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Resumo 

O Grupo de Pesquisas e Estudos em Ética e Direitos Humanos (GEPEDH) da 

Faculdade de Serviço Social da PUCRS apresenta a atual pesquisa baseada em uma pesquisa 

anterior, o “Mapeamento do Sistema Socioeducativo de Privação de Liberdade no Estado do 

Rio Grande do Sul”.   

Baseado nas diretrizes do SINASE – 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 estes parâmetros a pesquisa tem por finalidade a 

realização de um diagnóstico situacional sobre a municipalização das medidas 

socioeducativas de meio aberto no Estado do Rio Grande do Sul, com abordagens qualitativas 

e quantitativas algumas variáveis serão analisadas embasadas de acordo com SINASE, que 

visem o caráter pedagógico e preferindo medidas que fortaleçam os vínculos familiares do 

adolescente dentro de sua comunidade e município. Em suma, espera-se contribuir para uma 

melhora nas políticas públicas e ampliar a análise dos possíveis arranjos institucionais na 

municipalização no Estado do Rio Grande do Sul do atendimento da socioeducação em meio 

aberto.Foram escolhidos nove municípios pelo critério de existência de Programa de 

Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. São eles: Caxias do Sul, Novo 

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

São Leopoldo. 

     Aprovado pelo Comitê de Ética, a metodologia adotada pelo Projeto prevê entrevistas 

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 

417



¹ Graduanda da Faculdade de Psicologia da PUCRS. Bolsista de Iniciação Científica CNPq integrante do 
GEPEDH,FSS-PUCRS. 
² Profª Drª Beatriz Gershenson Aguinsky, Coordenadora do GEPEDH – Grupo de Pesquisas e Estudos em Ética 
e Direitos Humanos da Faculdade de Serviço Social da PUCRS.Diretora da Faculdade de Serviço Social/PUCRS 
³Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 22 a 25 de agosto de 2011 

(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) nestes programas e familiares, 

totalizando 36 adolescentes. Neste estudo haverá o total de 108 sujeitos participantes. 

As fontes documentais serão analisadas através da técnica de análise de conteúdo. As 

informações quantificavam receberão tratamento estatístico simples. 
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