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1 RESUMO 

Esta pesquisa é fruto de projeto aprovado pelo PROGRAMA MAIS PESQUISA, 

EDITAL FAPEMA N.º 040/2015 – UNIVERSAL, com vigência entre novembro de 2016 

a novembro de 2018 e, considerando quão fundamental é ampliar a participação 

discente na iniciação científica, também foi aprovado pelo PIBIC – 

FAPEMA/UEMASUL, EDITAL UEMASUL/PROPGI Nº 01/2017 cuja aprovação 

garantiu a participação de três bolsistas na execução da investigação, sendo duas do 

curso de Letras, subsidiadas pela FAPEMA, e uma do curso de Pedagogia, com bolsa 

paga pela Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UemaSul). No 

Maranhão, a Fundação da Criança e do Adolescente (FUNAC), é um órgão do Poder 

Executivo Estadual, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e Participação 

Popular (SEDIHPOP), que tem apenas duas Unidades de Internação provisória 

masculina: o Centro de Juventude Semear (CJS), em Imperatriz, e o Centro de 

Juventude Canaã (CJC), em São Luís. Muitos são os desafios que cada Unidade 

provisória enfrenta para manter suas respectivas rotinas pedagógicas: a superlotação, 

equipe técnica reduzida (Unidade de Imperatriz), distorção idade-série, fluxo intenso 

de entrada e saída desses alunos na composição de turmas, reduzido número de 

horas-aulas e a ausência de um currículo que potencialize o tempo de permanência 

do adolescente na Unidade provisória, visto que a internação é de quarenta e cinco 

dias. A socioeducação, desse modo, é parcialmente garantida para o adolescente em 

conflito com a lei haja vista a complexidade existente em cada Unidade. Esta 

investigação teve por objetivo geral avaliar e descrever o processo educativo oferecido 

nas duas Unidades de internação provisória do Maranhão, em conformidade com os 

preceitos nacionais e internacionais, quanto à política de atendimento ao adolescente 

em conflito com a lei. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Por um longo período da história crianças e adolescente não eram 

considerados sujeitos de direito. Porém, com a promulgação da Carta Magna de 1988 

esse paradigma se alterou, recebendo os menores de 18 anos uma ampla gama de 



garantias a serem cumpridas pelo estado, pela sociedade e pela família. O artigo 227 

da Constituição Federal de 1988, estabelece in verbis: 

 

Artigo 227. 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 e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 
 

Dessa forma, a nova lei brasileira tem um caráter de proteção máxima às 

garantias fundamentais, bem como dos direitos sociais da criança e do adolescente. 

A nova lei protege o adolescente independente da situação social ou até mesmo da 

conduta. Deixa claro também, que as crianças e os adolescentes devem ter 

respeitadas sua condição peculiar já que são pessoas em desenvolvimento. 

Compreende-se que o artigo indica uma nova visão de sujeito de direito, sujeito 

esse em transformação e para a transformação, sugere uma subdivisão de princípios 

que amparam a doutrina da proteção integral. Entre elas o princípio da sobrevivência, 

em seguida, o princípio do amadurecimento pessoal e social. E por último, o princípio 

do respeito e da integridade física, psicológica e moral.  

Porém, mesmo com leis mais aprimoradas observa-se que, na maioria das 

vezes, os direitos existem mas não são assegurados. Se levarmos em conta o grande 

número de menores abandonados à própria sorte, privados da convivência familiar, 

habitando viadutos e ruas, facilmente se percebe o grau de distanciamento entre o 

que está previsto em lei e o que realmente acontece. 

O subemprego, o alcoolismo, os crimes de menor potencial ofensivo praticados 

pelos próprios membros da família, aniquilam e privam crianças e adolescentes, da 

convivência familiar e comunitária, levando-as às ruas para lutarem pela 

sobrevivência. Jesus (2006, p. 114) afirma que: 

 

A consequência para as crianças destas famílias é que terão provavelmente 
menores chance de escapar do círculo da pobreza. Mais cedo que as outras, 
terão que participar do mercado de trabalho para completar o orçamento 
doméstico abandonando precocemente a escola o que as levará a reproduzir 
o padrão de miséria. 

 

São muitos os fatores relacionados à entrada no mundo marginal e a literatura 

os tem apontado: elevada vulnerabilidade por meio da negligência e abandono dos 

pais além da pobreza, criminalidade e violência na família e na comunidade em geral. 



Aliado a tudo isso o uso frequente de substâncias psicoativas. (GALLO, WILLIAMS, 

2005; DAVOGLIO, GAUER, 2011). 

Os atos infracionais cometidos por adolescentes constituem um fenômeno 

complexo em virtude das múltiplas causas envolvidas. Por isso, requer uma visão 

holística que considere os diferentes contextos de inserção, especialmente a família. 

(GALLO, WILLIAMS, 2005; DAVOGLIO, GAUER, 2011). 

De acordo com a pesquisa bibliográfica e de campo, o cometimento do ato 

infracional, na maioria das vezes, está relacionado ao desajuste familiar, e está 

presente em todas as classes, mas principalmente nas mais desfavorecidas.  

Normalmente adentra a criminalidade meninos (a) de rua, abandonados pelos pais, 

com baixo nível de escolaridade, ou seja, são oriundos de família totalmente 

desestruturada. 

No Maranhão, a Fundação da Criança e do Adolescente (FUNAC) vinculada à 

secretaria do Estado do Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP), 

criada em conformidade com a lei 5.560/93, é o órgão responsável pela coordenação 

e execução da política de atendimento a adolescentes/jovens em conflito com a lei. 

A FUNAC criou e implantou unidades de intenção provisória, a Semear, em 

Imperatriz e a Canaã, para o público masculino, em São Luís. Deve-se oferecer 

escolarização a esses adolescentes, mesmo nesse período de internação. É o que se 

lê no Projeto político-pedagógico (PPP) da FUNAC, conforme exige o SINASE: 

 

Em virtude da maioria dos (as) adolescentes em cumprimento de medida de 
internação provisória estar com defasagem idade/série e com histórico de 
abandono escolar, conforme dados estatísticos disponíveis nos relatórios 
anuais da Unidade, considera-se a modalidade Educação de Jovens e 
Adultos - EJA a mais adequada ao público atendido, dentre as modalidades 
de ensino oferecidos pela rede pública. (MARANHÃO/FUNAC/PPP, 2012, 
p.12) 

 
No que tange à internação provisória um dos principais objetivos é assegurar a 

execução da política de atendimento especial ao adolescente em conflito com a lei, 

de forma articulada, promover o desenvolvimento pessoal e social por meio da 

valorização das potencialidades e habilidades do mesmo. 

Assim, esta pesquisa estudou a história de vida dos adolescentes e, 

especificamente, a escolarização (ou ausência dela), além de ter buscado traçar um 

perfil dos mesmos quanto à influência familiar em seu desenvolvimento educacional. 

 



 

 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral:  

 Descrever o processo de escolarização disponibilizado pela FUNAC, do 

Maranhão, aos adolescentes das Unidades de Internação provisória. 

 

3.1 Objetivos específicos: 

 Identificar o ritmo de aprendizagem desses adolescentes; 

 Diagnosticar a influência de suposto desajuste familiar na conduta dos 

adolescentes da FUNAC; 

 Verificar que tipo de escolarização é oferecida a esse adolescente na FUNAC; 

 

4 METODOLOGIA 

Quanto à natureza, a abordagem é, primordialmente, qualitativa e quanto aos 

fins, trata-se de pesquisa descritiva. Esta pesquisa iniciou-se em agosto de 2017, com 

a realização de reuniões quinzenais com a orientadora que propôs levantamento 

bibliográfico das obras que tratam da temática, além do ECA e do SINASE. Em 

seguida, foram realizadas as leituras e com o uso do método de análise e síntese, os 

textos começaram a ser escritos. Enquanto isso, a FUNAC ainda não havia autorizado 

que se iniciasse a pesquisa de campo em suas Unidades. 

Uma vez autorizada pela FUNAC, em janeiro de 2018, foi iniciada a pesquisa 

de campo no Centro de Juventude Semear (CJS), em Imperatriz. No primeiro 

momento, foram disponibilizados pela pedagoga da Unidade alguns documentos 

como o PPP, o Plano de Ação e Planejamentos, que foram lidos e sintetizados. As 

observações das aulas, da estrutura física e do funcionamento da rotina da equipe 

técnica foram feitos pelas três bolsistas. Em seguida, foram entrevistados o diretor, a 

psicóloga e a pedagoga. 

No período de 19 a 24 de março de 2018, investigou-se o Centro de Juventude 

Canaã (CJC), em São Luís. 

 

 



5 DESENVOLVIMENTO 

 

O adolescente em conflito com a lei é, antes de qualquer coisa, adolescente 

em uma fase especial do desenvolvimento humano, que se caracteriza por aspectos 

e circunstâncias históricas, econômicas, sociais e culturais. Tal etapa da vida é melhor 

compreendida como um processo marcado por intensas modificações físicas, sociais, 

psicológicas, emocionais e cognitivas. 

  O trabalho com o adolescente em conflito com a lei é exigente e difícil em razão 

das múltiplas questões anteriormente apresentadas. Entretanto, a FUNAC, em 

cumprimento à lei, disponibiliza aos adolescentes, no decorrer de sua internação, a 

escolarização e as atividades pedagógicas voltadas para a ressocialização dos 

internos. 

Vê-se que a educação é um dos direitos sociais a que todo cidadão brasileiro 

faz jus. No parágrafo único do art. 123 da lei 8.069/90, lê-se que:  

 

art. 123 - A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para 
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida 
rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da 
infração. 
Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, 
serão obrigatórias atividades pedagógicas (destaque nosso). 

 

Portanto, mesmo na internação provisória, serão obrigatórias as atividades 

pedagógicas. Mas, há a constatação de que devido ao intenso fluxo diário de entrada 

e saída de adolescentes, de diversos perfis, torna-se instável a segurança nas 

Unidades, o que compromete o ritmo e a eficácia do processo educativo. 

Os adolescentes ficam em medida cautelar, determinada pelo juiz, antes da 

comprovação da autoria do ato infracional, pelo prazo máximo de quarenta e cinco 

dias. Nesse período, é relevante ter sua permanência norteada pela educação e 

avaliação de comportamento. 

Fazendo-se um breve resgate histórico, em 20 de novembro de 1989, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou a Declaração Universal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo da Declaração é o de incentivar os 

países membros a implementarem o desenvolvimento pleno e harmônico da 

personalidade de suas crianças, favorecendo o seu crescimento em ambiente familiar, 



em clima de felicidade, amor e compreensão, preparando-as plenamente para 

viverem uma vida individual em sociedade.  

Do mesmo modo quando promulgada a lei n° 8069/1990 (ECA), em resposta 

aos ditames da Doutrina de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, e com 

respaldo na normativa internacional, em especial, as chamadas Regras de Beijing, e 

as Diretrizes de Riad, estabeleceu-se uma nova forma de ver, de compreender e 

atender o adolescente em conflito com a lei. De acordo com D’Agostini (2011, p.72): 

 

Para quando da aplicação do direito infracional e o respeito aos princípios da 
doutrina da proteção integral, no Estatuto temos a universalização das 
medidas, sendo que todos os adolescentes estão sujeitos a elas. São estas: 
a diferenciação da forma de responder do adulto; [...] internação excepcional 
e por breve período; [...] a proteção e a assistência necessárias, tais como 
sócia, educacional, profissional, psicológica, médica e física, requerida pela 
idade, sexo e personalidade, no interesse do desenvolvimento sadio. [...]      

  

            Mediante as políticas de atendimento, fundamentadas ainda no ECA, em seu art. 

94, caput e incisos, acerca das obrigações das entidades executoras da internação, tem-

se que:  

art.94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as 
seguintes obrigações, entre outras:  [...] diligenciar no sentido do 
estabelecimento e da preservação dos vínculos familiares; [...] propiciar 
escolarização e profissionalização. [...]  
  

Assim, atento aos ditames da Constituição da República e às Regras da ONU, 

o ECA reafirmou a inimputabilidade penal de crianças e adolescentes e atribuiu a 

estes, responsabilidade socioeducativa ou infracional. Estabeleceu ainda que a eles 

deve ser garantido receber um tratamento de acordo com a condição peculiar da 

pessoa em desenvolvimento. Tudo isso com o objetivo de resgatar, nesse 

adolescente, sua cidadania, por meio de propostas pedagógicas a serem 

implementadas nos Centros de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. 

Amparado no ECA, foi sancionada a lei nº 12.594, em 2012, que instituiu o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), a qual reafirma a diretriz 

daquele Estatuto sobre a natureza pedagógica da medida socioeducativa. Para tanto, 

esse sistema tem como plataforma inspiradora os acordos internacionais sobre 

direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, em especial, na área de atendimento 

aos direitos da criança e do adolescente.  

As Unidades de atendimento que executam a internação provisória e as 

medidas socioeducativas deverão orientar-se nos fundamentos e práticas 



pedagógicas determinadas pelo SINASE. No programa de atendimento é obrigatório, 

ter um projeto pedagógico que apresente: objetivos, público–alvo, capacidade, 

fundamentos teórico-metodológicos, ações/atividades, recursos humanos e 

financeiros, monitoramento e avaliação de domínio de toda equipe. A seguir, alguns 

dos principais fundamentos do Eixo-Educação comum a todas as entidades e/ou 

programas que executam a internação provisória e as medidas socioeducativas, de 

acordo com Silva (2016, p.216). 

 

1 -  consolidar parcerias com Órgãos executivos do Sistema de ensino 
visando o cumprimento do IV (em especial os artigos 53,54,56, e 57) do ECA 
e, sobretudo, a garantia de regresso, sucesso e permanência dos 
adolescentes na rede formal de ensino; 
2 -  redirecionar a estrutura e organização da escola (espaço, tempo, 
currículo) de modo que favoreça a dinamização das ações pedagógicas, o 
convívio em equipes de discussões e reflexões e que estimulem o 
aprendizado e as trocas de informações, rompendo, assim, com a repetição, 
rotina e burocracia;  
3 -  [...] 
4 -  garantir o acesso a todos os níveis de educação formal aos adolescentes 
inseridos no atendimento de acordo com sua necessidade; 
5 -  [...] 

 
Em face do exposto observa-se que a educação estabelecida para os Centros 

de atendimento ao adolescente em cumprimento de medida cautelar, é equivalente 

ao da internação. Levando-se em conta que na medida provisória o tempo máximo de 

permanência do adolescente é de quarenta e cinco dias, e que nesse período os 

socioeducandos, devem ser norteados pelo eixo-educação, igualmente.  

Importante mencionar que a Fundação da Criança e do Adolescente (FUNAC), 

do Maranhão, em atendimento ao SINASE, elaborou seu Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) para nortear as ações das Unidades de internação, provisória ou permanente, 

presentes no estado. No documento está em destaque a seguinte assertiva: 

 

tendo em vista que a maioria dos adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa, atendidos pela fundação, não está na idade própria do ensino 
regular, conforme dados estatísticos disponíveis nos relatórios anuais da 
FUNAC, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) que é a modalidade oferecida 
pelo Estado do Maranhão destinada ao público que não teve acesso ou 
continuidade do ensino na idade própria, deverá ser ofertada aos 
adolescentes da referida medida que apresentarem essa característica. 
(MARANHÃO/PPP DA FUNAC, 2012, p.24) 

 

Essa característica, distorção idade-série, que acaba por exigir do estado a 

oferta de EJA culmina no que é o objetivo maior desta pesquisa, ou seja, avaliar e 



descrever as condições educacionais dispensadas aos adolescentes privados, 

provisoriamente, de sua liberdade, em Imperatriz e em São Luis. A seguir, serão 

apresentados os resultados desta investigação. 

 

6 RESULTADOS 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 a prioridade garantida à criança 

e ao adolescente não é de responsabilidade apenas do estado e da sociedade, mas, 

principalmente, da família, porque a vida, a saúde, o lar, a dedicação e o amor são 

mais importantes do que as atividades administrativas que devem ser executadas pelo 

estado e respeitadas pela sociedade.   

A Unidade CJS, em Imperatriz, é administrada por uma gestão democrática e 

participativa. A referida Unidade recebe adolescentes dos municípios de Balsas, São 

Raimundo das Mangabeiras, Itinga, Açailândia, Montes altos, Sítio Novo, Grajaú, 

Amarante, Senador La Rocque, João Lisboa, Estreito, Porto Franco e Carolina. O CJS 

tem capacidade, máxima, para 32 adolescentes. Entretanto, há uma oscilação no 

número de internos que varia entre 32 a 47. Lá, também se recebe adolescentes de 

internação e do sexo feminino, que ficam em alojamentos separados.  

A superlotação compromete o bom funcionamento da Unidade, inclusive, no 

que diz respeito às atividades pedagógicas e à escolarização. Quanto ao dia de visita 

dos familiares, ele acontece aos sábados. Os parentes que em maior número visitam 

os internos são os irmãos, mãe ou avó. A ausência paterna existe e há casos de 

desamparo pelas famílias quando tem seus filhos institucionalizados.  

Em cada Unidade há a rotina pedagógica que diz respeito à organização diária 

com seus respectivos horários cujo planejamento leva em consideração as 

necessidades básicas do indivíduo. Tal planejamento está em conformidade com a 

proposta metodológica da medida socioeducativa. A finalidade da rotina 

sociopedagógico é levar o adolescente ao cumprimento de normas, regras e horários, 

criando assim responsabilidade nos mesmos.  

A modalidade de ensino oferecida é a EJA. A carga horaria é de, no máximo, 

9h/aula semanais. Os adolescentes apresentam distorção idade-série, são repetentes 

e não estavam frequentado a escola regular antes de chegarem ao CJS. A capacidade 

verbal é muita baixa e é recorrente o uso de gírias. Eles apresentam grande 

dificuldade em interpretar textos. A maioria é usuária de drogas e tal fator contribui 

para as dificuldades de aprendizagem e de memória. 



Com relação à infraestrutura, a do CJC, em São Luis, é superior a do CJS, 

assemelhando-se ao que determina o SINASE. A exemplo do CJS, o nível de 

aprendizagem dos adolescentes não corresponde à série que eles indicam estar. As 

turmas no CJC são divididas por alas. Alas A e B ficam os adolescentes de São Luís 

e, C e D, os do interior do estado. O rodízio por alas reduz bastante a carga horária 

semanal que é de, no máximo, 7 horas. O rodízio por alas é uma estratégia da gestão 

para não agrupar facções rivais e assim garantir a segurança tanto dos internos 

quanto dos funcionários.  

No CJC, houve a oportunidade de realizar uma roda de conversa com as mães, 

avós e namoradas, em um sábado, que é o dia de visitas. A maioria disse que a 

relação com os mesmos era boa. E que a maioria frequentava a escola regular, que 

tinham bom comportamento, tanto na escola como em casa. Tais relatos destoam do 

que está registrado no dossiê dos internos. Pareciam estar falando de outras pessoas 

e não daquelas cujos perfis foram descritos nesta pesquisa. Disseram que a má 

influência dos amigos os conduziu à prática do ato infracional. Na fala de algumas 

mães houve menção ao distanciamento diário por conta do trabalho, tornando-se 

difícil acompanhar o desenvolvimento dos adolescentes. 

Ao entrevistar os adolescentes do CJC, alguns deles, demonstraram 

arrependimento e que o fato de estar na provisória possibilitava refletir sobre o erro 

cometido, no sofrimento que causaram às mães e que isso não iria mais se repetir.  

Mediante o exposto, vê-se que é fundamental primar pela ressocialização dos 

internos, intervindo de forma a possibilitar o acesso aos direitos que lhes são 

garantidos por lei, cooperando assim para a reintegração social dos mesmos. Urge o 

rompimento deste ciclo de violência e segregação, com ações efetivas do estado, que 

possibilitem às famílias viverem com dignidade, deixando de transformar estes 

adolescentes em réus. Seguem as considerações finais deste trabalho. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio desta pesquisa foi possível apresentar os resultados quanto ao 

processo de escolarização de adolescentes em conflito com a lei, nas Unidades de 

internação provisória da FUNAC (Canaã e Semear), do Maranhão, com abordagem 

da influência familiar na vida dos mesmos.  



A família é a instituição responsável pelo processo de socialização primária cuja 

função, dentre outras, é proporcionar os aportes afetivos e emocionais para o 

desenvolvimento saudável da personalidade. Viu-se que, em regra, a família não vem 

cumprindo seu papel a contento. O contexto social e familiar destes adolescentes é 

cercado de violências e privações. Foram muitos os desajustes na trajetória de vida 

destes adolescentes que contribuíram para estarem em restrição de liberdade.  

Esta investigação mostrou ainda que os adolescentes em conflito com a lei 

apresentam distorção idade/série, histórico de reprovação e evasão, dificuldades de 

aprendizagem, baixa capacidade verbal e, também, desestruturação familiar.  

As Unidades de internação provisória CJS e CJC vêm prestando, de forma 

lenta e precária, medidas de ressocialização por meio das rotinas pedagógicas. O não 

atendimento das Diretrizes de proteção à criança e ao adolescente compromete o 

resultado de ressocialização dos internos. 

Por fim, se o estado investisse em políticas públicas preventivas para famílias 

em situação de vulnerabilidade social, decerto impediria, em sua origem, o ingresso 

dos adolescentes no mundo da criminalidade.  
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