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RESUMO 
 
Esse artigo oriundo da Dissertação de Mestrado em Serviço 
Social e Sustentabilidade na Amazônia visa discorrer acerca do 
que pensa o adolescente em conflito com a lei sobre o 
SINASE. A pesquisa ancorou-se em uma acurada revisão 
bibliográfica, levantamento documental e de campo. Teve 
como sujeitos 18 adolescentes que cumprem medidas de 
internação nas 03 (três) unidades espargidas na cidade de 
Manaus. Os resultados revelam que os adolescentes têm um 
incipiente entendimento acerca do SINASE, contudo nota-se 
lampejos de criticidade que bem trabalhados possibilitam 
potencializar o protagonismo juvenil desses sujeitos. 
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do Adolescente. SINASE. 
 
ABSTRACT 
 
This article arises from the Master's Thesis in Social Work and 
Sustainability in the Amazon aims to argue about than you think 
adolescents in conflict with the law on SINASE. The research 
was anchored in an accurate literature review, document and 
survey field. Had as subjects 18 teenagers who meet admission 
measures in three (03) units strewn in the city of Manaus. The 
results show that adolescents have an incipient understanding 
of the SINASE, however it is noticed flashes of criticality well-
crafted that allow enhancing youth participation of these 
subjects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Crianças e os adolescentes brasileiros a partir da década de 1990, se constituem em 

“sujeitos de direitos”. Após mais de 24 anos dessa mudança de paradigma, que se instaurou 

a partir do artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e da promulgação da Lei 8.069 de 13 

de julho de 1990, intitulado Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) observa-se que, 

este segmento populacional, ainda vem enfrentando diversas formas violação de seus 

direitos fundamentais. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 – ECA2 surge como uma proposta 

inovadora, pois edifica um novo paradigma para a infância e juventude brasileira, visto que, 

propõe-se um ordenamento jurídico diferente do Código de Menores que versava a postura 

anterior de reprimir e punir, passando-se a priorizar como questão basilar, o ressocializar e o 

educar. 

Ademais, o ECA (1990), enquanto mecanismo de garantia de direitos, ao ser 

aplicado não está isento de sofrer contradições. Soma-se o agravamento de ser 

operacionalizado numa sociedade conservadora, por meio de seus organismos de 

prestação de serviços. Portanto, constitui-se em uma legislação permeada por avanços e 

retrocessos, assim urge “desmistificar a visão de que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) fez uma ruptura com o projeto de sociedade presente no Código de 

Menores” (SILVA, 2005, p.31). 

Retorna-se a argumentação que a infância e juventude brasileira, mesmo após a 

promulgação do ECA, ainda não tem seus direitos assegurados, portanto, ainda não é 

prioridade absoluta em nosso País, já que no Brasil que cerca de 10 mil adolescentes 

brasileiros que estavam em privação de liberdade, no ano de 2001. 

Aprofundando este número afirma-se que: 90% eram do sexo masculino; 76% destes 

adolescentes encontravam-se na faixa etária de 16 a 18 anos; 97% eram afrodescentes; 

51% não frequentavam a escola; 49% não tinham nenhuma ocupação no momento em que 

cometeram o ato infracional; 51% das instituições de atendimento foram consideradas 

inadequadas, ou seja, fora do padrão estabelecido pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA/90 (ROCHA, 2002, p. 18 apud SINASE). 

Do exposto, é correto afirmar que quando um adolescente comete um ato infracional 

ele fica sujeito a “medidas socioeducativa” em que o objetivo concentra-se mais na 

reinserção social, fortalecimentos de vínculos familiares e comunitários do que na punição 

                                                           
2 O Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado pelo Senado em 25 de abril de 1990, em 28 
de junho do mesmo ano, pela Câmera, e em 13 de julho foi sancionado pelo presidente da República, 
Fernando Collor de Mello. Porém, somente entrou em vigor no dia das crianças, 12 de outubro do 
mesmo ano. 



 

 
                  

propriamente dita. Ratifica-se que as medidas socioeducativas não possuem caráter 

meramente sancionatório.  

Ademais, as medidas socioeducativas são ações de caráter sócio-pedagógicas que 

têm como objetivo punir de forma educativa o adolescente que comete ato infracional. Em 

consonância ao que prediz a Lei 8.069/90 (Artigo 112, I a VI), verificada a prática do ato 

infracional, o Juiz da Infância e da Juventude, poderá aplicar ao adolescente as seguintes 

medidas: I – Advertência; II – Obrigação de reparar o dano; III – Prestação de Serviço a 

Comunidade (PSC); IV – Liberdade Assistida (LA); V – Inserção em regime de 

Semiliberdade; VI – Internação em estabelecimento educacional; 

Nesse sentido, tem que se ter em mente que o fator primordial dessa problemática 

encontra-se nas múltiplas expressões da questão social, que leva muitos membros 

familiares ao desemprego, a fome, a miséria, dentre outras problemáticas sociais. Vale 

ressaltar que, a família de acordo com Losacco (2008) enquanto “organismo natural" não se 

extingue, contudo, enquanto "organismo jurídico", necessita de representação e intervenção 

estatal. 

De certo, a família vem sofrendo profundas modificações quanto às suas 

configurações, devido ao processo de mudanças políticas, econômicas e sociais, advinda no 

modelo capitalista vigente, proporcionando a esta processo de desestruturação, de 

desagregação ou de crise.  

Ciente dessa questão ratifica-se que trabalhar com as medidas socioeducativas 

requer um direcionamento, pois apesar da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990 garantirem à justa aplicação das medidas 

socioeducativos, ainda não é o suficiente para uma ação socioeducativa justa, na 

perspectiva dos direitos humanos e da cidadania.  

Nesse sentido, para fortalecer o ECA, foi apresentada a população brasileira, em 

2006, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que determinava 

diretrizes claras e específicas para a execução das medidas socioeducativas por parte das 

instituições e dos profissionais que atuam nessa área.Ressalta-se que, tais determinações 

evitam interpretações equivocadas dos artigos do ECA, às vezes, pouco aprofundadas 

sobre a operacionalização dessas medidas.  

Sendo assim, o SINASE é fruto de vários encontros nacionais promovidos pelo 

Sistema de Garantia de Direitos, pelos movimentos sociais e entidades que buscavam 

discutir as questões do processo de atendimento socioeducativo como canal de acesso aos 

direitos e construção de cidadania. É uma política pública que procura atender aos preceitos 

pedagógicos das medidas socioeducativas conforme dispõe o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 



 

 
                  

O SINASE consiste no conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter 

jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de 

apuração de ato infracional até a execução da medida socioeducativa. Constitui-se em 

política pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei que se 

correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais 

tais como: saúde, educação e assistência social. Dessa forma, faz parte do conjunto 

integrado do Sistema de Garantia de Direitos e é um guia para a implementação das 

medidas socioeducativas prescritas no ECA.  

Nesse sentido, para dar maior concretude ao SINASE como um sistema legal e 

proporcionar melhor interpretação, a Lei n° 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), trata de maneira mais 

específica dos programas de atendimento e da execução das medidas socioeducativas 

apresentando toda uma sistemática para o seu cumprimento. 

Assim, em nível nacional, destaca-se que em novembro de 2010 havia 17.703 

adolescentes em restrição e privação de liberdade, sendo 12.041 em internação; 3.934 em 

internação provisória e 1.728 em medida de semiliberdade (LEVANTAMENTO NACIONAL, 

2011).  

Seguindo o preceito constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

afirma que a medida de internação só poderá ser aplicada quando: I – trata-se de ato 

infracional cometido mediante grave ameaça ou violência; II – por reiteração no 

cometimento de outras infrações graves; e III – por descumprimento reiterado e injustificável 

da medida imposta (Art. 122). 

Ademais, esse artigo traz informações de pesquisa de mestrado cujo lócus foi nas 

três Unidades de Internação da cidade de Manaus: Centro Socioeducativo de Internação 

Masculino Senador Raimundo Parente e Assistente Social Dagmar Feitoza e Centro 

Socioeducativo de Internação Feminino Marise Mendes, que são mantidos e administrados 

pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania 

- SEAS, nos termos da legislação vigente.  

Diante de tais pressupostos coloca-se em relevo como está estruturado o Sistema 

socioeducativo em Manaus e se o mesmo está edificado conforme preconiza o SINASE.  

Importa frisar que o fato de se instituir um sistema socioeducativo não se configura 

em total êxito. Assim, é necessário apontar os acertos e falhas do sistema, bem como 

sinalizar de forma contundente seus desafios, como forma de provocar que os entes 

envolvidos em sua operacionalização se comprometam e assumam com qualidade, 

competência e ética o funcionamento do SINASE, para de forma efetiva e concreta proteja, 

ressocialize os adolescentes que praticaram ato infracional, pois é tempo de garantir que 



 

 
                  

crianças e adolescentes estejam a salvo de toda a forma de violação de seus direitos e se 

assumam como sujeitos de direitos responsáveis cujo dever principal é exercer sua 

cidadania para além dos marcos de uma sociedade de classe. 

 

2. O que preconiza o SINASE e como está organizado o sistema socioeducativo em Manaus 
 

No Amazonas a política de atendimento socioeducativo é colocada em prática pelo 

Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e 

Cidadania – SEAS que tem como pilares básicos a descentralização do atendimento e a 

aproximação da execução da medida socioeducativa da rede socioassistencial dos 

territórios onde estes adolescentes e jovens vivem.  

Ora, sabe-se que a SEAS é um órgão da administração direta do Poder Executivo do 

Estado que possui como missão institucional a Gestão estadual da Assistência Social, como 

política pública, assumindo assim a coordenação do sistema descentralizado e participativo 

desta política em nosso Estado. 

A coordenação do Sistema Socioeducativo é competência da Gerência de 

Atendimento Socioeducativo – GEASE vinculada a Secretaria de Estado de Assistência 

Social e Cidadania – SEAS, responsável pelo o controle e a execução das medidas 

socioeducativas no Estado do Amazonas, atendendo o adolescente em conflito com a lei, de 

ambos os sexos, na faixa etária entre 12 e 18 anos de idade incompletos e 

excepcionalmente até aos 21 anos de idade, tomando como base o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, o SINASE e outras normativas, tem seus objetivos metas e eixos 

estruturados na ação pedagógica, definido com base nos aspectos normativos das esferas 

Federais e Estaduais.  

Além disso, a Gerência de Atendimento Socioeducativo, (GEASE), atua no 

atendimento de adolescentes envolvidos e/ou autores de atos infracionais seus objetivos, 

metas e eixos são estruturados na ação pedagógica, buscando, sobretudo a articulação 

institucional para a inclusão social de seu público-alvo. O Sistema de Atendimento 

Socioeducativo no Amazonas pode assim ser visualizado abaixo: 

 

a) Coordenação Geral: Secretária Estadual de Assistência Social – SEAS; 

Departamento de Proteção Social Especial; 
b) CIAI – Centro Integrado de Atendimento Inicial ao Adolescente Infrator: 

Concentra a atuação do Juizado da Infância e da Juventude / Vara Criminal, 
Ministério Público (Promotoria da Infância e da Juventude), Defensoria Pública, 
Delegacia Especializada em Apuração de Ato Infracional – DEAAI, conforme 
disposto, no Artigo 88 do ECA; 

c) GEASE – Gerência de Atendimento Socioeducativo: Este serviço atua no 

atendimento de adolescentes envolvidos e/ou autores de atos infracionais. Seus 
objetivos, metas e eixos são estruturados na ação pedagógica, definidos com base 



 

 
                  

nos aspectos normativos das esferas Federais e Estaduais, buscando, sobretudo a 
articulação institucional para a inclusão social de seu público alvo; 
d) Centro Socioeducativo de Internação Provisória: Conforme disposto, no 

Artigo 108, V da Lei nº 8.069/90 - ECA, este espaço acolhe adolescentes de 12 a 18 
anos incompletos, de ambos os sexos, autor de ato infracional, encaminhados pelo 
Juiz da Infância e da Juventude, durante o período máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias aguarda audiência judicial para a aplicação de medida socioeducativa. 
Capacidade de Atendimento: 48 (quarenta e oito) adolescentes. E constituirá medida 
privativa da liberdade; 
e) Centro Socioeducativo de Internação Masculina: É executada nos Centros 

Socioeducativos Senador Raimundo Parente (Cidade Nova) e Dagmar Feitoza 
(Alvorada).Constituirá medida privativa da liberdade.No primeiro, os adolescentes 
encontram-se na faixa etária de 12 a 16 anos, enquanto que no segundo, os 
adolescentes são de 16 a 18 anos incompletos e excepcionalmente até 21 anos. 

f) Centro Socioeducativo Marise Mendes: Localizado em Manaus, promove o 

cumprimento de medida socioeducativa de internação à adolescente de sexo 
feminino, em idade de 12 a 16 anos incompleta.  Constituirá medida privativa da 
liberdade e internação provisória; 
g) Programa de Semiliberdade: Promove o cumprimento de medida 

socioeducativa de semiliberdade para adolescente, em idade de 12 a 21 anos. 
Capacidade de Atendimento: 30 (trinta) adolescentes; 
h) Programa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços 
Comunitários: Promove o cumprimento de medida socioeducativa em regime 

aberto, ao adolescente em idade de 12 a 21 anos. Programa Estadual, vinculado a 
GEASE / SEAS, vem atuando através de 07 (sete) Polos Descentralizados: 1. 
Instituto de Assistência as Crianças e ao Adolescentes / IACAS – Zona Oeste – 
Parceria com a Pastoral do Menor; 2. Centro de Defesa da Criança e do 
Adolescente / CEDECA “Pé na Taba” – Zona Centro Sul – Parceria com a 
Sociedade Civil Organizada; 3. Projeto “Tocando em Frente” – Zona Leste I, 
também, em Parceria com a Sociedade Civil Organizada; 4. ZEZÃO – Zona Leste II; 
5. Polo Descentralizado ARAR – Zona Norte; 6. Polo Descentralizado Zona Centro 
Oeste; 7. Polo Descentralizado Zona Sul – CIS / Col. Oliveira Machado; 
i) Programa de Apoio ao Egresso /Projeto Pé na Frente: Vinculado a 

GEASE / SEAS visa atender a 100% dos adolescentes egressos das Unidades de 
Internação e Semiliberdade, cujo objetivo é atuar junto aos egressos das medidas 
socioeducativas e suas famílias a fim de garantir a manutenção e fortalecimento do 
vínculo familiar e vida em sociedade, sem a prática de atos infracionais (Pesquisa 
documental, GEASE: Gerência de Atendimento Socioeducativo – GEASE/ 2011). 

 

 

Assim, a GEASE, vinculado à SEAS, possui atribuições administrativas e 

deliberativas e o seu gestor conta com assessoria técnica, secretaria, apoio administrativo, 

banco de dados, cozinha, serviços gerais. Têm ainda como objetivo, supervisionar o 

funcionamento dos Centros Socioeducativos de Internação Provisória, Internação masculino 

e feminino, Semiliberdade masculino e feminino, Polos de Liberdade Assistida e o Projeto de 

Apoio ao Egresso.  

Exposto isso, em Manaus são executadas as medidas socioeducativas, a saber: 

 

a) Liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade: Atualmente 

em número de sete (7) Polos distribuídos pelas zonas geográficas do Município de 
Manaus, sendo três (3) Polos executores, pertencentes à estrutura da SEAS com 
seus respectivos funcionários, quais sejam – Zona Sul, Zona Norte e Zona Leste II 
(Zezão) e quatro (4) Polos em parceria com a Sociedade Civil Organizada, 
atendendo as Zonas Centro Sul, Oeste e Zona Leste I (Projeto “Tocando em 
Frente”). 
b) Semiliberdade: Medida executada diretamente pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social / SEAS, contando com 01 (uma) Unidade Masculina, situada à 
Avenida Tarumã, nº. 560 – Centro; 



 

 
                  

c) Semiliberdade feminino: O atendimento é prestado no Centro 

Socioeducativo Marise Mendes, em face do número ínfimo de adolescentes em 
cumprimento da citada medida. Como efeito de informação, apenas uma (1) 
adolescente cumpriu medida de semiliberdade no ano de 2007; 
d) Internação provisória: Atendimento prestado diretamente pela equipe da 

Secretaria de Estado de Assistência Social / SEAS, contando com uma Unidade, 
localiza no Centro de Atendimento Inicial ao Adolescente Infrator – CIAI, com 
capacidade de atender até trinta e seis (36) adolescentes do sexo masculino e doze 
(12) do sexo feminino em regime provisório (Art. 108 – ECA); 
e) Internação: Medida executada diretamente pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social / SEAS, contando com 03 (três) Unidades em Manaus, para 
atendimento masculino (02) e feminino (01) (Plano de Trabalho do Atendimento 
Socioeducativo – GEASE 2008/2009, p. 14.) 

 

 

O quadro anterior demonstra o panorama geral de competência da Gerência de 

Atendimento Socioeducativo – GEASE, no qual, está vinculado ao Departamento de 

Proteção Social Especial, executor da política pública de Proteção Especial de Média e Alta 

Complexidade, órgão que integra a estrutura da Secretaria de Estado de Assistência Social 

e Cidadania / SEAS no Amazonas. 

Sendo assim, todo programa voltado para adolescentes em conflito com a lei é 

entendido como um direito perante o ECA e o ato infracional compõe esse quadro de 

situações vivenciadas pelos adolescentes. Contudo, entende-se que o adolescente em 

conflito com a lei é protagonista de seu ato infracional. Porém, o ato em si não pode ser 

visto como o único e principal foco de atenção da intervenção socioeducativa, fazendo 

necessário intervir nas múltiplas questões que compõe a vida desse adolescente, 

possibilitando a transformação de sua vida e de sua família, para que ambos resgatem de 

forma equânime a cidadania. 

Ressalta-se que no Amazonas, as unidades de internação estão concentradas na 

capital, assim como a vara especializada. A maior unidade da federação do Brasil está 

praticamente desamparada de políticas públicas voltadas à assistência às crianças e 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. A população total do Estado 

corresponde a 3.483.895 habitantes. A Região Metropolitana de Manaus responde 6,46% do 

território, ou seja, 1.455.197 habitantes e 60,45% do contingente populacional. As crianças e 

adolescentes corresponde a 652.159 habitantes, conforme o Censo Populacional do IBGE 

(2010). 

Nessa esteira, motivo da Internação dos adolescentes pesquisados foram o Roubo 

(33,3%) que continua sendo a maior causa das internações desses adolescentes, seguido 

por Homicídio (22,2%) e o Tráfico de Drogas (16,7%) (Pesquisa de campo, 2013). Esses 

dados levam-nos a inferir que os mecanismos expulsivos que fazem com que crianças e 

adolescentes utilizem-se da rua ou de outros meios marginais como forma de sobrevivência, 

são decorrentes de categorias macro estruturais que se revertem perversamente nas 

microestruturas familiares e comunitárias. 



 

 
                  

Dessa feita, a realidade dos adolescentes brasileiros, incluindo os que fazem parte 

do contexto socioeducativo, exige atenção do Estado e evidencia a necessidade de uma 

agenda de urgências no sentido de se efetivar políticas públicas e sociais e, sobretudo, 

ampliar a efetivação da implementação da política de atendimento socioeducativo.  

Lembra-se que o SINASE constitui-se em um guia, um referencial, na implementação 

das medidas socioeducativas, centrando a atenção para a efetividade do cumprimento 

destas, reafirmando a responsabilidade social dos sujeitos do sistema de garantia de direitos 

sobre o que deve ser feito no enfrentamento de situações de violência, que envolvem 

adolescentes, enquanto autores de ato infracional, ou, vítimas de violação de direitos, no 

cumprimento de medidas socioeducativas. 

Com base nas argumentações anteriores, apresenta-se o quadro abaixo que 

deslinda o ambiente físico das Unidades de Internação em Manaus, com vistas a verificar se 

essas Unidades coadunam-se com o que preconiza o SINASE: 

 

ASPECTO FÍSICO MARISE MENDES DAGMAR FEITOZA SENADOR RAIMUNDO 
PARENTE 

Condições 
adequadas de 
higiene, limpeza, 
circulação, 
iluminação e 
segurança 

Há uma guarita com 
empresas de segurança. 
Contudo não conta com 
os itens mencionados no 
roteiro padrão. Higiene, 
limpeza e iluminação 
satisfatório, pois contam 
com empresas 
terceirizadas para esta 
finalidade. 

Há segurança interna e 
externa, realizada pela 
Polícia Militar e a 
Empresa Amazon 
Security em regime 
ininterrupto. Higiene, 
limpeza e iluminação 
satisfatório, pois contam 
com empresas 
terceirizadas para esta 
finalidade 

Há segurança interna e 
externa, realizada pela 
Polícia Militar e a 
Empresa de segurança 
em regime ininterrupto. 
Higiene, limpeza e 
iluminação satisfatório, 
pois contam com 
empresas terceirizadas 
para esta finalidade 

Espaço adequado 
para a realização de 
refeições 

Há refeitórios para 
realização de refeições 

Há refeitórios para 
realização de refeições 

Há refeitórios para 
realização de refeições 

Espaço para 
atendimento 
técnico individual e 
em grupo 

Há salas de 
atendimentos técnicos 
nas áreas de Serviço 
Social, Psicologia, 
Pedagogia e Enfermaria  

No bloco administrativo, 
com salas da Direção, 
Serviço Social, 
Psicologia, Pedagogia, 
Saúde, Laboratório de 
Informática, Secretaria, 
Almoxarifado e a Rádio 
Comunitária 

Há Sala da Direção, 
Serviço Social, 
Psicologia, Pedagogia, 
Enfermagem, 
Socioeducadoria, Salas 
de Aulas e de Inclusão 
Digital 

Condições 
adequadas de 
repouso dos 
adolescentes 

Realizado nos 
alojamentos 

Realizado nos blocos dos 
alojamentos ou Ala 1 

Realizado nos 
alojamentos 

Salão para 
atividades coletivas 
e/ou espaços para 
estudo 

Realizado na área de 
convivência e/ou salas 
de aulas 

Realizado na Ala 2, bloco 
C 

Realizado no terceiro 
prédio e na área externa 

Espaço para o setor 
administrativo e/ou 
técnico 

Há sala de recepção, 
secretaria, sala da 
direção, sala de 
atendimentos técnicos 

Realizado no bloco 
administrativo 

Há setor administrativo 

Espaço e condições 
adequadas para 
visita íntima 

Não há espaço para 
visitas íntimas 

Não há espaço para 
visitas íntimas 

Não há espaço para 
visitas íntimas 

Espaço e condições Realizado na área de Realizado no Ginásio Realizado no Refeitório 



 

 
                  

adequadas para 
visita familiar 

convivência Poliesportivo 

Área para 
atendimento de 
saúde/ambulatórios 

Há uma Enfermaria Realizado no bloco 
administrativo 

Há sala de enfermagem 

Espaço para 
atividades 
pedagógicas 

Há salas de 
atendimentos e salas de 
aula 

Realizado na Ala 2 Há salas de aulas e 
pedagogia 

Espaço com salas 
de aulas 
apropriadas 
contando com salas 
de professores e 
local para 
funcionamento da 
secretaria e direção 
escolar 

Há salas de aulas, não 
há salas dos professores. 
A escolarização é 
realizada pela Secretaria 
de Estado da Educação 
e Qualidade de Ensino – 
SEDUC, através da 
Escola Estadual 
Josephina de Melo que 
oferece o Ensino Regular 
e o Programa de 
Educação de Jovens e 
Adultos – EJA,  

Realizado na Ala 2. A 
escolarização é realizada 
pela Secretaria de Estado 
da Educação e Qualidade 
de Ensino – SEDUC, 
através da Escola 
Estadual Josephina de 
Melo que oferece o 
Ensino Regular e o 
Programa de Educação 
de Jovens e Adultos – 
EJA 

Realizado nas salas de 
aulas. A escolarização é 
realizada pela 
Secretaria de Estado da 
Educação e Qualidade 
de Ensino – SEDUC, 
através da Escola 
Estadual Josephina de 
Melo que oferece o 
Ensino Regular e o 
Programa de Educação 
de Jovens e Adultos – 
EJA 

Espaço para prática 
de esportes e 
atividades de lazer 
e cultura 
devidamente 
equipados e em 
quantidades 
suficiente para o 
atendimento de 
todos os 
adolescentes 

Há uma quadra, 
contando com a 
participação e atuação 
dos seguintes atores: 
SEC – Secretaria 
Estadual de Cultura, 
SEJEL – Secretaria 
Estadual de Juventude, 
Esporte e Lazer e 
CETAM, concretizada 
pela presença do Projeto 
“JOVEM CIDADÃO”. 

Realizado na Quadra 
Poliesportiva, contando 
com a participação e 
atuação dos seguintes 
atores: SEC – Secretaria 
Estadual de Cultura, 
SEJEL – Secretaria 
Estadual de Juventude, 
Esporte e Lazer e 
CETAM, concretizada 
pela presença do Projeto 
“JOVEM CIDADÃO”. 

Realizado na quadra 
poliesportiva, contando 
com a participação e 
atuação dos seguintes 
atores: SEC – 
Secretaria Estadual de 
Cultura, SEJEL – 
Secretaria Estadual de 
Juventude, Esporte e 
Lazer e CETAM, 
concretizada pela 
presença do Projeto 
“JOVEM CIDADÃO”. 

Espaço para a 
profissionalização 

Nas áreas de 
convivências e salas de 
aulas. Muitas 
adolescentes fazem 
cursos externos 

Realizado na Ala 2, bloco 
C. Contam com a 
parceria, por exemplo, 
CETAM com cursos 
profissionalizantes de 
Informática Básica e 
Avançada, Panificação, 
Doces e Salgados. 

Há Salas de Aulas e de 
Inclusão Digital, sala de 
multiuso, uma sala para 
oficina artesanal, 
padaria. Fazem 
parcerias com 
instituições de ensino 
profissionalizante. 

Quadro 2: Unidades de Internação: sua realidade. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013 

O quadro acima revela-nos revela os aspectos físicos dos CSE, e o Projeto Político-

Pedagógico. No quesito acesso todos os CSE têm acesso composto por uma guarita, no 

qual serve para a revista e vigilância. Contudo, não oferecem estrutura adequada como o 

preconizado pelo SINASE. Foi detectado que há um corpo de guarda, que contam com 

policiais militares e empresas de seguranças para dar o suporte na segurança, mas com a 

estrutura física regular, visto que, de acordo com o roteiro padrão não há Mirantes com 

instalação sanitária em dois dos CSE. 

A área administrativa há em todos os CSE, assim como salas para atendimento 

técnico, salas de aulas, ambulatórios para atendimento para primeiros socorros, nos casos 

mais graves são encaminhados para atendimentos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

ou Hospitais do Sistema Único de Saúde. No caso das visitas dos familiares, são realizados 

ou nas quadras poliesportivas ou nos refeitórios. Vale ressaltar que, alguns familiares 



 

 
                  

gostariam que melhorassem esse espaço, pois querem ter privacidade com seus 

adolescentes. No item da nutrição e serviço, os CSE contam com empresas terceirizadas 

para os serviços gerais e para a preparação da alimentação dos adolescentes em medida 

socioeducativa de internação. 

O SINASE preconiza que as Unidades que executam medidas socioeducativas de 

internação dever orientar-se por seis dimensões básica3. No que diz respeito à organização 

do espaço físico, este deverá prever e possibilitar a mudança de fases do atendimento do 

adolescente mediante a mudança de ambientes (de espaços) de acordo com as metas 

estabelecidas e conquistadas no plano individual de atendimento (PIA), favorecendo maior 

concretude em relação aos seus avanços e/ou retrocessos do processo socioeducativo.  

Deve-se entender que, a privação do adolescente de seu ambiente familiar e social 

ocasiona grande impacto em sua vida, já que o ECA (1990) consagra a doutrina de proteção 

integral sendo, a convivência familiar e comunitária um dos direitos fundamentais e 

imprescindíveis para o pleno desenvolvimento de toda criança e adolescente. O adolescente 

em cumprimento de medida socioeducativa de internação recebe como sanção a privação 

da liberdade do convívio com a sua família e comunidade. Entretanto, para que se assegure 

o seu direito de cidadania e os danos não sejam ainda maiores, a entidade e/ou programa 

de atendimento deve garantir que o adolescente tenha acesso aos seus demais direitos 

(SINASE, 2006). 

 

3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desvelar realizado no decorrer desse artigo, leva-nos a perceber a importância do 

trabalho socioeducativo de internação no Amazonas na busca por edificar ações nos moldes 

das garantias constitucionais. Contudo, ainda revela-se que o trabalho com os familiares dos 

adolescentes que cumprem medidas é incipiente, bem como a com a ausência dos órgãos 

que tem como obrigação dar suporte ao trabalho socioeducativo e a participação da equipe 

na construção de projetos que potencializem as ações socioeducativas.  

Argumenta-se que os governos estaduais devem se responsabilizar para que o 

atendimento dos adolescentes que estão em privação de liberdade, seja para a formação 

para a cidadania, extinguindo velha política nacional de bem-estar do menor. É importante 

ressaltar que, na gestão participativa o objetivo superior a ser alcançado é a comunidade 

socioeducativa.  

                                                           
3 Espaço físico, infraestrutura e capacidade; Desenvolvimento pessoal e social do adolescente; 
Direitos Humanos; Acompanhamento técnico; Recursos humanos e Alianças estratégica (SINASE, 
2006, p.50-54). 



 

 
                  

É vital colocar esse sistema em movimento, pois urge que se implementem ações 

e/ou medidas socioeducativas junto aos adolescentes em conflito com a lei no sentido que 

essas medidas propiciem uma influência na vida deste adolescente, contribuindo para o seu 

processo de mudança e de autonomia, possibilitando que este adolescente assuma um 

papel inclusivo na dinâmica social e comunitária. 

Por fim, longe de se configurar em verdades absolutas e dogmáticas, o presente 

estudo constitui-se em um convite à reflexão acerca do trabalho socioeducativo no 

Amazonas que é válido e legítimo que mesmo em tempos de negação de direitos, em 

tempos de barbárie e cólera neoliberal, prima pela defesa intransigente dos direitos 

humanos e de cidadania em busca de contribuir com a cidadania, com a democracia e a 

justiça social. 
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