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Resumo  

 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar dados estatísticos referentes as 

medidas socioeducativas em meio aberto, executadas pelo Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, do município de 

Aliança-PE. A construção deste trabalho seu deu a partir de inquietações 

cotidianas acerca da ausência do trabalho intersetorial no CREAS, buscando 

identificar instrumentos para o município realize sua intervenção. Nesta 

perspectiva, buscou-se trazer discussões acerca da intersetorialidade das 

políticas públicas no contexto das medidas socioeducativas em meio aberto do 

município de Aliança-PE. Assim, podemos dizer que a intersetorialidade busca 

o fortalecimento das ações, através da articulação de políticas públicas, a fim 

de garantir um atendimento integral e mais eficaz, buscando o rompimento de 

práticas fragmentadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme dados do Diagnóstico socioterritorial da vigilância 

socioassistencial, Aliança é um município de pequeno porte da Zona da Mata 

Norte de Pernambuco, com distância de cerca de 90 km da capital Recife. 

Localizado em uma região de formação social escravagista, paternalista e 

patriarcal, historicamente teve a força de trabalho e do seu povo e riquezas 

naturais exploradas pela monocultura da cana-de-açúcar. Essa construção traz 

uma série de expressões das desigualdades sociais, ao tempo em que carrega 

também histórias de resistências, luta pela terra e preservação de sua riqueza 

cultural. 

O município de Aliança se divide atualmente em 12 bairros, 04 distritos, 

21 engenhos e 08 assentamentos. De acordo com o IBGE, em 2021, a cidade 

tinha uma população estimada em 38.408 habitantes, destes 54,11% 

residentes em área urbana e 45,89% em área rural. No período de 2010 a 2020 

apresentou taxa de crescimento de 2,6%. Sendo seus habitantes 50,34% do 

sexo feminino e 49,65% do sexo masculino. Na ocasião do último censo 

demográfico (2010), 22,28% da população se encontrava na extrema pobreza, 

com intensidade maior na área rural (18,77%) contra 3,51 % na área urbana.  

A finalidade deste relato de experiência é de refletir sobre as 

possibilidades da intersetorialidade das políticas públicas no contexto das 

medidas socioeducativas em meio aberto do município de Aliança-PE, 

buscando identificar instrumentos para o município realizar sua intervenção. 

Diante disso foi estruturado em três partes. A primeira traz de aspectos 

conceituais sobre o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) e as medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida 

(LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). A segunda analisa o 

diagnóstico das medidas socioeducativas em meio aberto do município de 

Aliança-PE, explanando índices quantitativos referente aos atos infracionais e 

bairros/distritos que estes mais se apresentam, faixa etária, escolaridade e 

sexo dos adolescentes em conflito com a lei. A terceira retrata a questão da 

intersetorialidade no contexto das medidas socioeducativas em meio aberto. 
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As medidas socioeducativas em meio aberto podem ser liberdade 

assistida (LA) ou prestação de serviços à comunidade (PSC). A PSC pode ser 

pelo período máximo de 06 meses, em que o adolescente cumpre em alguma 

entidade municipal, e as tarefas realizadas serão, por no máximo, 08h 

semanais, podendo cumprir inclusive no final de semana. Na LA o adolescente 

frequenta o CREAS pelo período mínimo de 06 meses, realizando atividades 

com o orientador social, visando desenvolver potencialidades e reflexões sobre 

as consequências do ato infracional praticado. 

Vale destacar que essas atividades não poderão ser consideradas forma 

de trabalho, não podendo ser cansativas para o adolescente em conflito com a 

lei. Tanto a LA quanto a PSC podem ser renovadas, reduzidas ou substituídas 

por outra medida a qualquer momento pelo Juiz. 

Diante das reflexões, aqui iniciadas, o presente estudo teve como 

objetivo apresentar as experiências e atividades vividas enquanto advogada do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do 

município de Aliança-PE, especificamente no tocante a ausência do trabalho 

intersetorial na execução das medidas socioeducativas em meio aberto.  

A intersetorialidade corresponde a articulação de políticas públicas a fim 

de garantir um atendimento integral e mais eficaz, buscando o rompimento de 

práticas fragmentadas e consequentemente fragilizadas. Assim, podemos dizer 

que a partir da intersetorialidade, busca-se, ir além dos outros fins, o 

fortalecimento das ações. 

Segundo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

é de competência da política setorial responsável pela execução da medida 

socioeducativa a conscientização dos direitos básicos e sociais dos 

adolescentes em conflito com a lei, sendo indispensável à articulação das 

várias áreas para maior efetividade das ações. 

Apesar das normativas que regem a execução das medidas 

socioeducativas preconizarem a importância do trabalho intersetorial, o 

presente estudo se deu para verificar a ausência deste no CREAS de Aliança-

PE. 

Com isso, definimos o objetivo central como propor recomendações para 

que o município realize o trabalho intersetorial com outras políticas públicas, 

visando o estímulo e desenvolvimento das potencialidades dos adolescentes 
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em conflito com a lei, promover ações objetivando a prevenção da 

criminalidade e a não reincidência destes. O serviço de medida socioeducativa 

pode ser potencial se direcionado à luz da proposta intersetorial. 

 

2. METODOLOGIA 

Esta pesquisa constitui em um relato de experiência por parte da 

pesquisadora, a qual descreveu aspectos vivenciados por ela, na oportunidade 

que exerceu a função de técnica social do Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS) do município de Aliança-PE. Trata-se de uma 

abordagem quantitativa e qualitativa, a partir de métodos descritivos e 

observacionais. 

Os focos de observação nas abordagens qualitativas de pesquisa são 

determinados basicamente pelos propósitos específicos do estudo, que por sua 

vez derivam de um quadro teórico geral, traçado pelo pesquisador. Com esses 

propósitos em mente, o observador inicia a coleta de dados buscando sempre 

manter uma perspectiva de totalidade, sem se desviar demasiado de seus 

focos de interesse. Para isso, é particularmente útil que ele oriente a sua 

observação em torno de alguns aspectos, de modo que ele nem termine com 

um amontoado de informações irrelevantes nem deixe de obter certos dados 

que vão possibilitar uma análise mais completa do problema (ANDRÉ, LÜDKE, 

1986, p.30). 

O relato de experiência é uma gênero da pesquisa descritiva que 

apresenta uma reflexão crítica sobre uma ação ou um conjunto de ações, 

abordando uma situação vivenciada no âmbito profissional (CAVALCANTE, 

LIMA, 2012). Para produzir o relato reflexivo, os dados apresentados foram 

obtidos através da Planilha da Medida Socioeducativa presente no CREAS, a 

qual é enviada mensalmente à equipe de monitoramento estadual da MSE. 

Utilizou-se dados também referentes aos adolescentes/jovens que cumpriam 

medida socioeducativa em meio aberto de liberdade assistida e/ou prestação 

de serviços à comunidade no período de março/2017 a dezembro/2021. 

Para análise da intersetorialidade, buscou-se conversar com 

profissionais das políticas de saúde e educação (ENSINO MUNICIPAL E 

ESTADUAL). Na política de saúde, foi entrevistada a assistente social da 
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Secretaria de Saúde do município de Aliança, Cláudia Maria de Almeida. Na 

educação, a professora da Escola de Referência em Ensino Médio Joaquina 

Lira (EREM-JL), Maria Klebbyane Coelho dos Santos; e a professora da Escola 

Municipal Walfredo Pessoa de Melo, do bairro de Caueiras, Carla Adriana do 

Nascimento. 

Diante disso, buscou-se refletir em uma proposta de intersetorialidade na 

execução das medidas socioeducativas em meio aberto, buscando 

instrumentos para que o município realize ações e intervenções pertinentes. 

 

3.1 . Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) - meio aberto: Liberdade Assistida (LA) e Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC) 

 

Segundo o Caderno de Orientações Técnicas (2011, p.08), o CREAS é 

uma unidade pública estatal, de abrangência municipal ou regional, referência 

para oferta de trabalho social às famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal ou social, por violação de direitos, que demandam intervenções 

especializadas no âmbito do SUAS. Com isso, o CREAS oferta o serviço de 

proteção social a adolescentes e suas famílias em cumprimento de medida 

socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. 

Conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

(Resolução CNAS nº 109/2009), o serviço de medida socioeducativa tem por 

finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento aos 

adolescentes e ao jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto, determinadas judicialmente, devendo contribuir para o acesso a 

direitos e ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes 

e dos jovens.  

De março de 2017 a dezembro de 2021, 24 adolescentes em conflito 

com a lei cumpriram medida socioeducativa no CREAS, sendo estes de 

variados bairros e distritos, de diferentes faixas etária. Porém, durante o 

período de março de 2020 até fevereiro de 2021, houve a suspensão da MSE 

em meio aberto pelo Poder Judiciário do município, diante da situação de 
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calamidade pública em que vive o país em razão da pandemia causada pelo 

coronavírus – COVID 19. 

Considerando a recomendação nº 1 de 09 de setembro de 2020, 

expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público, pelo Ministério da Cidadania e pelo Ministério da Mulher, da 

família e dos direitos humanos, a equipe do CREAS iniciar a MSE de forma 

remota não foi possível em virtude dos adolescentes não possuírem meio 

eletrônico para que esta fosse possível. 

Tal fato demonstra o contexto de vulnerabilidade social que a maioria 

dos adolescentes estão inseridos, a família tem suas condições de subsistência 

comprometidas, favorecendo a violência estrutural. 

No tocante ao impacto social esperado, de acordo com a Resolução nº 

109 de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS, 2009), o 

CREAS deverá contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, redução de reincidência da prática do ato infracional e redução 

do ciclo de violência e da prática do ato infracional. 

Portanto, a intersetorialidade no contexto das medidas socioeducativas 

em meio aberto não busca apenas desenvolver as potencialidades dos 

adolescentes ou inseri-los nas políticas públicas, mas também construir formas 

de prevenção a criminalidade e a reincidência a prática de atos infracionais. 

Porém, o que se observa no CREAS do município de Aliança-PE é a 

ausência do trabalho intersetorial no tocante à execução da MSE em meio 

aberto. Os adolescentes/jovens comparecem ao CREAS apenas para cumprir 

a MSE, encaminhados pelo sistema de Justiça. Outro ponto é que as 

atividades realizadas no CREAS não possuem caráter socioeducativo, mas sim 

atividades de cunho escolar, fortalecendo a ideia de “reforço escolar.” 

É necessário olhar para esses adolescentes/jovens de forma individual e 

multidisciplinar, que se verifique particularidades no tocante ao contexto 

socioeconômico, familiar, educacional, cultural, pois essa é a proposta da 

medida socioeducativa. Apesar de no Plano Individual de Atendimento – PIA 

haver a elaboração de metas a serem cumpridas, estas na prática não são. 

De acordo com o que preconiza o Caderno de Orientações Técnicas do 

Serviço de Medidas Socioeducativas em meio aberto (2016, p.59), o PIA é um 

instrumento de planejamento que deve ser pactuado entre o técnico e o 



13 
 

adolescente envolvendo a sua família e as demais políticas setoriais, conforme 

os objetivos e as metas consensuadas na sua elaboração. Deve ser utilizado 

como ferramenta para a convergência das ações intersetoriais, estabelecendo 

objetivos e metas a serem cumpridas pelo adolescente. Ressalta-se que os 

pais ou responsável têm o dever de participar da elaboração e 

acompanhamento do PIA, sendo passíveis de responsabilização administrativa. 

Ainda de acordo com Caderno de Orientações Técnicas do Serviço de 

MSE (2016, p.60), o PIA deve ser elaborado a partir das demandas do 

adolescente, considerando os contextos social e familiar em que vive, o 

enfoque interdisciplinar e o incentivo ao protagonismo do adolescente. Deve 

constar a identificação do adolescente e sua família, sua história de vida e 

trajetória em outras instituições ou serviços de atendimento, atividades de 

participação social, sua convivência comunitária, suas potencialidades, 

habilidades e aspirações. 

Portanto, é necessário que o PIA seja executado, e que as metas 

pactuadas sejam colocadas em prática, para que tenhamos um trabalho 

intersetorial. 

 

3.2 . Diagnóstico das medidas socioeducativas em meio aberto do 

município de Aliança-PE 

 

Os dados foram obtidos da Planilha de Monitoramento da medida 

socioeducativa em meio aberto do município de Aliança-PE, presente no 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, em que 

24 adolescentes/jovens cumpriram MSE no CREAS de 2017 a 2021. 

Figura 01 – Dados referentes ao sexo dos adolescentes / jovens 
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Fonte: Elaboração própria  

De acordo com as informações desse levantamento, os 

adolescentes/jovens que cumpriam medida socioeducativa em meio aberto, 8% 

são do sexo feminino; 92% são do sexo masculino. 

Grande parte das investigações sobre conflito com a lei produz resultados, 

baseados no estudo de adolescentes do sexo masculino, visto que eles 

representam o maior contingente populacional desse segmento. Essa realidade 

pode favorecer a inobservância das singularidades presentes nas histórias do 

envolvimento das “meninas” nos atos infracionais. Por consequência, os dados 

coletados junto aos adolescentes do sexo masculino, se generalizados, podem 

mascarar ou masculinizar esse complexo fenômeno social (ARANZEDO, 

2015). 

No intuito de compreender o ingresso de meninas nos atos infracionais, 

pesquisas identificaram os seguintes fatores contributivos: relacionamentos 

amorosos com pessoas vinculadas à criminalidade; admiração do 

comportamento masculino; necessidades de consumo; ostentação; vitimização 

por violência; rupturas de vínculos afetivos; uso de drogas; laços familiares 

fragilizados; sensação de pertencimento ao grupo de pares; pobreza; e 

reconhecimento social (Almeida, 2007; Dell’aglio, Santos & Borges, 2004; 

Fachinetto, 2008; Monteiro et al., 2011; Silva 2014). 
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Figura 02 – Dados referentes aos atos infracionais praticados 

 

Fonte: Elaboração própria 

Dentre os atos infracionais, por ordem incidência, destacaram-se: as 

infrações praticadas contra o patrimônio (roubo, furto, receptação e dano) que 

correspondem a somados 75%; seguido por infração de medida sanitária 

preventiva, que corresponde a 9%. 

Vale ressaltar que o ato infracional análogo ao crime de medida sanitária 

preventiva, é mais atípico de incidir, mas em razão do contexto da pandemia do 

Covid-19, ele aparece nos dados estatísticos. 

Os demais atos infracionais, sem, no entanto, diminuir a importância e 

simbolismo, aparecem em menor proporção: homicídio, lesão corporal, posse 

de drogas para uso pessoal e resistência. 

 

Figura 03 – Dados referentes à faixa etária 
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Fonte: Elaboração própria 

Ainda de acordo com as informações do levantamento, há um percentual de 

4% com 15 anos quando iniciaram o cumprimento da MSE, 17% com 16 anos 

e 37% com 17 anos. Os outros percentuais correspondem aos jovens que 

quando iniciaram o cumprimento já haviam atingido a maioridade, 25% com 18 

anos e 17% com 19 anos. 

 

Figura 04 – Dados referentes à escolaridade 

 

Fonte: Elaboração própria 
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No tocante à escolaridade dos jovens/adolescentes, 79% possuem ensino 

fundamental, e 21% se encontram cursando à educação de jovens e adultos – 

EJA. 

 

Figura 05 – Dados referentes à escolaridade 

Fonte: Elaboração própria 

Vale ressaltar que os dados coletados acima correspondem à escolaridade 

que os adolescentes/jovens possuem, podendo significar a série que estão 

cursando ou a série que pararam de frequentar a escola. No que tange ao 

ensino fundamental, temos um percentual de 4% 2º ano, 4% 3º ano, 9% 4º 

ano, 21% 5º ano, 29% 6º ano, 8% 7º ano e 4% 9º ano. A baixa escolaridade é 

uma das características que compõe o perfil do socioeducando em condição de 

MSE em meio aberto. 

 

 

Figura 06 – Dados referentes à frequência escolar 
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Fonte: Elaboração própria 

No momento da coleta dos dados, 54% dos adolescentes/jovens estavam 

frequentando à escola, e 46% não estavam, o que dificulta o acesso a cursos 

profissionalizantes e ao mercado de trabalho.  

De acordo com o Censo de 2010, no que tange à educação do município de 

Aliança-PE, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 

25,2%. Na área urbana, era de 22,8% e na zona rural 28,0%. Entre os 

adolescentes de 10 a 14 anos de idade, a taxa de analfabetismo era de 10,6% 

e na população geral é de 27,22%. Entre a população abaixo de 25 anos 

entrevistada, 85,5% sinalizou que não possui instrução ou se encontra com 

ensino fundamental incompleto e apenas 3,35% se encontrava com ensino 

superior completo. 

Diante das informações trazidas anteriormente é possível observar que a 

problemática da escolaridade não é uma realidade apenas referente aos 

adolescentes/jovens, mas no município como um todo. 

O direito à educação, está preconizado na Constituição Federal de 1988, no 

Art. 205, que dispõe: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

46%

54%

Frequência

Não estão frequentando Estão frequentando
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 9.394/96), 

ao tratar da educação básica vem consolidar e ampliar o dever público, 

firmando que o Estado deve assegurar a todos “a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

Na mesma perspectiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

estabelece que: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1990). 

A unidade executora da medida socioeducativa precisa ter clareza que o 

adolescente/jovem que não está frequentando a escola, consequentemente 

não está cumprindo 1/3 da MSE, tendo em vista que há a obrigatoriedade da 

matrícula escolar e acompanhamento da frequência pelo CREAS durante a 

execução. 

É necessário compreender que o fracasso escolar pode estar atrelado aos 

processos educacionais, que não levam em consideração as particularidades 

de cada adolescente, sendo, muitas vezes, uma questão de ordem estrutural e 

não individual. 

Embora exista uma diretriz para inclusão de jovens em conflito com a lei no 

sistema regular de ensino, os jovens em cumprimento de medida são 

constantemente expulsos pelo sistema, que por sua vez apresenta dificuldades 

em lidar com seus comportamentos (SOUZA e BATISTA, 2015). 

É preciso que as escolas construam outras possibilidades para os jovens e 

desmistifiquem os rótulos já adotados, que valorizem as diversidades e 

compreendam os comportamentos destes jovens é a partir de uma relação 

pautada no respeito, em uma convivência harmônica, na autonomia, 

responsabilidade e o sentimento de pertencimento e valorização, que 

possibilitará ao jovem acreditar em oportunidades que até então não vistas 

como possíveis (PADOVANI e RISTUM 2013).  

Segundo Freitas (2009) a dois fatores que ele se refere como determinantes 

para uma trajetória de vida marcada pelo fracasso escolar e em seguida 

profissional, a desorganização familiar e má-fé institucional. A má-fé 

institucional apresenta-se em um padrão de ação institucional que dependendo 

do lugar que o indivíduo ocupa na sociedade, os recursos materiais e 
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simbólicos que as instituições oferecem podem ser de forma distinta. Portanto, 

o que se vê é que o fracasso coletivo de uma classe se obscurece, sendo visto 

por todos e por aqueles que o sofrem, como um fracasso individual e de 

responsabilidade de cada indivíduo. 

 

Figura 07 – Dados referentes à localidade da incidência do ato infracional 

 

Fonte: Elaboração própria 

No município de Aliança se concentra 83% dos adolescentes/jovens que 

cumprindo medida socioeducativa, enquanto nos distritos há um percentual de 

17% dos atos infracionais praticados. 

Figura 08 – Dados referentes aos bairros e distritos 
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Fonte: Elaboração própria 

No que se refere aos bairros do município de Aliança, há um percentual 

maior no bairro do Rosário, correspondendo a 37%. Vale destacar que tal 

bairro é de forte índice de criminalidade, de extrema vulnerabilidade e 

exposição a risco pessoal e social. 

Dos 04 distritos que o município possui, só há incidência do ato 

infracional nos distritos de Upatininga, correspondendo a 13% e Chã do 

Esconso em percentual inferior, 4%. 

 

3.3 . A Intersetorialidade no contexto das medidas socioeducativas em 

meio aberto do município de Aliança – PE 

 

A Secretaria de Assistência Social apresenta no plano decenal de 

atendimento socioeducativo do município de Aliança-PE a meta de “garantir 

ação integrada e articulada nos bairros municipais com maior demanda de 

adolescentes para o atendimento socioeducativo, através da elaboração e 

execução de plano de ações integradas dos órgãos responsáveis pelas 

políticas sociais (educação, saúde, assistência social, lazer, cultura, esporte, 

qualificação profissional). (PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, 2014, p. 18). 
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A atuação intersetorial requer o esforço de planejamento e diálogo de 

diferentes áreas, não se baseia em decisões pessoais, mas sim profissionais, 

institucionais e políticas. Para isso é necessário investir em mecanismos que 

favoreçam a articulação, comunicação e relacionamentos e mudar a cultura 

organizacional, no sentido de estabelecer novas bases de relacionamento entre 

órgãos e agentes públicos, possibilitando a adesão dos profissionais envolvidos 

para o trabalho cooperativo e compartilhado (Paz e Taboada, 2010). Como nos 

diz Junqueira, “essas mudanças só serão efetivas quando houver nova 

maneira de olhar a realidade social, de lidar com ela, o que significa mudar 

práticas organizacionais, que só ocorrem quando há transformação de valores 

e da cultura das organizações”. (Junqueira, 2005, p.6). 

De acordo com o que preconiza o Caderno de Orientações Técnicas do 

Serviço de Medidas Socioeducativas em meio aberto (2016, p.44), a 

intersetorialidade é fundamental para a execução do Serviço de MSE em Meio 

Aberto. Prevista tanto nas normativas do SUAS como nas do SINASE, a 

articulação intersetorial se concretiza nas intervenções conjuntas dos diversos 

profissionais do sistema socioeducativo e na oferta ampliada de serviços e 

ações das políticas setoriais para o adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa e sua família. 

 

 

Figura 09 – Demonstrativo da intersetorialidade no SINASE 

 



23 
 

 

Fonte: Brito (2020, p. 55)  

Para Brito (2020, p. 56), “É válido ressaltar que o SINASE traz em seu 

conteúdo os princípios do atendimento socioeducativo, entre estes está o 

princípio da incompletude institucional, os quais direcionam o Sistema de 

Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, abrangendo todas as 

medidas socioeducativas, quer sejam as de meio aberto ou de meio fechado.” 

Ainda segundo Brito (2020, p. 56), “O princípio da incompletude 

institucional está fundamentado na interlocução das políticas setoriais no que 

se refere à execução das medidas socioeducativas, fazendo com que sejam 

articulados o maior número possível de equipamentos/serviços existentes na 

comunidade, acarretando na responsabilização das demais políticas quanto ao 

atendimento das demandas do adolescente que se encontra em cumprimento 

de medida socioeducativa.”  

 

 

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das reflexões trazidas, é necessário que a proposta do trabalho 

intersetorial seja implementada no município de Aliança-PE. Pois, apesar dos 

instrumentos normativos reforçarem a importância do trabalho intersetorial na 

medida socioeducativa, este não vem sendo colocado em execução. 
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A criação de mecanismos de articulação, sistemas e fluxos de 

comunicação entre as diversas estruturas, órgãos, agentes públicos e privados 

são fundamentais para viabilizar a atendimento integral das demandas, 

planejar ações, otimizar recursos, e possibilitar estratégias de 

acompanhamento e controle social. Nesse processo, os níveis gerenciais têm 

um importante papel (Paz e Taboada, 2010). 

Portanto, propõe-se rodas de conversa nas escolas municipais e 

estaduais, com alunos e professores, em que serão incialmente apresentados 

os dados coletados referentes a MSE, realizando reflexões sobre os índices 

maiores da prática do ato infracional em determinados bairros/distritos e 

principalmente sobre à questão da escolaridade dos adolescentes/jovens. 

Recomenda-se, ainda, que as escolas incluam em seu Plano Político 

Pedagógico (PPP) tal proposta de intersetorialidade. 

Nas rodas de conversa os alunos da rede municipal e estadual se 

configurarão como protagonista, em que poderão expor os motivos que eles 

acreditam que expliquem a questão da prática do ato infracional. 

Outra proposta será ações em articulação com a política de saúde, em 

caráter preventivo, com palestras com o público jovem das Unidades Básicas 

de Saúde sobre medidas para prevenção ao uso de drogas, que serão 

desenvolvidas em conjunto com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

No tocante as atividades de lazer e esporte, os adolescentes/jovens em 

cumprimento da MSE poderão participar do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Aliança-PE, o qual realiza, 

através dos orientadores sociais, atividades de cultura, esportes (futebol e 

natação), oficinas de danças. 

É importante desenvolver ações com o Conselho Tutelar e o Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), 

sendo fundamental que cada um desempenhe suas atribuições em relação a 

medida socioeducativa em meio aberto. 

Portanto, far-se-á necessário um trabalho articulado com as demais 

políticas setoriais para garantir integralmente os direitos dos usuários e 

fortalecimento da execução da medida socioeducativa em meio aberto, visando 

a prevenção da prática do ato infracional e a não reincidência. 
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Enquanto pesquisadora, preciso me aprofundar mais nesse tema, 

analisando posteriormente aspectos socioeconômicos, particularidades de 

cada adolescente/jovem, desenvolvendo um diálogo com os mesmo sobre a 

prática dos atos infracionais. E dessa forma, desenvolver posteriormente uma 

nova pesquisa.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu, _____________________________________________, RG nº 

___________, CPF nº _____________________, abaixo assinado, declaro 

que, de livre e espontânea vontade e de forma gratuita, aceito participar da 

pesquisa intitulada “A intersetorialidade no contexto das medidas 

socioeducativas em meio aberto do município de Aliança-PE”, realizada por 

Tayane Caroline Cabral Ferreira da Silva, Advogada do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREAS e estudante da especialização 

em Garantia dos direitos e política de cuidados à criança e ao adolescente 

realizada pela Escola Nacional de Socioeducação e UNB. Autorizo o uso do 

conteúdo das informações dadas para que seja utilizado parcial ou 

integralmente. Para a utilização das entrevistas realizadas serão retiradas 

quaisquer informações identificatórias, respeitando os princípios éticos da 

pesquisa, em relação ao sigilo, a não divulgar, sob nenhuma hipótese, qualquer 

espécie de dado que possa permitir a identificação pessoal dos 

socioeducandos e dos integrantes da equipe socioeducativa, além de atuar em 

conformidade com os preceitos do ECA (ECA - Lei Federal 8069/1990). Estou 

plenamente ciente de minha participação nesse estudo e fico ciente, ainda, 

sobre a minha responsabilidade em comunicar ao pesquisador qualquer 

alteração pertinente a esse estudo, podendo dele sair a qualquer momento, 

sem acarretar prejuízos na instituição da qual participo. Os dados coletados 

poderão ser utilizados para publicação de artigos, apresentação de seminários 

e similares. Declaro, que este Termo foi lido e recebi cópia. Quaisquer dúvidas 

em relação ao estudo podem ser esclarecidas pelo pesquisador.  

 

Aliança-PE, 10 de janeiro de 2022.  

 

___________________________           ___________________________ 
       Tayane Caroline C. F. da Silva                        Entrevistada 
                  Pesquisadora 
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Apêndice 2: Formulários de perguntas 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa busca analisar a relevância da intersetorialidade no 

município de Aliança-PE. 

A questão central busca ressaltar a importância da intersetorialidade 

para fins de potencializar o caráter pedagógico da medida socioeducativa em 

meio aberto executada através do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS do município de Aliança-PE. 

A entrevista foi realizada a Maria Klebbyane Coelho dos Santos, 

professora da Escola de Referência em Ensino Médio Joaquina Lira do 

município de Aliança-PE.  

 

ROTEIRO 

 

1- A escola realiza ações com outras políticas públicas (saúde, 

assistência)? 

2- A escola possui Plano Político Pedagógico? Se sim, este é executado? 

3- Os professores participaram da elaboração? 

4- Há articulação com o Conselho Tutelar ou com o Conselho Municipal de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA? 

5- O que você entende por intersetorialidade? 

6- Você acredita que a questão da criminalidade pode estar atrelada ao 

não investimento na educação? 

 

 

 

 



31 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa busca analisar a relevância da intersetorialidade no 

município de Aliança-PE. 

A questão central busca ressaltar a importância da intersetorialidade 

para fins de potencializar o caráter pedagógico da medida socioeducativa em 

meio aberto executada através do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS do município de Aliança-PE. 

A entrevista foi realizada a Carla Adriana do Nascimento, professora da 

Escola Municipal Walfredo Pessoa de Melo, do bairro de Caueiras, município 

de Aliança-PE. 

 

ROTEIRO 

 

1- A escola realiza ações com outras políticas públicas? 

2- A escola possui Plano Político Pedagógico? Se sim, este é executado? 

3- Os professores participaram da elaboração? 

4- Há articulação com o Conselho Tutelar ou com o Conselho Municipal de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA? 

5- O que você entende por intersetorialidade? 

6- Você acredita que a questão da criminalidade pode estar atrelada ao 

não investimento na educação? 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa busca analisar a relevância da intersetorialidade no 

município de Aliança-PE. 

A questão central busca ressaltar a importância da intersetorialidade 

para fins de potencializar o caráter pedagógico da medida socioeducativa em 

meio aberto executada através do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS do município de Aliança-PE. 

A entrevista foi realizada a Cláudia Maria de Almeida, assistente social 

da Secretaria de Saúde do município. 

 

ROTEIRO 

 

1- A saúde realiza ações com outras políticas públicas? 

2- Há articulação com o Conselho Tutelar ou com o Conselho Municipal de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA? 

3- O que você entende por intersetorialidade? 

4- Você acredita na potencialidade do trabalho intersetorial? 

 

 


