
 

Medidas Socioeducativas em meio aberto no Estado do Rio Grande do Sul: o desafio da 

municipalização. 

 

 

 

A presente pesquisa busca contribuir para a ampliação da produção científica sobre os desafios da 

municipalização no atendimento em meio aberto considerando que este processo ainda é recente em nosso 

contexto histórico. Como finalidade de realizar um diagnóstico situacional, o estudo tem por base uma 

abordagem de natureza qualitativa, utilizando-se de informações também quantificáveis sobre a situação do 

atendimento municipalizado das medidas socioeducativas em meio aberto. Busca investigar como os 

Programas de Meio Aberto estão organizados em relação aos princípios estabelecidos pelo SINASE e à 

implementação da Política de Assistência Social através da Proteção Especial integrante do SUAS. Estão 

incluídos no estudo municípios: Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, 

Uruguaiana, Santa Maria, Santo Ângelo, São Leopoldo. Como procedimentos de coleta de dados são 

utilizados a análise documental, entrevistas e questionário. São sujeitos da pesquisa Gestores dos Programas e 

suas equipes totalizando 18 gestores, visando conhecer o perfil dos usuários e a estrutura e condições de 

atendimento do Programa. Também são sujeitos da pesquisa 6 informantes-chaves do SGD da Criança e do 

Adolescente, totalizando o número de 54 representantes do SGD. Quanto aos critérios de inclusão dos 

adolescentes que participarão nas entrevistas, serão selecionados aleatoriamente da lista dos adolescentes em 

acompanhamento, cada Município, um em cumprimento de LA e um em PSC totalizando 36 adolescentes. 

Neste estudo haverá o total de 108 sujeitos participantes. Os dados coletados qualitativos serão analisados 

através da técnica de análise de conteúdo baseados em Bardin (1977), e as informações quantificáveis 

receberão tratamento estatístico simples. Na etapa atual, pelo levantamento prévio junto aos municípios 

incluídos no estudo, tem-se que os arranjos institucionais em que se inserem os Programas de Meio Aberto são 

diversificados, havendo Programas Municipalizados executados pelas Prefeituras e também por ONGs. 

 

 


