 15 SI 61 11 04 16 107 

16 a 18 anos 88 SI 228 96 85 48 545 

Maiores de 18 anos 09 SI 16 12 12 03 52 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA 383 SI 407 394 390 571 2.145 

12 a 15 anos 69 SI 98 176 112 103 558 

16 a 18 anos 306 SI 308 284 275 463 1.636 

Maiores de 18 anos 08 SI 05 09 03 07 32 

            Fonte: Relatórios de Gestão FUNAC 2008 a 2013. Elaboração das autoras. 

             O grupo de 12 a 15 anos expressou uma presença considerável demostrando uma 

tendência de elevação no período analisado. Este grupo vem aumentando na Unidade de 

Medida de Internação Provisória em São Luís, mas apresenta significativa redução na 

Unidade de Imperatriz. Esta diferenciação foi explicada pela existência nesta Comarca, de 

um trabalho articulado entre o Juizado e os CREAS, que tem possibilitado o aumento de 

sentenças nas medidas em meio aberto, em detrimento das em meio fechado. 

             Na Medida de semiliberdade tem sido pouco expressivo a aplicação de sentença 

aos adolescentes na faixa-etária de 12 a 15 anos. Este grupo etário deveria estar mais 

suscetível à aplicação desta medida, se praticados atos infracionais graves. É necessário 

investigar se este grupo etário teve participação significativa ou não nos atos infracionais 

mais graves, se a idade teve influência, ou se outros indicadores foram determinantes para 

a sentença. Na Medida de internação provisória, os adolescentes de 12 a 15 anos 

representavam 26%, mas na de Internação foi reduzido para 15% do total dos adolescentes 

em cumprimento desta medida. É possível que tal situação seja explicada também pela 

predominância das sentenças de medidas em meio aberto para este grupo etário, o que 

pode expressar um avanço importante no atendimento socioeducativo no Maranhão. 

              A faixa-etária dos adolescentes em cumprimento da medida de internação, entre os 

anos de 2012 e 2013 foi identificada uma situação preocupante. Em 2012 dos adolescentes 

cumprindo medida de internação, 3,96% estavam no grupo etário de 12 a 15 anos, porém, 

em 2013 este grupo saltou para um percentual de 23,88%. Situação que merece mais 

investigação para identificar os determinantes deste percentual no referido grupo. 

       No que se refere ao gênero dos adolescentes em cumprimento das medidas 

socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, durante o ano de 2008 até o de 2013, a 

predominância é do gênero masculino, em 97% dos casos. Entretanto, merece destaque o 

despontar da tendência de meninas envolvidas em atos infracional graves, manifestando-se 
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assim, alteração no perfil apresentado nos períodos anteriores. As adolescentes em 

cumprimento de medidas, no geral, eram categorizadas em atos como brigas e pequenos 

furtos. Em 2013, 33% das adolescentes foram sentenciadas por roubo, 22% por homicídio, 

17% por furto, 17% por tráfico, 6% por tentativa de homicídio e 5% por latrocínio. 

       A escolaridade na vida dos adolescentes em cumprimento de Medida reflete uma 

situação ainda presente na situação social e cultural de parte significativa dos brasileiros, na 

vida adulta ou na adolescência: a negação de um direito fundamental e universal, o da 

escolarização. Para o SINASE este é um indicador essencial que as políticas públicas e os 

defensores dos direitos humanos de crianças e adolescentes devem ficar atentos. Ele indica 

uma das formas da desigualdade social se expressar na vida de pessoas na adolescência, 

que sabota as possibilidades de um projeto de vida e pode produzir, como um dos efeitos 

dessa exclusão social perversa: o ato infracional. 

      Do total dos adolescentes (2.903) que cumpriram medidas socioeducativas no 

estado do Maranhão, nos três tipos de medidas socioeducativa, no período de 2008 a 2013, 

parte significativa (59%) experimentou a negação do direito no acesso a educação escolar, 

visto que os dados informam que eles não frequentavam a escola. A negação desse direito 

é explicitada em cada medida: na semiliberdade, 29,45%; na internação, 41,50%; e na 

internação provisória, 66,48%. Acreditamos que se esses adolescentes tivessem acesso à 

educação, com frequência regular e sucesso escolar, provavelmente parte significativa deles 

não seriam autores de ato infracional e poderiam ter outra história de vida.   

  

QUADRO 03: Escolaridade dos adolescentes, por nível de ensino e por tipo de 

Medida Socioeducativa - Maranhão - 2008 a 2013. 

TIPO DE MEDIDA  
ESCOLARIDADE 

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES POR ANO TOTAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

SEMILIBERDADE 99 SI 56 52 42 43 292 

Frequentavam a escola 43 SI 40 07 11 08 175 

Ensino Fundamental 55 SI 35 06 07 SI 103 

Ensino Médio 06 SI 05 01 04 SI 16 

Não frequentavam a escola 00 SI 16 25 31 14 86 

INTERNAÇÃO 117 SI 96 119 25 67 424 

Frequentavam a escola 30 SI 44 SI 09 26 109 

Ensino Fundamental 100 SI 37 SI 06 09 152 

Ensino Médio 01 SI 07 SI 03 02 13 

Não frequentavam a escola 87 SI 52 SI 16 21 176 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA 383 SI 407 351 401 645 2.187 

Frequentavam a escola 99 SI 83 81 99 176 538 

Ensino Fundamental 351 SI 39 65 74 122 651 

Ensino Médio 26 SI 20 16 25 30 116 

Não frequentavam a escola 312 SI 186 270 291 395 1.454 

            Fonte: Relatórios de Gestão FUNAC 2008 a 2013. Elaboração das autoras. 
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      Outro indicador de violação do direito à educação é a distorção idade série, visto que 

em termos de faixa-etária a maioria dos adolescentes em cumprimento de medidas, em 

todos os anos, estão entre 16 e 18 anos, idade prevista cursar o Ensino Médio. Vale 

destacar que um dos problemas enfrentados pela política de educação no Maranhão é a 

reduzida oferta de vagas em escolas de Ensino Médio, o que pode ter contribuído para que 

muitos adolescentes não frequentassem a escola, de acordo com a idade série. 

 

3 O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO FECHADO NO MARANHÃO: 
funcionamento e desafios para a implementação do SINASE 

 

O Atendimento Socioeducativo propõe para adolescentes em situação de ato 

infracional a socioeducação, na perspectiva de ruptura com a trajetória infracional. Não se 

trata, como é colocado por alguns, de negação da responsabilização destes, em relação aos 

agravos cometidos. Mas, de possibilidade de construção de uma sociedade que tenha a 

capacidade de resgatar seus adolescentes emaranhados com o mundo infracional. 

Passadas mais de uma década do século XXI, ganha destaque, no contexto das 

forças sociais que se articulam para executar o Atendimento Socioeducativo no Maranhão, 

os sinais de esgotamento do modelo socioeducativo, em desenvolvimento desde a 

promulgação do ECA, com o propósito de realinhar a trajetória de vida de adolescentes, que 

se desviaram da rota do desenvolvimento integral, pelo encontro com o ato infracional. Este 

encontro transforma adolescentes, talhados para a alegria e para o desenvolvimento 

humano, em verdadeiras ameaças e fonte de risco para a sociedade. Situação que contraria 

os fundamentos que alicerçam a doutrina da proteção integral e dos direitos humanos. 

No Maranhão, esse contexto que expressa claros indícios da crise do sistema 

socioeducativo, de modo que, gradativamente, perde força o debate sobre a necessidade de 

superação dos desafios enfrentados e que negam e violam os direitos humanos desses 

adolescentes, evidenciados através da deficiência estrutural das unidades socioeducativas. 

Na perspectiva de traçar os contornos dessa situação, abordaremos a seguir os indícios da 

crise do Atendimento Socioeducativo em meio fechado no Estado do Maranhão, com ênfase 

no corte temporal considerado neste artigo.  

 

3.1 A estrutura e funcionamento do Atendimento Socioeducativo em Meio Fechado no 
Estado do Maranhão 
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Desde 2008, existem, no Maranhão, oito (08) Unidades de Atendimento 

Socioeducativo, oferecendo medidas restritivas e privativas de liberdade. Destas, seis (06) 

estão sediadas em São Luís, capital do Estado, e duas (02) na cidade de Imperatriz4. A 

capacidade de atendimento mensal é de 588 adolescentes, organizados nos seguintes 

serviços: Unidade de Atendimento Inicial (400 vagas), Unidades de Internação Provisória 

(40 vagas), Unidades de Semiliberdade (24 vagas), Unidade de Internação Masculina (50 

vagas) e Unidade de Internação Feminina (8 vagas). 

Este Sistema, conforme Costa et all (2013) e Marques (2014) apesentam sinais de 

inadequação aos parâmetros e exigências instituídos pelo ECA (1990) e pelo SINASE 

(2012). Dentre os sinais identificados destacamos as dificuldades estruturais: a lotação nas 

unidades, acima do limite disponibilizado pelo Sistema Socioeducativo do Estado5; a 

precária condição arquitetônica e estrutural ainda, evidenciadas na inadequação dos 

alojamentos dos adolescentes (banheiros inadequados, mobiliário insuficiente, ausência de 

sistema de ventilação e arejamento, ausência de telas de proteção para insetos, dentre 

outros); na ausência de espaços para o desenvolvimento das atividades de esporte, lazer e 

cultura quadras; salas equipadas para projeção de filme e para reuniões. 

Outros sinais de inadequação do sistema são relativos à gestão e na formação dos 

profissionais: recursos financeiros insuficientes para assegurar alimentação adequada e de 

qualidade6; dificuldades de implementação do Plano Individual dos Adolescentes (PIA), por 

fragilidade na formação dos profissionais e na articulação com as demais políticas públicas 

para atendimento das necessidades dos adolescentes e suas famílias; negação do direito à 

convivência familiar e comunitária à maioria dos adolescentes7; rotatividade dos recursos 

humanos nas unidades8; insatisfação dos profissionais com as condições de trabalho, 

marcadas por: salários baixos, reduzido investimento na qualificação permanente e 

continuada dos profissionais, segurança insuficiente durante o desenvolvimento das 

atividades profissionais, dentre outros. 

Dando mostras dessa situação o Fórum Maranhense de Organizações não 

Governamentais em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FÓRUM DCA-MA) 

                                                           
4
 As Unidades de Atendimento Inicial, de Internação Masculina e de Internação Feminina estão 

disponibilizadas somente em São Luís, capital do Estado. 
5
 Tal situação resulta em agrupamento de adolescentes em módulos habitacionais, acima da 

capacidade projetada. 
6
 É relatado pelos adolescentes e profissionais do Sistema Socioeducativo, ocorrência de os 

trabalhadores fazerem cotas para garantir o preparo dos alimentos, por motivo de constante 
contingenciamento de recursos ao longo do período de 2008 a 2014. 
7
 Estes em sua grande maioria, cerca de 70%, estão cumprindo medida em unidades 

socioeducativas, sediadas em municípios distantes do seu município de origem. 
8
 Situação determinada pela fragilidade dos vínculos profissionais. Em sua maioria, regulados por 

contratos temporários. 
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em fevereiro de 2013, divulgou nota pública dirigida à Governadora do Estado do Maranhão, 

onde era denunciada as condições de funcionamento das unidades socioeducativas de 

restrição e privação de liberdade, tratadas como “sucateadas e abandonadas”. 

 

QUADRO 04 - Número de adolescentes atendidos nas Unidades da FUNAC-MA- 2008 a 2013. 

UNIDADE DE 
ATENDIMENTO 

NATUREZA ANO  

TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Centro Integrado Atend. Inicial 433 - 347 382 381 438 1.981 

CJ Canaã Int. Provisória 259 237 269 294 244 461 1.764 

CJ Semear Int. Provisória\ 
Imperatriz 

124 117 138 100 146 184 809 

CJ N. Jerusalem Semiliberdade 
Masculina 

38 37 36 32 26 22 191 

CJ Cidadã Selimiberdade 
Imperatriz 

23 17 20 20 16 21 117 

CJ Esperança Internação 
Masculina 

108 152 132 109 88 20
9
 609 

CJ Alto da 
Esperança

10
 

Internação 
Masculina 

- - - - - 30
11

 30 

CJ Florescer Internação 
Feminina 

09 18 15 10 13 21 86 

TOTAL 994 578 957 947 914 1.197 5.587 

     Fonte: Relatórios de Gestão FUNAC 2008 a 2013. Elaboração das autoras. 

Também pode ser percebido, no período analisado (quadro 04 acima) ,a tendência 

de superlotação das Unidades Socioeducativas, conforme disposto: o Centro Integrado, que 

faz o atendimento inicial, apresentou redução de atendimentos de 2010 a 2012, voltando a 

elevar-se em 2013. Na Internação Provisória foi encontrado tendência de instabilidade nos 

dois municípios de funcionamento, anos com decréscimo, anos com elevação. Destacamos, 

entretanto, que foi registrado crescimento significativo em 2013.  

O maior volume de atendimento é nas Unidades de Internação Provisória em São 

Luís e Imperatriz, seguido da internação masculina em São Luís. Esta última demonstra 

menor volume em 2013, mas pode ser relacionada à situação de interdição que deslocou 

parte dos adolescentes para a nova Unidade CJ Alto da Esperança (CJAE).  

Nesse contexto, que está a indicar as dificuldades de funcionamento do Atendimento 

Socioeducativo no Maranhão, destacamos a situação crítica, em torno do funcionamento da 

Unidade de Internação Masculina em São Luís, marcada nos últimos três anos por 

expressivas manifestações que denotam a violência reinante: fugas, rebeliões, mortes, 

                                                           
9
 Em julho de 2012 o CJE sofreu interdição, ficando impossibilitada de receber novos internos. 

10
 Esta Unidade surgiu após o fechamento da Unidade De Internação Masculina, o CJE. Foi ativada 

em agosto de 2013. 
11

 Com a interdição do CJE (única Unidade de Internação Masculina do Estado). O CJAE foi 
adaptado para atendimento provisório dos adolescentes sentenciados para cumprimento de MSE 
privativa de liberdade. 
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dentro da Unidade de Internação. Esta em julho de 2012 foi interditada através de ação 

pública, impetrada pelo Ministério Público.  

Para os adolescentes e para o CEDCA, as ocorrências citadas, denunciavam as 

precárias condições de atendimento na Unidade (celas com superlotação, abuso de poder 

de monitores, ausência de ações de cunho sociopedagógico, fragilidade das instituições de 

atendimento, que refletem na ausência ou insipiência da retaguarda para o atendimento 

socioeducativo, dentre outros).  

 

 

3.2  Desafios para a implementação do SINASE no Maranhão: reatualizando o debate 

Durante o processo de planejamento para construção do Plano Decenal para o 

Atendimento Socioeducativo do Maranhão foram identificados pelos representantes do SGD 

desafios para os três eixos que estruturam o Plano Decenal, quais sejam: a gestão do 

SINASE, a qualificação do atendimento e o sistema de segurança e justiça. 

 No eixo gestão do SINASE foram identificados: a ausência do trabalho em rede; a 

falta de orçamento do Tesouro Municipal e Estadual (PPA, LDO e LOA) nas diversas 

políticas públicas que tenham interface com o atendimento socioeducativo; a não garantia 

da execução financeira dos recursos orçados; a inexistência de comissão intersetorial 

(Assistência, Sistema de Justiça e Segurança, ,Trabalho e Renda,  Educação, Saúde, 

Habitação, Cultura, Esporte e Lazer) do SINASE; a falta de monitoramento, avaliação e 

controle do sistema socioeducativo; a falta de dados organizados sobre o atendimento 

socioeducativo (SIPIA/SINASE); a desarticulação entre meio fechado e meio aberto; a 

rotatividade dos profissionais e falta de estrutura física, estrutural e de logística para 

funcionamento dos conselhos municipais e estadual. 

No eixo Qualificação do Atendimento Socioeducativo foram indicados como desafios: 

falta de concurso público, de plano de cargos e carreiras para os profissionais do 

atendimento socioeducativo; fragilidade na intersetorialidade das políticas públicas (saúde, 

educação, trabalho, segurança, lazer,...); falta de atendimento especializado para uso 

abusivo de substâncias psicoativas e transtornos psíquicos nas políticas públicas; fragilidade 

do atendimento especializado junto às famílias dos adolescentes autores de atos 

infracionais; fragilidade no trabalho articulado entre CRAS e CREAS; fragilidade na 

interlocução e integração com o Sistema de Justiça e Segura; Falta de perspectiva para os 

adolescentes egressos do sistema socioeducativo; reduzido conhecimento do 

funcionamento dos serviços de MSE pelo poder judiciário nos municípios maranhenses; 

ausência de equipe de referência exclusiva para a execução das MSE’s no Estado e nos 
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Municípios; falta e/ou ineficiência de pessoal com qualificação e motivação profissional; 

estruturas físicas dos CREAS e das Unidades Restritivas de MSE inadequadas e 

inacessíveis, como também falta de recursos; dificuldade de localização das famílias em 

outros municípios; ausência de locais próprios e apropriados para o cumprimento de MSE; 

Ausência de oferta de cursos profissionalizantes pela rede para adolescentes em MSE; 

aumento das situações de vulnerabilidades dos adolescentes (substâncias psicoativas, 

envolvimento com facções do crime, vivência de rua); Inconsistência/fragmentação e/ou 

inexistência da rede sócio assistencial; ausência e/ou fragilidade da busca ativa do sistema 

socioeducativo(fragilidade do serviço na identificação da demanda de adolescente 

sentenciado); sobrecarga das equipes dos CREAS;  vivência da cultura da impunidade pelos 

adolescentes; centralização das MSE restritivas de liberdade na Internação e Medida 

Provisória; falta de segurança para os profissionais no ASE; necessidade de regionalização 

das Unidades de ASE em meio fechado; falta de estrutura física e de logística para os 

Conselhos de Direitos e Tutelares; falta de humanização do ASE; descumprimento da 

legislação; inexistência de práticas restaurativas. 

A partir dos desafios postos podemos afirmar que ainda estamos distantes de termos 

um efetivo cumprimento do SINASE. Ainda prevalece a baixa incidência política sobre a 

temática, materializada pela escassez de financiamento que torna o sistema frágil e com 

baixa efetividade. A partir dos parâmetros do SINASE fica posto que no Estado do 

Maranhão está em andamento um contexto de progressivo agravamento da crise do sistema 

de atendimento socioeducativo. 

Levando em consideração a importância que assume o caráter pedagógico no 

cumprimento da medida socioeducativa desponta a necessidade de enfatizar a articulação 

do SINASE com o Sistema de Justiça, Ministério Público e de Segurança Pública. Essa 

relação é central para que seja assegurada a integridade física e psicossocial dos 

adolescentes, o devido processo legal e o ágil e adequado encaminhamento e 

acompanhamento dos adolescentes. 

Para assegurar o efetivo processo legal o sistema de segurança e Justiça deve se 

articular com todo o sistema socioeducativo, por meio de estruturação de procedimentos 

operacionais. Nessa troca de informações com os vários segmentos que estruturam o SGD, 

pode ser gerado um banco de dados que favoreça a agilidade, análise e a tomada de 

decisões sobre os processos e oriente os procedimentos de todo o sistema. 

O diálogo permanente entre o SINASE e o Sistema de Justiça e Segurança Pública 

torna-se primordial para: favorecer a organização dos planos de segurança para as 

unidades socioeducativas, contemplando desde as orientações às ações do cotidiano, até a 
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solução e gerenciamento de conflitos e a definição de parâmetros para a ação policial no 

entorno e nas áreas internas dos programas. 

No Eixo Qualificação do Atendimento do Sistema de Segurança e de Justiça os 

desafios identificados foram: descumprimento dos procedimentos e prazos processuais e 

administrativos que envolvem adolescentes em conflito com a lei; centralização das varas 

especializadas na área do ato infracional em São Luís e Imperatriz; necessidade de criação 

de Centros Integrados de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei no Estado do 

Maranhão, para além do município de São Luís; ausência de delegacias especializadas nos 

municípios maranhenses; necessidade de garantir quantitativo de Defensores Públicos para 

o acompanhamento de adolescentes envolvidos com atos infracionais desde a apreensão; 

necessidade de regionalização das unidades de privação de liberdade em conformidade 

com a Resolução 05/98-CEDCA e SINASE; necessidade de capacitação dos atores de 

Justiça e Segurança Pública para execução e acompanhamento das medidas 

socioeducativas; necessidade de garantir efetiva segurança pública nas unidades de 

restrição e privação de liberdade, com agentes capacitados. 

O debate travado trouxe para o cenário socioeducativo as debilidades que também 

atingem os órgãos de Segurança, de Justiça e do Ministério Público.  Estas necessitam de 

enfrentamento e efetivação das diretrizes que articulam não somente o atendimento 

socioeducativo, mas as políticas para a infância e adolescência. Sem estas, os pilares que 

devem dar sustentação ao sistema socioeducativo ficam abalados e sem sustentação, 

tornando assim a socioeducação uma falácia.   

 

 

 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Em um contexto que denota a erosão do sistema socioeducativo, determinado por 

problemas que abalam a gestão, a qualificação do atendimento e do sistema de segurança 

e justiça, ganha força movimentos no legislativo, que clamam por medidas que implicam em 

retrocesso quanto as leis garantistas dos direitos, mesmo após a sanção do SINASE.  Esse 

contexto é grave porque o Atendimento Socioeducativo se apresenta como uma política 

pública recente e com baixa adesão por parcela dos governos, fazendo crescer as 

disparidades entre os estados e municípios quanto ao status institucional e financiamento da 

política e qualidade do atendimento. Situação agravada pela persistência da visão 
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conservadora e preconceituosa, por parte da sociedade, que dentre outros efeitos, dificulta 

as ações das políticas públicas no sentido de melhorar e de criar alternativas de inserção, 

manutenção e sucesso escolar, profissional, social e cultural dos adolescentes. 

Na contramão do curso da crise do atendimento socioeducativo, marcado pela 

fragilidade e desarticulação das políticas públicas, pode-se afirmar que para interromper 

essa trajetória faz-se necessário a consolidação de uma política pública substantiva para 

que os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas possam ter um sistema 

socioeducativo constituído e respaldado por ações contínuas e articuladas. Para esse fim, 

chamamos a atenção para a importância de reorganização estrutural do atendimento 

socioeducativo no Maranhão, fundado em uma política de financiamento capaz de permitir a 

consolidação do SINASE, em conformidade com o ECA, SINASE e com as expectativas da 

população. Tornando-se um sistema efetivamente normatizado, regulamentado e 

implementado, a partir de um comando único, com financiamento previsto e assegurado, de 

modo a assegurar a superação destes desafios postos e assim, concretizar o SINASE no 

Maranhão.  
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