PACTO PELA
SOCIOEDUCAÇÃO
GRUPO DE TRABALHO DO CONSELHO GESTOR DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO DE PORTO ALEGRE

PREZADO CANDIDATO E
PREZADA CANDIDATA
Neste ano ocorrem as eleições municipais no país num contexto de grave crise
sanitária e aprofundamento da crise econômica e social. A crise em suas diversas
manifestações é um dos signos que marcam a última década. A escassez de acesso ao
trabalho e renda, o desinvestimento em políticas públicas e de proteção social, a
polarização política vazia de projeto de saída para a crise é vivido de modo desigual por
diferentes segmentos sociais. Entre esses segmentos, crianças, adolescentes, jovens,
mulheres, população de negras e negros e a população de periferia das grandes
cidades são mais violentamente atingidos pela ausência de direitos. Num país com
tanta terra e um dos maiores exportadores de grãos e proteína animal do mundo, 84,9
milhões de brasileiros moram em domicílios com algum grau de insegurança alimentar
e desses, 10,3 milhões enfrentam insegurança alimentar grave.
Apesar de iniciativas de inserção de jovens ou adolescentes no trabalho, a taxa de
desemprego de jovens (18 – 24 anos) é absurda e supera em dobro a média de
desemprego nacional com 29,7% de jovens sem trabalho, no 2º trimestre de 2020¹. Sem
acesso à educação pública de qualidade e trabalho e renda outro aspecto da violência
que atinge a juventude é a mortalidade violenta. Segundo o Atlas da Violência (2020, p.
20), os homicídios são a principal causa de morte de jovens (15 a 29 anos):
Esse fato mostra o lado mais perverso do fenômeno da mortalidade violenta no país, na
medida em que mais da metade das vítimas são indivíduos com plena capacidade
produtiva, em período de formação educacional, na perspectiva de iniciar uma
trajetória profissional e de construir uma rede familiar própria.

Em relação à situação prisional no Brasil, por exemplo, contamos com uma
população carcerária de 748 mil detentos (além de 222.558 em liberdade provisória),
dos quais 23% possuem idade entre 18 e 24 anos, sendo 21% com idade entre 25 e 29
anos (FONTE: Departamento Penitenciário Nacional²). Isto é, percebemos que quase a
metade dos apenados são jovens. Destacamos que 95% são homens e que 67% são
pretos ou pardos (contra 32% brancos).
Esses são alguns dos enormes desafios que se colocam. Certamente, não há solução
mágica para resolução dessas questões que são históricas e estruturais em nosso país.
Por outro lado, a crítica, discussão e compromissos públicos e investimentos em
políticas públicas e sociais por certo são centrais no enfrentamento e superação
dessas questões.

¹ Reportagem do site EXAME, do dia 04/10/2020.
² Reportagem do site FOLHA DE SÃO PAULO, do dia 13/10/2020.
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O Brasil possui legislação específica que orienta sobre os procedimentos a serem
seguidos nos casos de cometimento de ato infracional³ por adolescentes. Trata-se do
sistema de justiça juvenil, que se referencia na Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA, e nos tratados internacionais que visam a proteção dos direitos
das crianças e adolescentes. Pautados pelo entendimento de que a adolescência se
caracteriza por uma fase peculiar de desenvolvimento não apenas biológico, mas
principalmente na construção de valores éticos, no sentido de pertencimento e
percepção da sociedade em que está inserido, a medida socioeducativa valoriza o
caráter pedagógico, que objetiva oferecer aos adolescentes a oportunidade de
profundas reflexões acerca do ato infracional cometido e a construção de projetos de
vida.
Importante referir que cabe à União, aos Estados e aos Municípios garantir as
estruturas e serviços necessários ao cumprimento das medidas socioeducativas,
cabendo ao Estado a responsabilidade pelo atendimento das medidas de semiliberdade
e internação em estabelecimento educacional e ao Município o atendimento às
medidas de Reparação de Dano, Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade
Assistida.
Impende esclarecer que o SUAS – Sistema Único da Assistência Social possui em
suas atribuições o atendimento às medidas de Liberdade Assistida e de Prestação de
Serviço à Comunidade, as quais serão oferecidas nos municípios pela política de
Assistência Social, por intermédio dos Centros de Referência Especializados da
Assistência Social – CREAS.
Soma-se a isso o que estabelece a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que cria
o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e orienta acerca da
estrutura, procedimentos e responsabilização de cada ente da Federação acerca da
Socioeducação, esta entendida enquanto expressão do Sistema de Garantia de
Direitos, definindo responsabilidades e atribuições de cada política pública, em
especial Sistema de Educação, Sistema Único de Saúde, Sistema Único da Assistência
Social, Sistema de Justiça e Segurança Pública, assim como as políticas de cultura,
esporte, lazer, profissionalização, etc, estimulando a prática da intersetorialidade.
Cabe mencionar que no Município de Porto Alegre, a socioeducação em meio
aberto é atendida pela Fundação de Assistência Social e Cidadania- FASC, desde 1999,
por intermédio do Termo de Compromisso firmado entre o Sistema Judiciário e o
Município, permanecendo em 2010 com a implantação do Sistema Único da Assistência
Social com atendimento nos CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência
Social).

³ Ato infracional – análogo a crime ou contravenção penal no sistema penal adulto..
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O Conselho Gestor do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de
Porto Alegre, instância colegiada de caráter deliberativo, normativo e controlador do
Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto criado em 1999 e reordenado
através do Decreto nº 20.389, de 1° de novembro de 2019, que ratifica o Plano
Municipal Decenal Socioeducativo enquanto instrumento balizador da socioeducação
no Município, que, por sua vez, reordena o Conselho Gestor do Serviço de Medidas
Socioeducativas composto por órgãos do Sistema de Justiça, do Executivo e
instituições da sociedade civil, que tem por objetivo a articulação de esforços da
sociedade civil e do Poder Público no aprimoramento, articulação e condições para o
atendimento socioeducativo. Pensar a socioeducação é pensar também o
fortalecimento, a ação articulada e condições de atendimento das políticas públicas.
Nesse sentido, o Conselho Gestor do Serviço de Medidas Socioeducativas em
Meio Aberto vem propor aos candidatos ao cargo de Prefeito de Porto Alegre o
compromisso de priorizar a socioeducação em meio aberto, entendendo tal
priorização como destinação de esforços, recursos e articulação na garantia de
inserção destes adolescentes nas políticas públicas necessárias aos seus processos de
construção de projeto de vida e exercício de cidadania. O compromisso firmado neste
documento, diz respeito a um olhar sob diversas políticas públicas que impactam
diretamente na vida desses adolescentes e suas famílias. O investimento em políticas
sociais pode significar ampla economia ao poder público principalmente no que tange
à diminuição de reiteração de atos infracionais.

PÁGINA 3

PACTO PELA
SOCIOEDUCAÇÃO
.FORTALECIMENTO DA POLÍTICA
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
IMPORTÂNCIA
A Política de Assistência Social possui serviços de proteção social em dois níveis de
proteção: básica e especial. Atualmente, a FASC informa em seu quadro de cargos e vagas que
possui 322 trabalhadoras e trabalhadores e 759 cargos vagos. Apesar de aprovada, a Lei
Municipal n° 11.701/2014 (Lei de reordenamento da FASC) não foi implantada. Responsáveis,
dentre outras coisas, pelo acompanhamento das medidas socioeducativas de meio aberto
(liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade), aplicadas em casos de atos
infracionais, realizando visitas domiciliares, atendimento socioassistencial, visando à garantia
de direitos e encaminhamentos para escolarização e profissionalização.

PROBLEMÁTICA
A sobrecarga de trabalho e a falta de profissionais são os maiores obstáculos para o
sucesso das atividades dos CREAS. Há, em todo o Município de Porto Alegre, apenas 9, sendo,
cada um, composto por equipes técnicas insuficientes. Além disso, o volume imenso de
parceirização que ocorre há diversas gestões, precariza o atendimento à população, visto que
há uma grande rotatividade no número de trabalhadores, como também ficamos a mercê da
interrupção dos serviços prestados, como já ocorreu.
A assistência social precisa ser fortalecida em sua integralidade. Garantir a proteção
social à população pode prevenir situações de risco social (ou seja, a exposição, por exemplo,
ao ato infracional). Implementar o quadro completo de servidores, investir em serviços de
fortalecimento de vínculos (com repasses continuados às entidades que os executam),
fortalecer o serviço de medidas socioeducativas em meio aberto, dentre outras questões, são
os desafios colocados à gestão da FASC.

PÁGINA 4

NECESSIDADES
URGENTES
Garantir equipes multiprofissionais, preferencialmente estatutárias, por CREAS, com, no
mínimo: 2 psicólogos, 2 assistentes sociais, 1 advogado e 4 educadores sociais e
oficineiros;
Qualificar os espaços físicos dos CREAS para garantir um atendimento digno e de
qualidade;
Garantir uma infraestrutura básica para execução do serviço: disponibilizar carro com
quilometragem suficiente, modernizar os equipamentos de informática (computadores,
sistemas operacionais, recursos audiovisuais, smartphones, etc), materiais didáticopedagógicos a fim de viabilizar o atendimento aos socioeducandos e demais serviços da
assistência;
4

Ofertar de maneira continuada os benefícios assegurados pelo SUAS : transferências de
renda, fornecimento de vale transporte/cestas básicas (benefícios eventuais), etc;
Investir em práticas restaurativas através de capacitações e disponibilização de recursos
humanos;
Criar programa municipal voltado aos adolescentes egressos do meio aberto, que propicie
acompanhamento psicossocial, atividades profissionalizantes e inclusão no mercado de
trabalho, além de ofertar auxílio financeiro, a exemplo do Programa de Oportunidades e
Direitos que atua com os adolescentes egressos da FASE.

4

BRASIL, 2009. Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS.
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.POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
IMPORTÂNCIA
A escolarização, por ser também um dos pilares do redirecionamento de adolescentes e
jovens, deve ser inclusiva, a fim de garantir as condições necessárias para esse público dar
prosseguimento aos seus estudos.

PROBLEMÁTICA
A educação inclusiva e que ofereça um olhar atencioso e acolhedor aos adolescentes e
jovens, em especial àqueles que tenham dificuldades no processo de aprendizagem é
fundamental para o pleno desenvolvimento desse grupo vulnerável com vistas a garantir a
isonomia e oportunidades. Atualmente, há grandes dificuldades quanto às metodologias que
respeitem a singularidade do adolescente e sua condição sócio-histórica, como aspecto
motivador do retorno e permanência escolar. Conforme dados fornecidos pelos CREAS, dos
atendimentos aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto,
no ano de 2019, de um total de aproximadamente 500 adolescentes e jovens, 53%
frequentavam a escola, já 33% não possuíam vínculo com a educação formal. A falta de vínculo
escolar pode ser ainda maior, visto que não foram informados os dados de 14% dos
adolescentes e jovens.
Reduzir a distorção idade/série e o índice de evasão escolar, tão presente entre os
adolescentes que chegam para o cumprimento de MSE é um importante e necessário objetivo.
Cabe ressaltar que este fator incide inclusive na permanência desse jovem no ambiente escolar,
já que em 2019 foi emitida a Resolução 343/2019 do Conselho Estadual de Educação impedindo
jovens menores de 18 anos a acessarem o EJA. O impacto ocorreu diretamente nas escolas
estaduais, porém foram identificados nos CREAS, nos territórios fechamento de turmas das
escolas municipais. Nesse sentido, 74% dos adolescentes atendidos nos CREAS encontram-se
com distorção idade/série.
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NECESSIDADES URGENTES
Garantir a articulação entre a Secretaria Municipal de Educação – SMED e a Secretaria
Estadual de Educação – SEDUC na priorização e garantia de vagas para os adolescentes e
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas;
Garantir a presença/participação de professores/orientadores das escolas municipais, nas
redes e microrredes territoriais de proteção à criança e ao adolescente, com liberação de
carga horária;
Garantir a articulação entre a Secretaria Municipal de Educação – SMED e a Secretaria
Estadual
de
Educação
–
SEDUC
visando
a
presença/participação
de
professores/orientadores das escolas estaduais nas redes e microrredes territoriais de
proteção à criança e ao adolescente;
Ampliar as turmas de Educação para Jovens e Adultos - EJA noturnas e ofertar turmas de
EJA diurnas em todos os territórios do Município, garantindo o efetivo acesso;
Criar projetos e/ou turmas especiais que atendam as necessidades educacionais dos
adolescentes que apresentam distorção idade/série;
Ampliar a oferta de vagas na educação infantil, a fim de atender as famílias em situação de
vulnerabilidade, em especial inclusão de filhos(as) de adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa.

4
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.POLÍTICA DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA
A vulnerabilidade social e a ausência ou insuficiência de serviços de saúde destinados a
adolescentes e jovens dificulta o redirecionamento desse público e também abre o caminho para
o uso abusivo de substâncias psicoativas, os conflitos familiares e o cometimento de atos
infracionais. Assim, a cada dia torna-se mais necessária a expansão do Sistema Único de Saúde SUS para o atendimento à população mais vulnerável, em especial da saúde mental.
Ressalta-se que a prioridade ao atendimento dos adolescentes em conflito com a lei está
regulamentada na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito
com a Lei, em regime de internação e internação provisória, incluindo-se o cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto e fechado – PNAISARI, que tem como objetivo, dentre
outros, garantir e ampliar o acesso aos cuidados em saúde desses adolescentes, garantindo a
atenção psicossocial.

PROBLEMÁTICA
As dificuldades de inserção de adolescentes e jovens em acompanhamento de saúde,
especialmente em saúde mental, tem aumentado sobremaneira, primeiro, em razão da ausência
ou insuficiência de políticas públicas e, segundo, pela falta de perspectivas para os adolescentes
e jovens oriundos de comunidades vulneráveis, o que desencadeia uma crescente demanda em
saúde mental, seja por quadros depressivos acentuados, agravados pelo risco
ao suicídio e pelo uso de substâncias psicoativas.

NECESSIDADES URGENTES
Expandir e estruturar os Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) em todos os
territórios do Município de Porto Alegre, que conta apenas com dois CAPSi, quando seria
necessário ao menos um CAPSi por Gerência Distrital de saúde em Porto Alegre;
Retomar as reuniões de matriciamento em rede enquanto metodologia de encaminhamento e
discussão de casos em saúde mental entre os serviços de saúde e também entre as políticas
de Assistência Social, Educação e Saúde;
Garantir a primazia das Reuniões de Matriciamento sobre o GerCon no atendimento de saúde
mental;
Criar serviço específico de emergência em saúde mental para o público infanto-juvenil,
separando adolescentes em crise do atendimento emergencial destinado aos adultos;
Ampliar o atendimento aos jovens e adolescentes em CAPS AD e priorizar o atendimento dos
jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto nos
serviços de saúde mental e a oferta de grupos de adolescentes na rede saúde, como preconiza
o SINASE;
Instituir Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) entre a Secretaria de Saúde Municipal e
secretaria gestora do sistema socioeducativo, com vistas a elaborar e executar o Plano
Operativo e Plano de Ação, visando a garantia do atendimento prioritário dos adolescentes.
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.POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO
E INSERÇÃO PROFISSIONAL
IMPORTÂNCIA

PROBLEMÁTICA

A profissionalização deve ser garantida
pelo Poder Público, por ser um dos pilares do
redirecionamento de adolescentes e jovens,
com vistas à qualificação e sua inserção no
mercado de trabalho.

As estatísticas mostram que a maioria dos
adolescentes
que
cumprem
medidas
socioeducativas encontram-se em situação de
vulnerabilidade social e são majoritariamente
do sexo masculino, negros e moradores de
periferia. As medidas aplicadas em meio
aberto estão, via de regra, relacionadas a atos
infracionais equiparados ao crime de tráfico
de drogas, sendo que a maioria dos
adolescentes, antes de ingressarem para o
tráfico de drogas, exerceram algum trabalho
de baixa remuneração e, muitas vezes, se
colocaram na condição de trabalho infantil.
Apresentado
como
atrativo
e
bem
remunerado, o tráfico de drogas, associado ao
roubo acaba por se constituir como alternativa
para os jovens e adolescentes de periferia.

NECESSIDADES URGENTES
Garantir a criação de políticas públicas que ofereçam aos adolescentes e jovens
oportunidades de qualificação e inserção profissional, a exemplo do ACESSUAS Trabalho
(programa do Ministério da Cidadania);
Garantir a criação de cursos profissionalizantes, diversificados e com bolsa, destinados aos
adolescentes e jovens em cumprimento de MSE em Meio Aberto, com possibilidade de
flexibilidade na exigência de escolaridade;
Estabelecer parceria com instituições e empresas para oferta de vagas em Jovem Aprendiz
para adolescentes e jovens em cumprimento de MSE com distorção de idade/série;
Garantir a criação de vagas para Jovem Aprendiz destinadas a adolescentes e jovens que
estejam em cumprimento de medidas socioeducativas ou egressos desse sistema junto ao
executivo municipal, em especial nas secretarias municipais, empresas públicas municipais,
como por exemplo, CARRIS, EPTC, PROCEMPA, DMAE, etc;
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.POLÍTICA DE CULTURA, ESPORTE
E LAZER
IMPORTÂNCIA

PROBLEMÁTICA

O Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA e o SINASE trazem como direito dos
adolescentes em cumprimento de MSE a
inserção em atividades culturais, esportivas e
de lazer, devendo ainda constar no Plano
Individual de Atendimento – PIA, a oferta de
tais atividades.

Em Porto Alegre, nos deparamos com a
escassez de espaços públicos de lazer como
praças
e
parques
e
programas
que
desenvolvam atividades culturais e esportivas
voltadas à juventude, principalmente nas áreas
periféricas da cidade, onde habita a maioria
dos adolescentes em cumprimento de MSE,
prejudicando, desta forma, a execução da
medida.

NECESSIDADES URGENTES
Consolidar parcerias com as Secretarias de Esporte, Cultura e Lazer ou similares visando o
cumprimento dos artigos 58 e 59 do ECA;
Propiciar o acesso a programações culturais, teatro, literatura, dança, música, artes,
constituindo espaços de oportunização da vivência de diferentes atividades culturais e
artísticas, e também de favorecimento à qualificação artística, respeitando as aptidões e a
cultura dos adolescentes e jovens, em especial nos territórios do município mais vulneráveis;
Assegurar e consolidar parcerias entre as Secretarias Estaduais e municipais, órgãos e
similares responsáveis pela política pública, ONGs e iniciativa privada no desenvolvimento e
oferta de programas culturais, esportivos e de lazer aos adolescentes;
Garantir o acesso a adolescentes e jovens às atividades esportivas de lazer e culturais
previstas no projeto pedagógico, assegurando assim que os espaços físicos destinados às
práticas esportivas, de lazer e cultura sejam utilizados pelos adolescentes;
Garantir a quantidade suficiente de profissionais com vistas à oferta de atividades e
formações que venham a contribuir com o despertar de potenciais artísticos dos adolescentes
e jovens, e no desenvolvimento do senso crítico dos mesmos, por intermédio de projetos
desenvolvidos nos CREAS, ou em outros espaços públicos.
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