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Resumo 

 

    Esta pesquisa apresenta como objetivo realizar um diagnóstico situacional do atendimento 

municipalizado das medidas socioeducativas em meio aberto no Estado do Rio Grande Sul. 

Baseado na Lei do SINASE (12.594/12) – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

e a NOB SUAS - resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009 - que aprova a tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais (SUAS) sobre a qualidade dos serviços da 

socioeducação em meio aberto. Seguindo uma metodologia de natureza qualitativa e também 

quantitativa, utilizando os instrumentos de coleta de dados baseada em formulários com 

questões abertas e um questionário, que abrangem os seguintes sujeitos: representantes do 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), totalizando 54 

representantes do SGD; gestores dos Programas de Execução de Medidas Socioeducativas em 

Meio Aberto e suas equipes, totalizando 18 gestores; adolescentes que se encontram em 

cumprimento de medida(s) socioeducativas, totalizando 36 adolescentes. Foram escolhidos 

nove municípios pelo critério de existência de Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto e privação de liberdade. São eles: Caxias do Sul, Novo 

Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Uruguaiana, Santa Maria, Santo Ângelo e 

São Leopoldo. Pela analise prévia junto aos municípios do estudo observa-se e que os 

arranjos institucionais em que se inserem os Programas são diversificados, havendo 

programas municipalizados executados pelas Prefeituras quanto por ONGs. Em relação aos 

adolescentes, a pesquisa aponta os seguintes resultados preliminares: 36% têm 15 e 16 anos; 

quanto ao ato infracional cometido: 24 % lesão corporal. Quantos as medidas executadas 

pelos adolescentes 57,57% cumprem PSC e 42,42% cumprem LA. No que se refere aos 
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operadores do SGD e das equipes técnicas são encontradas por meio das entrevistas uma falta 

de clareza, e até mesmo desconhecimento por parte de alguns sobre o SINASE, nem sempre 

havendo um reconhecimento de entendimento quanto ao significado e a importância das 

medidas, como também se analisa nas entrevistas relatadas com os adolescentes que cumprem 

prestação de serviços a comunidade com atividades vexatórias e punitivas e aos adolescentes 

em liberdade assistida pela falta de atendimento psicossocial individual com frequência 

semanal. Constatasse que a constituição das esquipes não foi alcançada plenamente conforme 

o SUAS. 


