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RESUMO

Esta monografia desenvolve uma apresentação e análise do programa de
Gestão do Sistema Socioeducativo (GEDUC). É um programa elaborado pela Subsecretária
de Atendimento às Medidas Socioeducativas (SUASE) que visa avaliar e monitorar a política
pública atendimento ao adolescente autor de ato infracional de Minas Gerais. A partir de
observação direta, estudo de documentos e entrevistas realizadas com funcionários da SUASE
foi possível elaborar o desenho institucional do GEDUC, captar as percepções em relação ao
programa, identificar seus pontos vulneráveis e influências sobre as unidades de atendimento
aos adolescentes autores de ato infracional.

Palavras chave: Avaliação; Monitoramento; Gestão por resultados; Adolescente autor de ato
infracional; Medidas socioeducativas; GEDUC.
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INTRODUÇÃO
A avaliação e o monitoramento de políticas públicas é uma temática muito
abordada atualmente pela doutrina e sua ausência é critica comum à realidade da gestão
pública nacional. Entretanto, é importante regredir no tempo, mais especificamente na década
de 1970, para compreensão da valorização dos processos avaliativos na gestão pública.

A década de 1970 foi marcada por uma importante mudança de paradigma da
atuação estatal. Até então, o Estado se organizava de acordo com o modelo burocrático de
atuação. Um modelo que consagrava a impessoalidade, o formalismo na relação entre
funcionários, a divisão do trabalho, a competência técnica baseada em um sistema de mérito
e, ainda, um rígido controle dos procedimentos meios adotados pelo administrador público.

Entretanto, o que se verificou, a partir da segunda metade do século XX, foi uma
profunda alteração no sistema econômico mundial, devido, sobretudo, à aceleração do
desenvolvimento tecnológico e pela redução dos custos de transportes e comunicações,
levando ao processo denominado globalização, com a conseqüente integração das economias
e dos mercados, e a conseqüente aproximação entre as nações (PEREIRA, 1997).

Diante desse ritmo acelerado que se imprimiu às relações sociais e econômicas, devido
à globalização, a ineficiência do modelo burocrático de organização mostrou-se patente. Isso
porque o modelo burocrático é dominado pelo determinismo e linearidade, pela obediência
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cega à lei, sendo, em razão disso, mais conforme com um ambiente relativamente estável, de
poucas transformações, ou de mudanças razoavelmente previsíveis (PEREIRA, 1997).

Nessa perspectiva, o rigor do cumprimento do ritual burocrático não conseguiu
sobreviver aos avanços tecnológicos e ao mundo globalizado, de mudanças constantes e
imprevisíveis. A gestão da coisa pública passou a exigir uma forma de administrar mais ágil,
descentralizada, e mais voltada para o controle dos resultados que dos procedimentos. Como
conseqüência disso surgiu a chamada “administração gerencial”.

A Administração Pública Gerencial constituiu, de certa forma, um rompimento com o
sistema burocrático tradicional, sem negá-lo totalmente, uma vez que esse novo modelo tem
muitos de seus princípios fundamentais derivados do anterior, tais como a admissão segundo
rígidos critérios de mérito, avaliação de desempenho, sistema de carreiras, profissionalismo e
impessoalidade (PEREIRA, 1997). As semelhanças, porém, não vão muito além disso.

Conforme Jucá (2002), enquanto a administração tradicional, burocrática, é mais
voltada para si mesma, identificando, com ffeqüência, o interesse público com os interesses
do próprio Estado e direcionando os recursos públicos para o atendimento das necessidades
da própria burocracia e do aparato estatal, a administração gerencial relaciona sua atuação ao
interesse da coletividade, sob a ótica do cidadão-cliente, ou cidadão-usuário.
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Na administração gerencial o foco deixa de ser a própria administração pública para
tomar-se a satisfação do cidadão. Cabe ao Estado assegurar, no interesse desse cidadãousuário, maior eficiência, efetividade e qualidade dos serviços públicos, e não apenas verificar
o cumprimento da legislação em vigor. Conforme Jucá (2002), nesse novo modelo de atuação,
há nítida ascensão dos controles de produtividade, economicidade e eficiência, vale dizer, do
controle “a posteriori ” de resultados.

Portanto, foi a partir dessa mudança de paradigma de organização do Estado, transição
do modelo burocrático para o gerencialista, que se percebeu na necessidade da avaliação e
monitoramento das políticas públicas. A preocupação com a efetividade e eficiência na
atuação estatal fez com que os gestores públicos enxergassem a importância dos processos
avaliativos.

Entretanto, deve-se ressaltar que, embora esse movimento tenha se iniciado na década
de 1970, só alcançou a América Latina no início da década de 1990.

Diante desse quadro de preocupação, embora recente, com a efetividade e eficiência
da atuação estatal, e da valorização dos processos avaliativos das políticas públicas, este
trabalho se propõe a analisar o programa de Gestão do Sistema Socioeducativo do estado de
Minas Gerais (GEDUC). Este programa, criado e gerido pela Subsecretária de Atendimento
às Medidas Socioeducativas (SUASE), objetiva a avaliação e o monitoramento da política
pública de atendimento ao adolescente autor de ato inffacional custodiado pelo citado estado.
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Esta monografia analisará o GEDUC através da elaboração de seu desenho
institucional, em que se auferirá o contexto anterior à sua implementação, de onde partiu a
idéia, quem são os envolvidos, como funciona, gastos financeiros, entre outros. Poderá
também

observar

possíveis

pontos

vulneráveis

que

representem

desafios

ao

seu

funcionamento. Além destes, serão desenvolvidas entrevistas procurando colher percepções
dos gestores públicos que atuam no sistema socioeducativo em relação ao citado programa.

Para tanto, esta monografia se estruturará, além desta introdução, em cinco capítulos.
O primeiro capítulo apresentará a temática da avaliação, monitoramento e gestão por
resultados. Procurando trazer conceitos, entendimentos doutrinários, forma de trabalho e
correlação, ou mesmo, complementaridade existente entres essas três ferramentas. O segundo
capítulo exporá os órgãos estatuais responsáveis pela política pública de atendimento
socioeducativo, Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) e SUASE, o porquê de suas
criações,

como

se estruturam.

Entretanto,

é importante mencionar que a política

socioeducativa será exposta no capítulo pertinente à apresentação do GEDUC. O terceiro
capítulo será dedicado aos instrumentos normativos que regem a atuação dos gestores dessa
área. Serão trabalhados o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Para a análise de um instrumento como o
GEDUC, aplicado ao atendimento socioeducaivo, é de suma importância conhecer quais
instrumentos legais que balizam a atuação dos gestores desta área. O quarto capítulo será
dedicado ao desenho institucional do GEDUC, com as análises mencionadas anteriormente.

E, por último, o quinto capítulo, dedicado às entrevistas realizadas com servidores ligados à
SUASE e a uma análise dos problemas e desafios ao bom funcionamento do GEDUC.

A metodologia utilizada para o levantamento de dados na realização desta monografia
baseou-se na revisão da literatura referente à temática da reforma administrativa, avaliação e
monitoramento de políticas públicas, do estudo da legislação pertinente ao atendimento ao
adolescente autor de ato inffacional, de entrevistas realizadas com servidores da SUASE e da
observação do funcionamento desta subsecretária, viabilizada pela realização de estágio.

B IB L IO T E C A D A
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

B IB L IO T E C A D A
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
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1. AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO E GESTÃO POR RESULTADOS

Esse estudo possui como objetivo analisar um programa de avaliação e
monitoramento da política pública de atendimento socioeducativo. Diante disso, o presente
capítulo possui como atribuição apresentar essas duas ferramentas de gestão e, além destas,
também será trabalhado uma terceira ferramenta que é gestão por resultados.

Serão oferecidos conceitos, características, funções destes instrumentos. Além
disto, será exibida a conexão existente entre estes três instrumentos. Cabe salientar que todo o
processo de avaliação e monitoramento de política pública está intrinsecamente ligado ao
funcionamento conjunto e harmônico das ferramentas citadas.

1.1 Avaliação

Nas últimas décadas do século XX, especialmente a partir da década de 1970,
como apresentando anteriormente, verificou-se uma grande ascensão dos processos
avaliativos atinentes à atuação da Administração Pública. Esta crescente importância ocorreu
devido à alteração do paradigma de atuação estatal. De uma forma geral, o Estado até 1970
foi pautado por ações acordadas com o Modelo Burocrático de gestão, em que havia uma
extrema preocupação com os procedimentos meios e formas exacerbadas de controle. Havia
tanta preocupação com tais procedimentos que, muitas vezes, perdia-se até a noção do
verdadeiro papel deste Estado. No entanto, esta forma de agir foi perdendo espaço, dando
lugar a um novo modelo, que ficou conhecido como “Modelo Gerencialista”.

O Modelo Gerencialista, entre outras coisas, exibe uma preocupação maior
com os processos fins, com os destinatários da ação estatal. Em virtude disso, como já
salientado, começou a se destacar a figura da avaliação na gestão pública.

15

Diante desta nova forma de atuação do Estado, a avaliação, embora incipiente
nos países latino-americanos, vem ganhando bastante força. Avaliação vem de avaliar, que
significa estimar, apreciar, calcular o valor de algo. Diante disso pode-se afirmar que
avaliação, grosso modo, seria um processo de atribuição de valor a determinada coisa ou ação.
Mokate (2000), fazendo referência a Michael Scriven (1991), afirma a necessidade de se
possuir múltiplas balizas, parâmetros, critérios para realização das avaliações, principalmente
em se tratando de avaliações de políticas públicas, em que se trabalham realidades distintas,
públicos variados, cada qual com suas necessidades, desejos e preocupações. O que possui
grande valor para um grupo, não necessariamente representará grande valor para outro, sendo
isto algo que jamais uma avaliação poderá perder de vista.

Dentro da doutrina ligada à ação pública, existem vários autores e organismos
que trabalham com uma definição do que seria avaliação. De acordo com a UNICEF (1991),
avaliação é o exame sistemático e objetivo de um projeto ou programa, finalizado ou em
curso, que contemple o seu desempenho, implementação e resultados, com vistas à
determinação de sua eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e a relevância de seus
objetivos.

De acordo com o Government Accountability Office (GAO), dos Estados
Unidos, avaliações de programas são estudos sistemáticos, conduzidos periodicamente, para
analisar quão bem um programa está funcionando. Podem ser conduzidas por especialistas
externos ou por gerentes de programas. Para esse organismo, elas examinam o desempenho
dos programas quanto ao alcance de seus objetivos e o contexto em que isso ocorre.

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
em seu Glossário de Termos em Avaliação e Gestão por Desempenho, apresenta as mesmas
idéias anteriores, adicionando que o instrumento em questão deve prover informações com
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credibilidade e utilidade, permitindo o aprendizado no processo e tomada de decisões. Além
disso, em consonância com os ditames Michael Scriven (1991) em MOKATE (200), a OCDE
ressalta que avaliação constitui-se na determinação de valor ou significância de uma
atividade, política ou programa.

Cotta (1998) cita Aguilar e Ander-Egg (1994, p. 31) que definem avaliação
como uma:
“forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida;
destinada a identificar, obter e proporcionar, de maneira válida e confiável,
dados e informação suficiente e relevante para apoiar um juízo sobre o
mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa (tanto na fase
de diagnóstico, programação ou execução), ou de um conjunto de atividades
específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o
propósito de produzir efeitos e resultados concretos. Visam comprovar a
extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que sirva
de base ou guia para uma tomada de decisões racionais e inteligentes entre
cursos de ação, ou para solucionar problemas e promover o conhecimento e
a compreensão dos fatores associados ao êxito ou ao fracasso de seus
resultados...” (COTTA, 1998, p. 6)

Em linhas gerais, partindo do exposto, pode-se ver ou perceber que o processo
avaliativo trata-se de um estudo sistemático, periódico, objetivo, que visa analisar o
desenvolvimento de um programa ou projeto. Isto é feito deixando bem claro que as
informações oferecidas devem possuir credibilidade e utilidade podendo, de fato, contribuir
para a tomada de decisões.

MOKATE (2000) revela que as avaliações devem responder às seguintes
perguntas: Em que medida a ação cumpre os objetivos que justificavam sua existência? O
programa cumpre determinados objetivos quanto à qualidade, tempo e lugares esperados?
Cumpre os objetivos de maneira eficiente, eqüitativa e sustentável? Que efeitos positivos ou
negativos foram gerados de maneira inesperada? Existem determinadas circunstâncias ou
características entre o público-alvo que facilitam ou dificultam o alcance dos objetivos? Quais
características da gestão que facilitam ou dificultam o alcance dos objetivos?
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Por fim, cabe salientar que a avaliação, além de verificadora, deve ser
descritiva, diagnóstica e explicativa.

1.2 Tipos de avaliação

Existem vários critérios que diferenciam as avaliações, como a natureza da
questão a ser respondida, o momento que se avalia e a procedência dos avaliadores
(AGUILAR E ANDER-EGG, 1994, ALA-HARJA e HELGASON, 2000, COTTA, 1998).

Em relação à natureza da questão a ser respondida, Aguillar e Ander-Egg
(1994), as divide em avaliação de plano e conceitualização da intervenção, de processo e de
resultado. A primeira observa a pertinência formal e conceituai do programa ou projeto,
apontando falhas no diagnóstico ou no próprio desenho da intervenção. A segunda, por sua
vez, possui como escopo o acompanhamento da execução. Já a terceira procurar avaliar a
eficácia do programa ou projeto, confrontando os resultados previstos como realmente
atingidos.
Abordando o momento em que se avalia, conforme Cotta (1998) e Ala-Harja e
Helgason (2000), elas se dividem em ex ante, intermediaria e ex post. A primeira visa
subsidiar o ato decisório, apontando a conveniência ou não de se realizar o programa ou
projeto. A segunda adotada durante a implementação como meio de se adquirir mais
conhecimento quanto a um processo de aprendizagem, ou mesmo apontar a conveniência ou
não de se manter o instrumento avaliado. A terceira, geralmente conduzida após a
implementação, busca estudar a eficácia e julgar o valor geral da ação.

Quanto à procedência, conforme Aguilar e Ander-Egg (1994) e Cotta (1998),
as avaliações se dividem em externas, internas, mistas e participativas. São diferenciadas na
medida em que são realizadas por profissionais vinculados ou não à instituição avaliada.
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É importante salientar que essas classificações expostas são apenas algumas
das diversas disponíveis na literatura pertinente a avaliações.

1.3 Monitoramento

Dentro dessa mesma linha de atuação, com a gestão das informações a fim de
se inserir maior racionalidade ao gasto público, tem-se a figura do monitoramento.

O monitoramento segundo ditames do UNICEF (1991) é entendido
como um acompanhamento sistemático e periódico da execução de uma atividade, que busca
determinar o grau em que seu desenlace coincida com o programado, com o fim de detectar
oportunamente deficiências, obstáculos ou necessidades de ajuste da execução.

Para o BID (2000) o monitoramento busca comprovar a efetividade e
eficiência do processo de execução mediante identificação dos aspectos limitantes ou
vantajosos. A OCDE (1991), na mesma linha das entidades anteriores, propõe ser o
monitoramento a ferramenta capaz de detectar os vícios e virtudes dos processos de execução,
para que, oportunamente, se possam fazer ajustes buscando eficientemente os resultados
esperados.

O monitoramento, segundo Mokate (2000), deve responder às seguintes
perguntas: as atividades estão se desenvolvendo conforme especificado no plano de trabalho?
Os serviços estão sendo entregues de acordo com os critérios de qualidade e quantidade
esperados? Atinge o público alvo? Cumpre o calendário de execução e entrega de serviços?
Os recursos estão sendo utilizados de forma adequada, portanto, com eficiência?
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O monitoramento é, portanto, uma atividade gerencial interna, realizada
durante o período de execução e operação, que visa aferir se a execução das atividades está de
acordo com o previsto no plano de trabalho ou ação. Como explicitado por Mokate (2000), o
instrumento em questão possui como referência ou baliza o plano de trabalho ou de ação. Será
de acordo com a programação destes que se saberá como está caminhando, do ponto de vista
do monitoramento, determinado programa ou projeto.

1.4 Relação entre avaliação e monitoramento

Corriqueiramente, percebe-se a extrema confusão gerada em tomo da
avaliação e monitoramento de políticas públicas. As pessoas, em muitos casos, não sabem o
que são estes instrumentos e, pior que isso, os vêem como uma só ferramenta, ou seja,
entendendo ser avaliação e monitoramento o mesmo procedimento. Entretanto, conforme
analisado, são instrumentos distintos. Mokate (2000), inclusive, faz essa distinção utilizando
as expressões “avaliação de processos” e “avaliação de resultados”. O monitoramento seria
uma espécie de avaliação de processo e a avaliação propriamente dita seria a avaliação de
resultados. O monitoramento acompanharia as ações e seus produtos e a avaliação trataria, por
sua vez, da relevância, eficácia, eficiência e impacto de um programa ou projeto.

Embora sejam instrumentos distintos, apresentam uma relação muito forte,
sendo, na verdade, complementares para efetiva realização do processo avaliativo de
programas ou projetos. Conforme Mokate (2000), o monitoramento permite descrever e
qualificar o cumprimento do plano de trabalho e a avaliação, por sua vez, possibilita
determinar se dito cumprimento haverá conduzido ao alcance dos objetivos que motivaram a
criação, proposição de determinado programa ou projeto.
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Pense numa situação: Num programa existe a figura da avaliação, mas não a
do monitoramento. Se assim fosse, de forma alguma um gestor poderia afirmar que o
programa atingiu seu objetivo, pois não se saberia se plano de trabalho foi implementado
integralmente, na forma e nos prazos previstos, entre outros. Caso um programa seja
executado de maneira diferente da forma como foi planejado, até pela relação de causalidade
pensada inicialmente, possíveis alterações ambientais ocorridas dificilmente poderão ser
atribuídas ao programa. Afinal, toda a dinâmica de causa e conseqüência pode ser alterada por
uma execução diferida do plano de trabalho. Agora, por sua vez, num programa em que se
tem presente o monitoramento, mas não a avaliação, se teria o acompanhamento do processo
de execução, entretanto, não se saberia se os objetivos do programas seriam alcançados. O fim
maior do programa ficaria de fora da análise.

Enfim, avaliação e monitoramento são figuras complementares indissociáveis.
Afinal, a primeira necessita de informações provenientes da segunda para realizar o
julgamento que lhe cabe, a respeito da eficiência, eficácia e efetividade dos programas ou
projetos.

1.5 Gestão por resultados

Como exposto em seções anteriores, na década de 1970 houve intensas
discussões sobre o modelo de atuação estatal em alguns países (Austrália, Estados Unidos,
Inglaterra, Nova Zelândia). O paradigma burocrático de atuação estava sendo visto como um
grande “gargalo” na atuação do Estado.

Este debate começou a ganhar força na América Latina no início da década de
1990. As principais perguntas eram direcionadas ao papel e eficiência da atuação do setor
público (MOKATE, 2000).
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Historicamente, de acordo com Mokate (2000), as gerencias dos setores sociais
se caracterizaram por um enfoque nas atividades. Esse estilo gerencial era voltado para a
execução de planos de trabalhos previamente definidos, fazendo com que as atividades se
tomassem fins em si mesmas. Assim sendo, o grande produto que esse estilo de atuação podia
trazer para a sociedade era a entrega de um bem ou serviço (MOKATE, 2000).

É importante ressaltar que, até pela natureza da atuação desses gestores
públicos, ou seja, o “simples” cumprimento de um plano de trabalho ou entrega de produtos,
faz com que não se tenha incentivo e/ou interesse em monitorar e analisar efeitos ou impactos
sociais de um determinado programa ou projeto (MOKATE, 2000). Numa atuação voltada
para atividades, portanto, facilmente controlável pela equipe gestora, não se toma difícil
imaginar que haverá, com igual facilidade, a perda do enfoque nas mudanças que se busca
promover na população alvo ou na sociedade (MOKATE).

Dada às dificuldades e limitações que esse estilo de atuação apresenta, como
ressaltado, uma nova ferramenta de gestão vem ganhando cada vez mais espaço, a partir da
introdução da avaliação na gestão pública. Essa nova ferramenta é conhecida como gestão por
resultados.

A gestão por resultados funciona da seguinte forma: na concepção de um
programa ou projeto, os gestores públicos devem eleger quais são os objetivos dessa atuação.
Uma vez estabelecido esses objetivos, toma-se essencial a utilização dos indicadores.

Jannuzzi (2001) define indicador social como:
[...] uma medida em geral quantitativa dotada de significado social
substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um
conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou
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programático (para formulação de políticas). É um recurso metodológico,
empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade
social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. (JANUZZI,
2001, p.02)

Carneiro (2004) ainda ressalta que:
Nem sempre eles estão prontos. É necessário construi-los sob medida para o
que queremos observar. O processo de construção dos indicadores parte
sempre de uma certa concepção sobre como a realidade deve ser capturada.
Para cada concepção são apontadas dimensões, que se traduzem em
variáveis, que, por sua vez, materializam-se em indicadores que buscam
expressar essa realidade. (CARNEIRO, 2004, p.81)

O gestor público deve sempre estar atento à importância da definição de
indicadores de resultados não ambíguos, verificáveis e confiáveis, capazes de mensurar os
efeitos da intervenção para além das atividades realizadas, dos produtos entregues ou dos
insumos utilizados (CANEIRO, 2004, p.84).

Os indicadores são uma importante ferramenta, pois obrigam ao foco
permanente nos resultados. Inserem uma tensão permanentemente positiva nas organizações,
entre os meios e a razão de ser do projeto, entre as ações desenvolvidas e as alterações nas
capacidades e condições de vida das pessoas, grupos ou regiões (CARNEIRO, 2004, p.84).

Passando essa fase de elaboração dos indicadores tem-se a estipulação das
metas a serem perseguidas.

Segundo Carneiro ( 2004) as metas são:
[...jconsideradas o detalhamento dos objetivos e produtos esperados,
usadas para quantificar o efeito esperado com a execução do projeto
em termos de quantidade, qualidade e tempo. As metas funcionam
como um padrão ou parâmetro de desempenho, contra o qual o
avanço do programa é comparado e medido. Elas indicam o nível de
transformação da situação atual que se pretende alcançar com o
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projeto. Devem ser realistas (alcançáveis), precisas e previstas para
um prazo determinado. (CARNEIRO, 2004, p. 82)

Em algumas situações as metas representam grande desafio e até mesmo um
“teste” para o gestor público, pois para programa ou projetos concebidos com ausência ou
precariedade de diagnósticos não se terá a possibilidade de estabelecer metas de maneiras
consistente e factível( CARNEIRO, 2004). Conforme Buvinich (1999) para situações em que
os exercício de estabelecer metas é impossível, deve-se definir o objetivo deixando para
estabelecer metas à medida que o programa se implemente e se tenha um melhor
conhecimento da realidade e da causalidade da intervenção.

Após esses momentos chega a hora do monitoramento e avaliação. Conforme
Carneiro (2004), as informações geradas por esses instrumentos devem ser vistas como um
recurso gerencial de primeira linha e que o enfoque avaliativo é a matéria-prima do processo
de gestão por resultados. Deve-se aproveitar ao máximo as informações trazidas pelo
monitoramento e avaliação, pois elas poderão, indubitavelmente, fazer com que tal programa
ou projeto seja executado de maneira mais eficiente e eficaz e, mais do que isso, poderá
representar um grande aprendizado na implementação de novas ações. Ou seja, são processos
necessários à aprendizagem institucional e ao fortalecimento do conhecimento das
alternativas e estratégias de intervenção possíveis (Mokate, 2000).

Assim sendo, na gestão por resultados, os resultados, utilizando os
mecanismos apresentados, são estipulados a priori, para que possam ser buscados, durante
um período predeterminado, pelo órgão executor da ação. Gerenciar para Resultados
compreende a possibilidade de antecipação de problemas e o planejamento para a estipulação
e alcance de metas focadas na melhoria constante do atendimento.

Na gestão por resultados, conforme Carneiro (2004) salienta, as iniciativas são
julgadas em função da mudança que inserem no modo e nas condições de vida das pessoas.
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Trata-se de uma gestão social participativa, flexível, descentralizada, mais transparente, que
busca maior responsabilização por parte dos gestores.

É importante expor que, embora com toda essa discussão em tomo da gestão
por resultados, em muitas instituições públicas o estilo de gestão focado em processos e
atividades ainda é predominante (CARNEIRO, 2004). Isso se deve, em parte, pela existência
de uma resistência à avaliação de projetos sociais, ocasionada por dificuldades na avaliação
de projetos sociais como: a sensibilidade dos resultados a múltiplas variáveis, resultados que
na maioria das vezes só são alcançados no longo prazo (MOKATE, 2000, p. 11).

Acompanhando esses fatores tem-se a visão negativa que parcela dos setores
sociais têm em relação à avaliação. Conforme Mokate (2000), a avaliação se tomou um
grande dever imposto a gestores e executores, sem que eles percebessem a real utilidade desse
processo. A avaliação seria um instrumento para responder alguma exigência de entidades
externas ( casas legislativas, órgãos financiadores, etc), cujos resultados, para eles, não teriam
nenhuma utilidade. Além disso, tem-se que corriqueiramente as avaliações são elaboradas ex
post, por um órgão externo, sendo elas vistas apenas como um instrumento que avaliará o
trabalho executado, tendo um caráter punitivo, coercitivo. Como Mokate (2000) menciona, é
a avaliação sendo vista como um “monstro”.

Como ressaltado, nos dias de hoje, com a grande preocupação com a
efetividade e eficiência da atuação de setor público, tem-se como imprescindível na execução
de algum programa ou projeto a coexistência de algum mecanismo de avaliação e
monitoramento dessa atuação. Diante disto, neste capítulo foram apresentadas estas duas
ferramentas,

suas

características,

diferenças,

confluências.

Além

disto, foi também

apresentado a gestão para resultados, que é muito utilizada nos processos avaliativos. A
seguir, serão exibidos os órgãos estaduais responsáveis, em boa medida, pela introdução
destas ferramentas no sistema socioeducativo mineiro.
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2. SISTEMA SOCIOEDUCATIVO EM MINAS GERAIS

O presente capítulo possui como objetivo apresentar os órgãos, em Minas
Gerais, responsáveis pela execução da medida socioeducativa. Para a compreensão da
temática abordada, tem-se como arcabouço fundamental o conhecimento destes órgãos.

Primeiramente será apresentado a Secretaria de Estado de Defesa Social
(SEDS), suas fmalidades/competências, estrutura organizacional. Esta secretaria, entre outras
coisas, é responsável por gerenciar a segurança pública no estado, residindo aí a importância
de seu estudo.

Após a SEDS, será apresentado a Subsecretária de Atendimento Às Medidas
Socioeducativas (SUASE), suas fmalidades/competências, estrutura organizacional. Este
órgão, que é vinculado à SEDS, é o responsável pela execução do atendimento socioeducativo
no estado. Portanto, em virtude disto, sua compreensão também é atributo fundamental para o
prosseguimento do estudo.

É importante ressaltar,

entretanto,

que

mais

adiante,

quando

se

estiver tratando

especificamente do programa de avaliação e monitoramento do sistema socioeducativo,
haverá uma outra seção em que se abordará a SUASE (4.1-CARACTERIZAÇÃO DA
SITUAÇÃO ANTERIOR). Evidentemente, será trabalhada sobre uma ótica distinta, com
outras temáticas. Houve a necessidade desta divisão, pois, para se exibir o momento anterior à
implantação do GEDUC, conforme se observará posteriormente, tem-se que, invariavelmente,
recorrer ao histórico do órgão responsável pelo atendimento socioeducativo.
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2.1 SEDS
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A Secretária de Estado da Defesa Social (SEDS) foi criada em 02 de janeiro de

*
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2003, através da Lei Delegada n. 49. Até então, conforme SAPORI (2007), predominava no
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estado um quadro de ampla fragmentação institucional do aparato de justiça criminal a cargo
do Executivo estadual. Policia Militar e a Policia Civil não estavam subordinadas a uma única
secretaria estadual. A Policia Militar mantinha vinculação direta com o governador, não se
subordinando à autoridade do secretário de Segurança Pública. Esta secretaria, na verdade, era
um órgão estadual que concentrava apenas uma organização, não se distinguindo estrutura
organizacional da Policial Civil. Além disso, o Executivo estadual incorporava a Secretaria de
Justiça e de Direitos Humanos, que tinha sob sua responsabilidade a administração do sistema
penitenciário e também do sistema socioeducativo. A mencionada Lei Delegada fundiu as
Secretarias de Justiça e Direitos Humanos e a Secretaria de Segurança Pública. Outro
instrumento normativo que merece menção é a Lei Delegada n. 56, de 29 de janeiro de 2003,
que prescreve a estrutura da Secretaria em questão.
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Conforme a Lei Delegada n. 49/03, artigo 7o, inciso IV, a SEDS possui como
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finalidades:
Planejar, organizar, dirigir, coordenar, gerenciar, controlar e avaliar as
ações operacionais do setor a cargo do Estado visando à preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, à redução
dos índices de criminalidade, à recuperação de presos para reintegrá-los na
sociedade e à assistência judiciária aos carentes de recursos. (MINAS
GERAIS, 2003a, p.03)

Já a Lei Delegada n. 56/03, artigo 2o, em seus incisos, institui as competências
da SEDS. Sendo estas:

I - elaborar, executar e coordenar, em conjunto com a Polícia Militar, a
Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, a Defensoria Pública e
entidades da sociedade civil organizada, o Plano Estadual de Segurança
Pública e o sistema integrado de defesa social;
II - coordenar o diálogo entre o Estado e a sociedade sobre o processo de
exclusão social gerador de indivíduos autores de atos infracionais, com

vistas à construção compartilhada de soluções destinadas a reverter esse
fenômeno no Estado de Minas Gerais;
III - vincular suas ações ao processo de desenvolvimento econômico e
social, realizando, em parceria com outros órgãos de governo e com
instituições da sociedade civil organizada, programas e projetos voltados
para a consecução de seus fins;
IV - administrar o sistema penitenciário e os centros de atendimento ao
adolescente em conflito com a lei do Estado de Minas Gerais,
proporcionando aos indivíduos autores de ato inffacional condições efetivas
para se reintegrarem à sociedade como cidadãos;
V - exercer outras atividades correlatas. (MINAS GERAIS, 2003b, p.01)
2.2 SUASE

A Subsecretária de Atendimento às Medidas Socioeducativas (SUASE) foi
criada em 25 de janeiro de 2007, através da Lei Delegada n. 117 de 2007. Até então, a
estrutura de atendimento socioeducativo de Minas Gerais era organizada a partir a
Superintendência de Atendimento às Medidas Socioeducativas (SAME).

Devido à recente criação da SUASE, ainda não existe um decreto publicado
que regulamente suas atribuições, bem como de sua estrutura interna. Entretanto, boa parte
das atribuições da antiga SAME foi preservada com a inclusão de alguns novos elementos
estruturais.

Compatíveis com o decreto n. 43.295/03, que apresentou as atribuições da
SAME, tem-se, boa parte, da finalidade e competência da SUASE, da Diretoria de
Acompanhamento Judiciário, Diretoria de Orientação e Supervisão Pedagógica (DOS),
Diretoria de Gestão de Parcerias Institucionais (DGP), Diretoria de Segurança Socioeducativa
(DSS), Núcleo de Apoio Administrativo (NAA), embora com algumas pequenas mudanças de

m
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O art. 39 do decreto n.43295/03 estatui as atribuições da SAME que se aplicam
às SUASE1 que são:
[...]em consonância com as diretrizes de defesa social, as atividades de
planejamento, coordenação, supervisão e orientação da execução das
medidas sócio-educativas, no que se refere ao acompanhamento
judiciário, elaboração de diretrizes pedagógicas e formação de rede de
atendimento ao adolescente autor de ato infracional, assegurando a
aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, competindo-lhe:
I - elaborar planos e projetos para a implantação de uma política de
assistência ao adolescente autor de ato infracional nas unidades de
atendimento no Estado;
II - elaborar projeto sócio-político-pedagógico da Superintendência de
Atendimento às Medidas Sócio-Educativas de modo a consolidar a
aplicação de métodos, técnicas e procedimentos de atendimento sócioeducativo;
III - manter articulação permanente com os órgãos que compõem o
sistema de administração da justiça juvenil com os órgãos públicos das três
esferas de Governo responsáveis pelas políticas sociais e com a sociedade
civil organizada.
IV - propor a celebração de parcerias para o aprimoramento de suas
ações na maximização de benefícios, bem como acompanhar sua execução;
V - estabelecer normas e diretrizes de funcionamento das unidades de
atendimento;
VI - promover a participação das famílias, através de projetos e ações
que incentivem e fortaleçam os vínculos com os adolescentes;
VII - participar dos Conselhos e Fóruns afins ao atendimento do
adolescente em conflito com a lei;
VIII - acompanhar a execução dos contratos e convênios em sua área de
execução, de forma a racionalizar e assegurar a qualidade do gasto com a
manutenção das atividades sob sua responsabilidade;
IX - exercer outras atividades correlatas. (MINAS GERAIS, 2003c,
p.20-21)

O mesmo decreto n. 43295/03, como anteriormente exposto, apresenta as
atribuições das diretorias mencionadas. Entretanto novo decreto relativo às atribuições
SUASE está em processo de tramitação. Dessa forma, nas atribuições destas diretorias, será
mesclado, no que forem compatíveis, as atribuições determinadas pelo decreto n.43295/03,
com as constantes no instrumento parcial que está em tramitação.

Nos trechos extraídos de lei, para a exata compreensão, deve-se substituir o termo superintendência por
subsecretária.
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A DAJ tem por finalidade planejar, orientar, supervisionar e avaliar a execução
das atividades relativas ao acompanhamento judiciário dos adolescentes autores de ato
infracional acautelados nos centros ligados à Subsecretária de Atendimento às Medidas
Socioeducativas.

A DOS tem como finalidade orientar, supervisionar e avaliar a execução de
ações de caráter pedagógico, no que se refere ao Plano Individual de Atendimento (PIA).
Elaborar e coordenar o Programa de Orientação Socioeducativa. Além de Supervisionar as
equipes socioeducativas, orientando-as com o objetivo de zelar pela qualidade do atendimento
ao adolescente autor de ato infracional

A DGP tem como finalidade planejar, orientar, supervisionar e avaliar a
execução das atividades relativas à construção, consolidação e manutenção de uma rede
complementar de apoio e serviços de atendimento ao adolescente autor de ato infracional,
através de parcerias e convênios.

A DSS possui como finalidade supervisionar o trabalho dos agentes
socioeducativos, inspecionar as condições de segurança nos centros, promover e participar de
sindicâncias e articular ações integradas com o sistema de segurança e inteligência.

O NAA, que na prática funciona como um diretoria, possui como atribuições
coordenar, planejar e acompanhar a execução da política de funcionamento administrativo das
unidades de atendimentos socioeducativas e na própria Subsecretária, fornecendo, ainda,
apoio logístico e operacional.

Boa parte da antiga estrutura, como demonstrado, foi conservada, entretanto
houve a criação de outras superintendências diretorias, como a Superintendência de Gestão
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das Medidas Privativas de Liberdade (SGPL), Superintendência de Gestão das Medidas de
Meio Aberto e Articulação da Rede Socioeducativa (SGAS), Assessoria do Subsecretário
(ASS), Assessoria de Inteligência (AI), Diretoria de Formação e Saúde do Adolescente
(DFS), Diretoria de Apoio e Incentivo às Medidas em Meio Aberto (DAS) e Semiliberdade,
Diretoria de Gestão de Informação e Pesquisa (DIP).

Observando instrumento legal parcial que ainda esta em processo de
tramitação, como exposto, podem-se destacar algumas dessas novas atribuições.

SGPL e SGAS possuem como atribuição superintender as pastas de privação
de liberdade e medidas em meio-aberto/semiliberdade respectivamente. A SGPL está mais
diretamente ligada à execução direta do que a SGAS. Esta possui como grande atributo
fomentar as medidas de meio-aberto que são de responsabilidades dos municípios. E com
relação às medidas de semiliberdade, em sua maioria, são realizados por meio de convênio
com outras entidades.

A Assessoria de Gabinete possui como principal atribuição assessorar o
subsecretário

na

coordenação,

planejamento

e

execução

das

atividades

sob

responsabilidades da SUASE. Além de estabelecer articulações permanentes com órgãos,
empresas e instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, com organizações
não governamentais, sociedade civil organizada para fortalecer a rede, observado o
princípio da incompletude institucional e as necessidades prioritárias para o atendimento
ao adolescente.

A Assessoria de Inteligência procura desenvolver as atividades de inteligência
junto ao sistema socioeduativo, como observar possíveis coordenações entre os adolescentes
que poderá ocasionar tumultos e rebeliões, por exemplo. Além disso, estuda-se a
possibilidade da Inteligência ter como atividade a execução de investigação social dos

» •

»•
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servidores a serem contratados pela SUASE. Esse serviço, ainda hoje, é executado pelo
sistema prisional da SEDS, o que representa um grande entrave nas contratações de servidores
para a SUASE.

A DFS tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e avaliar a
execução das ações referentes à educação formal, profissional e de saúde destinadas ao
adolescente a quem se atribua a autoria de ato inffacional, bem como o acompanhar o
adolescente egresso do sistema socioeducativo, visando o seu desenvolvimento pessoal e
social, observadas as disposições da lei 8.069 d e i990, o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

A DAS deve acompanhar a execução das medidas em meio-aberto, através da
interlocução com os Municípios, fomentando ações que propiciem a implantação e a
efetividade das medidas em meio-aberto na região metropolitana e no interior, bem como a
criação de Unidades de Semiliberdade em todo Estado, como alternativa à medida de

ÈÊ

internação.

A DIP deve gerenciar os sistemas de informação referentes aos adolescentes
autores de ato inffacional; organizar, supervisionar e analisar o registro de dados acerca das
medidas socioeducativas e sua execução no estado. Além de subsidiar a elaboração e revisão
das políticas de atendimento socioeducativo.

Todas essas Assessorias, Superintendências, Diretorias, que estão alocadas no
prédio da SEDS, são conhecidas como o núcleo gerencial da SUASE.

Além do dito núcleo gerencial, a SUASE possui, como se pode observar
abaixo

no

organograma,

em

sua estrutura orgânica,
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Centros de Atendimento

Socioeducativo2. Segundo o Decreto n. 43.295, art. 43, esses Centros “destinam-se ao
recolhimento do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, conforme disposto
no Estatuto da Criança e do Adolescente.” (MINAS GERAIS, 2003, p.23)

Conforme GOMES (2006), o mesmo decreto faz distinção de duas espécies
entre esses Centros: quanto à capacidade e quanto à natureza. Quanto à capacidade eles se
dividem: grande (acima de 50 adolescentes), médio (entre 30 e 50 adolescentes) e pequeno
porte (abaixo de 30 adolescentes). Quanto à natureza se divide também em três categorias:
Centro de Internação, Centro de Internação Provisória e Centro de Semiliberdade.

O Centro de Internação é um “estabelecimento destinado ao atendimento de
adolescentes aos quais foi aplicada a medida socioeducativa de internação” (MINAS
GERAIS, 2006, p. 20). O Centro de Internação Provisório é um “estabelecimento destinado
ao acautelamento do adolescente sob processo judicial de apuração de ato inffacionai”
(MINAS GERAIS, 2006, p. 20). O Centro de Semiliberdade é o “estabelecimento destinado
ao atendimento de adolescentes aos quais foi aplicada a medida de semiliberdade” (MINAS
GERAIS, 2006, p 20).

Observar relação das unidades de atendimento socioeducativo de Minas Gerais no ANEXO A

FIGURA 1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SUBSECRETÁRIA DE
ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Fonte: SUASE.
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Como SEDS e a SUASE são os órgãos estaduais responsáveis pelo
atendimento às medidas socioeducativas, o presente capítulo possuiu como atribuição a
apresentação destas duas instituições, origens, organizações internas, entre outros. Feito isto,
no próximo capítulo serão expostos os principais instrumentos normativos que regem a
atuação dos gestores vinculados ao sistema socioeducativo. Serão estudados os instrumentos
que ditam as regras no atendimento ao adolescente autor de ato infracional.

3.

PRINCIPAIS

NORMATIVAS

QUE

REGEM

O

ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVO

Para se analisar uma ferramenta de avaliação e monitoramento do sistema
socioeducativo tem-se como aspecto fundamental conhecer quais são os principais
instrumentos normativos que regem a atuação desse setor. E importante saber quais são os
parâmetros que balizam a atuação dos gestores responsáveis pela política socioeducativa, até
como forma de se evidenciar a possível convergência entre estas balizas e o fim pretendido
com a implantação da citada ferramenta de avaliação e monitoramento do sistema.

É sempre bom ressaltar que os gestores devem ter conhecimento apurado dos
instrumentos normativos que regem sua atuação, para que não incorram em equívocos, como,
por exemplo, agir contrariamente às disposições normativas, podendo cometer, caso assim
procedam, faltas graves. Também para otimizar as chances de sucesso em suas ações, pois
agindo conforme parâmetros, além do resguardo legal, esses gestores, provavelmente, estarão
em consonância com algum modelo testado e bem sucedido.

Diante desta importância, o presente capítulo apresentará os principais
instrumentos normativos ligados ao atendimento socioeducativo, que são o Estatuto da
Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Esta
apresentação terá como atribuição expor, em linhas gerais, os pontos centrais destes
instrumentos que ditam as regras da atuação dos gestores do sistema em questão.

Este estudo, como citado, possui como escopo a análise de uma ferramenta de
avaliação e monitoramento do sistema socioeducativo. Assim sendo, a seção pertinente à
apresentação do Estatuto da Criança e do Adolescente terá, ainda, como atribuição mostrar
quais são as características deste adolescente sujeito a ingressar no sistema socioeducativo,
tanto do ponto de vista da faixa etária como da ação praticada. O Estatuto será utilizado para
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clarear conceitos importantes e delimitar o público alvo do atendimento socioeducativo, ou
seja, a quem é destinada esta política pública.

3.1 Estatuto da criança e do adolescente

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei 8.069 de julho de 1990, é o
principal diploma normativo ligado ao estabelecimento de normas/diretrizes que balizam o
tratamento dispensado a crianças e adolescentes. Ele disciplina o tratamento legal e social que
deve ser oferecido a essa parcela da população em nosso país.

Conforme o SINASE (2007),
“o ECA expressa direitos da população infanto-juvenil brasileira, pois
afirma o valor intrínseco da criança e do adolescente como ser humano, a
necessidade especial de respeito à sua condição de pessoa em
desenvolvimento, o valor prospectivo da infância e adolescência como
portadoras de continuidade do seu povo e o reconhecimento da sua situação
de vulnerabilidade[...]”. (SINASE, 2006, p. 25).

O ECA representou grande avanço em termos de ações voltadas para essa
parcela da população, pois trouxe novas concepções, métodos de trabalho. Representou uma
opção pela inclusão social do adolescente em conflito com a lei, não sendo este, portanto,
mais visto como um mero objeto de intervenção, como era no passado. Em outras palavras,
uma nova visão sobre as crianças e adolescentes foi desenvolvida a partir desse novo
instrumento legal.

Conforme Costa (2002), o Estatuto preconiza a participação da sociedade civil
na formulação, execução e fiscalização das políticas de atendimento à infância e juventude,
através de conselhos nacional, estaduais e municipais de caráter deliberativo e paritário entre
governo e sociedade civil, superando a visão anterior da legislação ( Código de Menores de
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1978), em que imperava práticas assistencialistas e correicionais repressivas. O Eca provocou
a sociedade civil a participar mais ativamente na implementação de ações voltadas para esse
grupo, intitulado, em algumas passagens, como "pessoas em condição peculiar de
desenvolvimento”. O ECA institui uma co-responsabilidade entre sociedade civil e poder
público na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Com relação ao adolescente autor de ato infracional, o ECA atribui
fundamental importância à família no processo de reabilitação. Para tanto, prescreve como
essencial a interiorização do cumprimento das medidas socioeducativas, ou seja, as unidades
de atendimento aos adolescentes devem, ao máximo, se preocupar em estar próximas às
cidades de origem dos adolescentes. É uma forma do adolescente do interior não ser privado
do contato com a família durante o período em que estiver sob custódia do Estado.

Entretanto, deve-se salientar que a implementação do ECA não depende
somente do instrumento legal, mas principalmente do desenvolvimento de uma nova
consciência, de uma nova forma de pensar e agir, tanto por parte do poder público como da
sociedade civil. É preciso adotar novos hábitos, usos e costumes em substituição aos
anteriores. A simples alteração de uma lei não tem o poder de mudar uma realidade
cristalizada durante muitos anos.

Durante estes anos em vigor, o ECA, conforme Miranda e Silva (2005),
acumulou grandes avanços. Taxas de mortalidade infantil em constante queda; o acesso à
escola foi praticamente universalizado na faixa etária de sete a quinze anos; de acordo com a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), desenvolvida pelo IBGE, o Brasil, de
1995 a 2003, promoveu, de forma crescente e ininterrupta, a diminuição, em cerca de 47,5%,
do número de crianças e adolescentes (entre cinco e 15 anos) submetidas ao trabalho infantil;
foram criados 4.561 Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e 4.260
Conselhos Tutelares.
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Miranda e Silva (2005) ainda ressaltam,
esses números nacionais são positivos e devem ser comemorados e
creditados ao advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, na
prática, impulsionou o aumento de atenção e esforços da União, dos Estados
e dos municípios, e, em especial, a participação e vigilância da sociedade
civil em relação aos direitos da infância. (MIRANDA E SILVA, p.01,
2005)

Entretanto, importantes desafios ainda precisam ser superados, no âmbito de
direitos garantidos a crianças e adolescentes pelo dispositivo legal em discussão. Trabalhando
esses desafios, Miranda e Silva (2005) expõem que
é preciso que a sociedade civil avance em processos de articulação,
mobilização e pressão política nos três âmbitos da Federação. E preciso
fazer, sobretudo, com que os conselhos de direitos sejam mais efetivos na
formulação, deliberação e acompanhamento das políticas públicas
universais[...]. (MIRANDA e SILVA, p. 03, 2005)

»
9»

Aproximando a discussão desses desafios na implementação do Estatuto da
Criança e do Adolescente com a temática desse estudo, tem-se como um grande desafio a
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questão dos adolescentes custodiados pelo Estado. Conforme cita Oliveira em Valente (2007),

“[...]até hoje há vários estados que ainda não fizeram a reordenação
institucional que separa as políticas e as instituições destinadas a jovens em
situação de rua, como abrigos, daquelas voltadas à internação de
adolescentes infratores. Até a edição do ECA, ambos conviviam no mesmo
ambiente. Ainda hoje essa situação é verificada em 40% das Unidades da
Federação”. (VALENTE, p. 03, 2007)

Embora o ECA contemple importantes aspectos atinentes ao trato do
adolescente autor de ato infracional, alguns pontos ficaram fora de sua regulamentação, afinal
não é esperado que apenas uma lei consiga abarcar todas as situações possíveis, levando a
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uma certa fragmentação da política de atendimento a esse adolescente. Oliveira em Valente
(2007) ressalta que “até agora tem sido cada juiz uma sentença e cada gestor uma política” .

Adiantando um pouco o que será alvo de estudo da próxima seção, o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) foi um instrumento normativo criado,
entre outras coisas, para reduzir o problema da falta de homogeneidade no atendimento ao
adolescente em conflito com a lei. Ele regula e padroniza o trabalho com esses adolescentes.

Voltando aos desafios, Alves (2008) salienta que o maior deles está na efetiva
implementação do ECA. O grande desafio é aplicar o que realmente está previsto no corpo
normativo desta lei. O que, em se tratando de Brasil, não é nada fácil.

Tratando

agora

especificam ente

do

adolescente

alvo

do

atendimento

socioeducativo, segundo o Estatuto, em seu art. 2o, o adolescente é a pessoa entre doze e
dezoito anos de idade, podendo, entretanto, excepcionalmente, ser aplicado os mandamentos
deste instrumento àqueles com idade entre dezoito e vinte e um anos.

Atos inffacionais, conforme art. 103 do ECA, são condutas descrita como
crime ou contravenções penais. O art. 106, do mesmo diploma, alerta: “Nenhum adolescente
será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato inffacional ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente” .

O adolescente que incidir em alguma conduta inffacional estará, conforme o
art. 112 da lei 8.069, sujeito a medida de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação e
serviço à comunidade, liberdades assistidas, inserção em regime de semiliberdade e
internação em estabelecimento educacional, que são as medidas socioeducativas.
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Advertência,

em consonância com o art.

115 do

ECA, consiste e,

“admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada”.

Conforme o art. 116 do Estatuto, “quando o ato inffacional gerar reflexos
patrimoniais, a autoridade poderá determinar o ressarcimento do dano, ou seja, a obrigação de
reparar o dano”.

Já o art. 117 da trabalhada lei, prevê como prestação de serviços comunitários
a realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses,
junto a entidades assistenciais, hospitais, entre outros.

A liberdade assistida, conforme art. 118 do ECA, por sua vez, consiste na
“designação, período não inferior seis meses, de uma pessoa para acompanhar, auxiliar e
orientar o adolescente”.

Semiliberdade, conforme art. 120 do Estatuto, é o “regime em que o
adolescente tem a possibilidade de realização de atividades externas, independentemente de
autorização judicial”. Seria uma privação parcial da liberdade.

O regime internação, como exibido no art. 121 do ECA, é a “medida privativa
da liberdade”, sendo ela sujeita a princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

» •
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3.1.1 ECA e a avaliação e monitoramento das políticas públicas

Como dito anteriormente, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe como
grande novidade a valorização da participação da sociedade civil no processo de formulação,
execução e fiscalização das políticas de atendimento à infância e juventude. O ECA
institucionalizou e atribuiu à sociedade, de uma forma geral, grandes responsabilidades em
relação as crianças e adolescentes.

Embora com toda essa valorização da participação da sociedade civil, o Estado
continua com papel destacado no desenvolvimento de políticas voltadas para crianças e
adolescentes. Conforme o SINASE (2007), mesmo com a intensa participação da sociedade
civil, o Estado continua devendo atuar no desenvolvimento de políticas públicas e sociais e na
promoção e defesa dos direitos garantidos a essa parcela da população.

Tendo isto em mente podemos, com facilidade, associar o ECA a mecanismos
de avaliação e monitoramento. O bom desenvolvimento de qualquer política pública está
intrinsecamente ligado à sua associação a ferramentas de avaliação e monitoramento. Como
dito em capítulo anterior, estas ferramentas possibilitam maior efetividade e eficiência na
atuação estatal. Tais ferramentas revelam um Estado mais preocupado com seus gastos, no
caso da eficiência, e com os resultados de atuação ou mesmo com o público alvo de sua ação,
no caso da efetividade.

Enfim, para que o Estado possa, de fato, realizar suas atividades de promoção e
defesa dos direitos de crianças e adolescentes, através do desenvolvimento de políticas
públicas, é imperativa a preocupação com as avaliações e monitoramento de suas ações.
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3.2 SINASE

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) foi um
instrumento apresentado no ano 2006, fruto de articulações e discussões envolvendo diversas
áreas e níveis de governo, representantes de entidades e especialistas na área, entres outros.
Sua construção buscou municiar a sociedade brasileira com propostas, formulações, que
possam balizar ações que buscam o enfrentamento de situações de violência que envolvam
adolescentes enquanto autores de ato infracional ou vítimas de violação de direitos no
cumprimento de medidas socioeducativas (SINASE, 2007).

O SINASE
[...] é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter
jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve
desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de medida
socioeducativa. Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais, distrital
e municipais, bem como todas as políticas, planos, e programas específicos
de atenção a esse público (SINASE, 2007, p. 40).

Esse Sistema, que objetiva primordialmente o desenvolvimento de uma ação
socioeducativa sustentada nos princípios dos direitos humanos, constitui-se de uma política
pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei que se correlaciona e
demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais, ressaltando,
também, as formas de realização do atendimento a essa parcela da população.

É importante mencionar que o SINASE se orienta por normativas nacionais,
como a Constituição Federal de 1988 e Estatuto da Criança e do Adolescente, e internacionais
das quais o Brasil é signatário, como a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança,
Sistema Global e Interamericano dos Direitos Humanos: Regras Mínimas das Nações Unidas
para Administração da Justiça Juvenil- Regras de Beijing- Regras Mínimas das Nações
Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade (SINASE, 2007, p. 43).

Dentro dessas perspectivas, Silvestre em Llanud (2008) menciona que
“a formulação do SINASE veio da constatação de que nada havia mudado
no sistema socioeducativo, que continuava prisional, sob a égide do Código
de Menores [lei de 1979, revogada pelo ECA, em 1990], A partir disso,
ocorreu uma maior pressão de vários setores da sociedade para a mudança
de visão em direção ao acompanhamento do adolescente, não só das
unidades de internação”. (Llanud, p.02, 2008)

O SINASE foi concebido, conforme Llanud (2008), para fortalecer o ECA ao
determinar diretrizes claras e específicas para a execução das medidas socioeducativas por
parte das instituições e profissionais que atuam nesta área. Procurando evitar interpretações
equivocadas dos artigos do Estatuto que trazem informações, como dito em passagens
anteriores, pouco aprofundadas sobre a operacionalização dessas medidas.

O SINASE trouxe, como elemento forte em suas diretrizes, a valorização das
medidas em meio aberto, como a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e a Liberdade
Assistida (LA), em detrimento das medidas privativas de liberdade (Semiliberdade,
Internação Provisória e Internação), que devem ser utilizadas em caráter de brevidade e
excepcionalidade.

Outro importante ponto levantado pelo trabalhado Sistema é a ênfase aos
aspectos pedagógicos, como no caso dos parâmetros arquitetônicos que devem ser seguidos
para a construção de Unidades de privação de liberdade como características de
estabelecimento educacionais ( previstas no ECA) e não de unidades prisionais.

O SINASE ainda se preocupou com as atribuições das três esferas federativas.
Ele especifica as competências das três instâncias federativas para o atendimento
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socioeducativo no país. Algo que ainda suscitava dúvidas por parte dos gestores públicos e
operadores do direito.

3.2.1 SINASE e a valorização da avaliação e monitoramento das políticas públicas

O SINASE, e não podia ser de outra forma, dedica parte considerável de seus
trabalhos abordando questões como a gestão de programas e avaliação e monitoramento do
próprio sistema.
Segundo o SINASE (2007),
o êxito nas atividades desenvolvidas nos programas está relacionado com a
qualidade de seus processos de gestão. O impacto social de seus serviços
será maior ou menor conforme a capacidade e planejar com eficiência, de
definir sua missão com clareza, de formatar seus serviços atendendo
adequadamente a necessidade de seus destinatários ( os adolescentes).
(SINASE, 2006, p. 71).

O instrumento em questão deixa bem claro a importância de se planejar,
organizar e avaliar ações para alcance de resultados mais consistentes das políticas públicas.
Para tanto, lembra também do destacado papel das informações, pois o desenvolvimento de
uma política de atendimento aos adolescentes está intrinsecamente ligado à qualidade e
regularidade dessas informações, assim sendo, deve-se ainda priorizar o incentivo à sua
coleta, sistematização e divulgação (SINASE, 2007, p. 136).

Considerado a importância do ECA e do SINASE para a atuação no sistema
socioeducativo, o presente capítulo procurou realizar um breve apresentação destes
instrumentos. A partir de agora, após apresentação da avaliação, do monitoramento e gestão
por resultados no primeiro capítulo, exposição dos órgãos estaduais responsáveis pela política

pública de atendimento às medidas socioeducativas no segundo, e estudo das normas diretivas
do setor no terceiro, é chegado o momento de proceder em análise do programa de Gestão de
Sistema Socioeducativo, conforme se observará no próximo capítulo.

4. O PROGAMA DE GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (GEDUC)

Após trabalhar a temática da avaliação, monitoramento e gestão por resultados
no primeiro capítulo; apresentar os principais órgãos do estado de Minas Gerais responsáveis
pelo desenvolvimento da política pública de atendimento às medidas socioeducativas no
segundo e estudar os principais diplomas legais que regem a atuação dos gestores do
trabalhado setor no terceiro; é o momento de se trabalhar o programa de Gestão do Sistema do
Socioeducativo (GEDUC).

Dessa forma, utilizando do arcabouço teórico adquirido com os estudos
desenvolvidos em passagens anteriores, o presente capítulo terá como foco a exposição do
GEDUC. Será elaborado o desenho institucional do programa.

Inicialmente será apresentado um histórico sobre a atuação socioeducativa no
estado de Minas Gerais, com os órgãos precursores e as respectivas legislações aplicáveis, o
desenvolvimento da política pública de atendimento ao adolescente autor de ato inffacional e
por último as principais influências para a criação do programa em questão.

Passado

o

histórico,

será

o

momento

de

apresentar

os

principais

motivos/problemas que induziram a criação do GEDUC, bem como o setor da SUASE
responsável pela sua criação.

A partir do terceiro momento é que, de fato, se iniciará a exposição GEDUC,
enquanto programa de avaliação e monitoramento da política de atendimento socioeducativo.
Será mostrado o que ele é, qual sua finalidade, atores envolvidos, destinatários diretos e
indiretos, como se estruturou, quais ferramentas de gestão utiliza, em quantos momentos se

divide, origem e como os recursos são gastos, entre outros. Enfim, como anteriormente dito,
será elaborado um desenho institucional do GEDUC.

Antes de se passar a análise proposta é interessante ressaltar a importância de
estudos direcionados a ferramentas como o programa de Gestão do Sistema Socioeducativo.
Conforme Sapori (2007), existe uma ausência de racionalidade gerencial mais sistemática no
âmbito de políticas públicas destinadas a segurança pública, sendo este um fator determinante
da ineficiência da atuação governamental. Enquanto instrumento instigador do planejamento
no sistema socioeducativo, o GEDUC procura imprimir maior racionalidade aos processos,
tendo como conseqüência maior efetividade/eficiência na atuação estatal. Tentando, dessa
forma, minorar essa “ausência de racionalidade” apresentada por Sapori.

4.1 - CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR

A questão do adolescente autor de ato inffacional vem sendo tratada em Minas
Gerais desde a década de 70, dentro da então Secretaria de Estado de Interior e Justiça. Os
Juizados de Menores operavam à luz do Código de Menores Mello Mattos (datado de 1927) e
a maioria dos casos eram tratados sob a égide do assistencialismo, tendo a Febem como a
grande retaguarda para os encaminhamentos. Em 1973 foi criada a Escola Febem Monsenhor
Messias no município de Sete Lagoas, que funcionou durante quase uma década sob a
vigência do referido Código, que tinha o claro objetivo de controle social da criança e do
adolescente, abandonados e/ou delinqüentes.

A Lei Federal n° 6.697, de 1979, criou o novo Código de Menores, que tratava
da Doutrina da Situação Irregular, dirigida aos “m enores” em estado de necessidade.
Segundo Emilio Garcia Méndez “essa doutrina não significava outra coisa que legitimar uma
potencial ação judicial indiscriminada sobre crianças e adolescentes em situação de

dificuldade”3 Vale asseverar que o novo Código de Menores perpetuava a relação “abandonopobreza-marginalidade”, se consubstanciando em processos excludentes que privilegiavam a
institucionalização do jovem infrator.

Avanços políticos e institucionais rumo ao Estado democrático de direito
tiveram ápice na Constituição de 1988, que, em relação à criança e ao adolescente, previu o
princípio da “prioridade absoluta”. Dois anos mais tarde, a Lei 8.069, de 1990, revogou o
Código de Menores, e nascia o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Este novo
instrumento legal, conforme trabalhado no capítulo três, estabeleceu a Doutrina da Proteção
Integral, significando a instrumentação jurídica de reconhecimento da criança e do
adolescente como sujeito de direitos e como pessoa em desenvolvimento.

Os paradigmas trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente representam
uma completa mudança na perspectiva da responsabilização jurídica do adolescente em
conflito com a lei penal e, conseqüentemente, da execução de medidas jurídico-sancionadoras
decorrentes. No plano legal, não mais se adotava a criminalização da pobreza. As respostas
sancionatórias-educativas do ECA estão focadas no fato cometido e não nas características do
sujeito, ou seja, não mais criminaliza-se alguém por ser pobre ou abandonado, mas o
responsabiliza pelo ato praticado.

No cenário mineiro foi criada, em 1988, a Superintendência de Atendimento e
Reeducação do Menor Infrator - SAREMI, na estrutura da Secretaria Estadual do Interior e
Justiça, em substituição ao Departamento de Apoio ao Juizado de Menores.

Até meados de 1999, a então SAREMI possuía apenas duas unidades
gerenciadas diretamente para o atendimento em Minas Gerais, sendo uma unidade em Sete
MÉNDEZ, Emilio Garcia. Infância e Cidadania na América Latina, São Paulo: Hucitee/Instituto Ayrton
Senna, 1998. p. 27
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Lagoas e outra em Belo Horizonte, criada em 1994. De outra via, para fazer face à demanda,
foram firmados convênios de repasse de verbas da Secretaria de Justiça com alguns
municípios do interior, entre os quais destacam-se: Governador Valadares (1993), Uberaba
(1994) e Uberlândia (1994).

Em 2000 foi inaugurado o Centro de Reeducação Social São Jerônimo,
destinado a atender o público feminino, ano em que também foi inaugurada a nova sede do
Centro de Internação Provisória Dom Bosco. Nesta época ganhava fôlego a criação de
unidades de atendimento a partir da co-gestão, sendo firmados convênios com a Inspetoria
São João Bosco - Salesianos, com a Congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa
Senhora das Dores - Amigonianos, e com a União Brasileira de Educação e Ensino - UBEE.

Através da Lei Delegada n° 56, de 29 de janeiro de 2003, foi criada, em
substituição à SAREMI, a Superintendência de Atendimento às Medidas Socioeducativas inicialmente identificada pela sigla SAMESE e, posteriormente, conhecida simplesmente por
SAME, vinculando-se à Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS. No ano de criação da nova
Superintendência, ainda havia clara concentração dos centros na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, o que culminava na permanência de muitos adolescentes em estabelecimentos
prisionais espalhados pelo interior do Estado.

Após ampla discussão acerca da necessidade de se ampliar o número de vagas para
o atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, foi estabelecida a política de expansão e
interiorização do atendimento. Assim, nos anos que se seguiram foram inauguradas diversas
Unidades de Administração Direta e firmados novos convênios para o atendimento ao adolescente
autor de ato inffacional. Atualmente existem Centros4 Socioeducativos em Belo Horizonte,
Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Divinópolis, Juiz de Fora, Patrocínio, Uberlândia, Uberaba,
Montes Claros, Pirapora, Téofilo Otoni e Governador Valadares.

4

Observar maiores detalhes no ANEXO A
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Em 2007 foram contabilizadas 949 (novecentos e quarenta e nove) vagas para
cumprimento de medidas privativas de liberdade. A seguir, o Gráfico 1 mostra a ampliação de
vagas para atendimento de medidas de privação de liberdade, entre os anos de 2003 a 2007.

GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SUASE EM
MINAS GERAIS - 2003 A 2007
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Fonte: SUASE

Os Centros Socioeducativos inaugurados a partir de 2003 no interior do Estado
foram concebidos para o atendimento a determinado número de comarcas que circundam a
Unidade (área de abrangência), conforme o Mapa 1. Ainda há comarcas que não são abrangidas
pelos Centros Socioeducativos (fora da área de abrangência), porém, apesar do atendimento a
essa área não ter sido planejados, as comarcas não deixam de ser atendidas pelos Centros já
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existentes. Como o caso das comarcas do Sul do Estado, que são atendidas em Unidades
localizadas em Sete Lagoas e Divinópolis.

Não obstante tratarem-se de centros regionalizados, muitas vezes não cumprem
este papel, pela elevada demanda de vagas da regional. São identificados dois fatores cruciais para
o elevado número de adolescentes submetidos à medida extrema de internação: falta de adequada
compreensão das normas do ECA e ausência ou inadequação dos programas em meio aberto na
maioria dos Municípios do interior.

MAPA 1 - LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS EM MINAS
GERAIS - 2007

Entretanto, os significativos avanços alcançados pela SEDS nos últimos anos,
sobremaneira no que tange à ampliação de vagas para cumprimento da medida de privação de
liberdade, não se mostraram suficientes para fazer face a toda demanda existente. A então SAME,
transcendendo a ótica da estrita privação, visando abarcar o fenômeno em toda a sua plenitude,
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iniciou a coleta de dados acerca dos adolescentes que se encontravam em estabelecimentos
prisionais, bem como sobre a existência de programas em meio aberto nos Municípios mineiros.

Com a análise dos dados fornecidos pela Polícia Civil de Minas Gerais acerca dos
adolescentes que se encontravam custodiados em cadeias públicas no interior do Estado, foi
possível concluir que considerável parcela dos adolescentes com atos leves cometidos sem
violência ou grave ameaça à pessoa, atos prescritos pela morosidade da instrução e casos
adequados a medidas protetivas, são freqüentemente sentenciados à medida de internação por
prazo indeterminado. O que contraria o preceituado no art. 122 do ECA, apresentado em seções
anteriores, que estabelece que a medida de internação só poderá ser aplicada:
“quando tratar-se de ato inífacional cometido mediante grave ameaça ou
violência à pessoa; por reiteração no cometimento de outras in&ações graves e
por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”
(BRASIL, 1990).

Visando dar maior amplitude ao atendimento do adolescente autor de ato
infracional, foi criada, através da Lei Delegada n° 117, de 25 de janeiro de 2007 a Subsecretária de
Atendimento às Medidas Socioeducativas - SUASE, em substituição à SAME. Foi através da clara
percepção de que não basta apenas ampliar as vagas de internação para enfrentar a questão de
adolescentes em estabelecimentos prisionais que se buscou fortalecer a política de atendimento
com a criação da SUASE.

Com a criação da SUASE, as ações voltaram-se também para o desenvolvimento
de programas em meio aberto nos municípios mineiros. Neste sentido, a principal novidade foi a
criação, dentro da SUASE, da Superintendência de Gestão das Medidas de Meio Aberto e
Articulação da Rede Socioeducativa - SGAS, responsável por desenvolver programas, projetos e
ações que visem uma maior efetividade das medidas em meio aberto, conforme apresentado no
capítulo dois, embora a execução destes programas seja de competência municipal. O intuito é
possibilitar uma eficaz alternativa à medida de privação de liberdade. O trabalho com as medidas
em meio aberto podem surtir um melhor resultado, ao passo que contribuem para tolher o ciclo de
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criminalidade juvenil logo no início, quando há apenas o envolvimento em infrações de menor
potencial ofensivo.

Pesquisa do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e Juventude
do Estado de Minas Gerais revelou que 48,5% das Comarcas do Estado não desenvolvem
programas de prestação de serviços à comunidade e 67,4% não desenvolve programas de liberdade
assistida. Nos municípios onde inexistem medidas em meio aberto, há uma maior propensão ao
recrudescimento do número de internações, haja vista a ausência de alternativa à medida de
privação de liberdade. Insta pontuar que a internação é medida extrema e excepcional, conforme
expressamente disposto no art. 122 da Lei 8.069/90.

O Mapa 2 mostra as comarcas onde há programas de atendimento ao meio aberto
em Minas Gerais.

MAPA 2 - SEDES DAS COMARCAS EM QUE HÁ PROGRAMAS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO - 2007

Fonte: SUASE
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O Programa de Gestão do Sistema Socioeducativo - GEDUC - surgiu exatamente
da análise deste contexto histórico do atendimento socioeducativo em Minas Gerais. Foi possível
perceber o quanto é importante monitorar e avaliar a implementação de políticas públicas para
eventuais correções de rumos. No presente caso foi concebido como estratégia a expansão de
unidades de internação para fazer face ao problema dos adolescentes que cumpriam medidas em
cadeias públicas.

Nessa esteira, se os gestores se limitassem a uma análise endógena, concluiriam
que a política cunhada em 2003 estaria atingindo seus objetivos, eis que foi mais que duplicado o
número de vagas ofertadas. De outra via, a atenção dos gestores para uma análise ambiental mais
completa levou à conclusão acerca da necessidade de correção de rumos. Foram levadas em conta
as seguintes variáveis:
1. Aumento exponencial do número de vagas de 2003 a 2007;
2. Permanência, ainda em 2007, de muitos adolescentes em cadeias públicas;
3. A maioria dos municípios do interior não têm programas em meio aberto;
4. Muitos adolescentes são submetidos à medida extrema de internação por
ausência de uma intervenção com uma medida menos gravosa no início da
trajetória inffacionai.

Com estas variáveis foi possível sustentar e incluir na agenda governamental a
necessidade de se investir também nas medidas em meio aberto, pois de pouco adiantaria investir
relevantes quantias na privação, sem antes investir na base da pirâmide das medidas
socioeducativas, ou seja, deveria o Estado assumir o papel do coordenador do processo para
criação de programas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade nos municípios
do interior.

« • • • m f f f i i i i i i i s s i i i m m i m m m v «
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A criação da própria SUASE foi fruto do monitoramento da política até então
implementada e, assim, despertou o interesse dos autores do GEDUC em internalizar também nas
unidades socioeducativas a cultura do planejamento e monitoramento das ações que visem a
melhoria do atendimento ao adolescente autor de ato infracional.

O primeiro passo dado pela coordenação do Programa foi analisar os seguintes
instrumentos utilizados de maneira ampla pelos órgãos do Estado: Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI)5, Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), Lei
Orçamentária Anual (LOA)6, Projetos Estruturadores, Agenda Setorial e Acordo de
Resultados7, bem como os implementados no âmbito interno da SEDS: Integração da Gestão
da Segurança Pública - IGESP - e Gestão do Sistema Penitenciário - GESPEN.

As áreas finalísticas da SEDS, seguindo a orientação adotada desde 2003 na
Gestão Pública Estadual, criaram metodologias que possibilitam o gerenciamento mais eficaz
das ações sob suas responsabilidades, nesta senda encontram-se a IGESP e a GESPEN.

Definiu-se que o primeiro passo a ser dado seria não “reinventar a roda”, mas
sim buscar instrumentos já existentes que poderiam ser aperfeiçoados e adaptados à realidade
do sistema socioeducativo. Pela similaridade entre o público atendido entre o sistema
prisional e o socioeducativo (ambos atendem pessoas que se encontram privadas de liberdade
por terem transgredido normas penais), optou-se por cunhar o Programa de Gestão do Sistema
Socioeducativo a partir do modelo GESPEN (Sistema Prisional), agregando a ele novos
elementos e diretrizes.

Conferir maiores detalhes em:
http://www.seplag.mg.gov.br/govemo/publicacoes/arquivos/Plano_Mineiro_Desenvolvimento_Integrado_Final.
pdf
Lei n° 17.347, 16 de janeiro de 2008 (PPAG); Lei n° 17.333, 10 de janeiro de 2008 (LOA).
Conferir http://www.seplag.mg.gov.br/govemo/choque/acordo_resultado/acordo_resultado.asp
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O GEDUC foi, portanto, concebido através da aglutinação de diversos
instrumentos já existentes. A sua metodologia teve o escopo de alinhar as unidades
socioeducativas aos objetivos estratégicos da SEDS e, por conseqüência, do Estado de Minas
Gerais.

4.2-TRABALHO EM EQUIPE

Como relatado em passagens anteriores, a idéia de criar o Programa de
Gestão do Sistema Socioeducativo está estritamente ligada à análise da política estadual até
então desenvolvida. A idéia de se monitorar as ações implementadas pela Subsecretária
nasceu através do próprio contexto histórico de desenvolvimento e criação de novas unidades.
Todavia, antes da implementação desta metodologia, a Diretoria de Atendimento Judiciário,
(vinculada à Superintendência de Gestão das Medidas de Privação de Liberdade) enfrentava
grandes dificuldades para obter até os dados mais simples das Unidades Socioeducativas
como, por exemplo, a remessa do número de adolescentes por faixa etária e ato infracional
cometido.

As tentativas de padronização das informações eram por vezes frustradas pelo
preenchimento inexato e extemporâneo ou até mesmo pela ausência de preenchimento. As
unidades socioeducativas, pela própria essência do trabalho, relegavam a coleta de dados a um
segundo plano: a diretriz era sempre privilegiar soluções incrementais, o popular “apagar
fogo”.

A estratégia de ação partiu do Gabinete da SUASE, em conjunto com as
demais diretorias da SUASE, objetivando induzir as equipes das unidades socioeducativas a
perceber a importância de criação de uma cultura de dados para o planejamento de ações. Esta
fase, entretanto, não se consubstancia numa fase estanque do projeto, mas confúnde-se com o
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próprio desenvolvimento do mesmo e é renovada dia a dia nas capacitações, reuniões de
pactuação de metas, intermediárias e plenárias de avaliação.

4.3 - O GEDUC

A Gestão do Sistema Socioeducativo (GEDUC) vem na esteira dessa
preocupação como a eficiência e efetividade da atuação do setor público. E uma ferramenta de
monitoramento e avaliação da política de atendimento socioeducativo, baseada na gestão por
resultados. Sua criação está inserida em uma política de governo, municiada principalmente
pelo choque de gestão, com toda sua preocupação em imprimir maior eficiência na atuação do
governo estadual.

Gerenciar para Resultados, como exibido no capítulo um, compreende a
possibilidade de antecipação de problemas e o planejamento para a estipulação e alcance de
metas focadas na melhoria constante do atendimento. Trata-se de uma gestão social
participativa, flexível, descentralizada, mais transparente, que busca maior responsabilização
por parte dos gestores. Questões indispensáveis em se tratando de política pública no atual
contexto de Estado vigorante, principalmente quando se tem como destinatário dessa política
um público peculiar, como é o caso dos adolescentes autores de ato inffacional.

O GEDUC busca a criação de um espaço único de integração onde os
problemas são discutidos e objetivos convergentes traçados. Os gestores responsáveis pela
política se encontram em um mesmo plano para discussão de ações que visem ao alcance das
metas. Diferentemente de uma hierarquia cerrada no que tange ao desenvolvimento das ações,
o gestor socioeducativo tem voz ativa nos caminhos a serem escolhidos. O sucesso ou
fracasso das ações planejadas será alvo de discussões visando a co-responsabilização de todos
envolvidos.

» •
» •

Destaque ainda merece a questão do planejamento. O GEDUC, além de ser um
instrumento de monitoramento e avaliação da política socioeducativa, pretende estimular o
planejamento dentro do sistema socioeducativo. A partir do momento em que se tem uma
meta a ser alcançada, espera-se que se tenha um planejamento que aponte na direção dessa
meta. É um processo longo, com grandes dificuldades no caminho, principalmente pela falta
dessa cultura de se planejar no sistema. Com adequado planejamento e execução, espera-se
alcançar melhoria no atendimento ao adolescente, que é o fim maior do sistema
socioeducativo.

Cabe ressaltar que a tratada ferramenta baseia-se em um método amplamente
conhecido em administração que tem o objetivo de dotar o gestor de governabilidade sobre as
atividades que se encontram sob sua responsabilidade. Trata-se do ciclo PDCA, conforme
explicitado na Figura 1, o ciclo começa pelo planejamento (Plan), seguido da execução da
ação ou conjunto de ações planejadas (Do), da análise do que foi realizado (Check) e
concluindo com novas ações para corrigir eventuais defeitos verificados na execuçãof4ction).
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FIGURA 2 - CICLO DE GERENCIAMENTO PDCA
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Fonte: SUASE

4.4 - Público Alvo

O GEDUC, conforme ressaltado em passagens anteriores, é um instrumento de
gestão direcionado à unidades socioeducativos de Minas Gerais. Através de uma série de
indicadores estabelecidos, busca-se monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido dentro dos
centros de atendimento aos adolescentes.

Entretanto, com implantação dessa metodologia, outros resultados também são
esperados, ampliando, portanto, o rol de destinatários da iniciativa em questão. O GEDUC,
com toda sua dinâmica de funcionamento, gestão por resultados, análise de dados, busca, aos
poucos, introduzir a cultura do planejamento na gestão das unidades socioeducativas,
instigando gestores a antever situações, introduzindo maior racionalidade aos processos, e
tendo, como conseqüência, respostas consolidadas e bem trabalhadas sobre questões do dia a
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dia e até mesmo para questões emergenciais. Evidentemente que os gestores deverão tomar
medidas reativas em alguns momentos, pois é uma atividade inerente a qualquer trabalho, mas
o planejamento bem estruturado possibilita fazer desses momentos exceções, e não rotina.

A execução de um planejamento por parte dos gestores “da ponta”, contando, é
claro, com a participação de gestores do núcleo gerencial (composto pelas diretorias e
superintendências alocadas no prédio da Secretaria de Estado da Defesa Social) da SUASE,
que são as pessoas que subsidiam seus trabalhos, causará um efeito positivo em todo sistema
socioeducativo. Com relação aos efeitos para o núcleo gerencial, poderá reduzir o tempo de
trabalho apenas respondendo a questões emergenciais dos centros, podendo, assim, dedicar
mais tempo para o desenvolvimento de projetos, implementação de novas ações, entre outros.

Questões econômicas também devem ser ressaltadas, afinal, quando se pensa
com antecedência, com maior racionalidade, tem-se maior clareza quanto às reais
necessidades. Em termos de produtos e serviços, procura-se reduzir tanto os excessos quanto
as faltas destes, ambos prejudiciais para o sistema socioeducativo: o primeiro pode
representar a perda de produtos, como os perecíveis, e o segundo pode causar a paralisação de
alguma atividade essencial no atendimento aos adolescentes, por exemplo.

Não se pode deixar de fora dessa análise os adolescentes. O bom
funcionamento do sistema socioeducativo acarretará em melhores condições para o
cumprimento de suas medidas. Eles serão, e não poderia ser diferente, os grandes
beneficiados por um sistema pautado por ações planejadas.

4.5 - Etapas
Como exposto, o GEDUC é um instrumento de monitoramento e avaliação da
política pública de atendimento socioeducativo baseado na gestão por resultados e utiliza o
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PDCA como método. Agora, então, se faz necessário apontar de que forma a ferramenta em
questão procurou instrumentalizar todos esses conceitos.

4.5.1 - Capacitação

A atual gestão do governo de Minas Gerias tem-se notabilizado pela
implementação da política do Choque de Gestão. O Choque de Gestão é composto por um
conjunto de ações que visam, entre outras coisas, à promoção do desenvolvimento mediante
redução do déficit orçamentário, reorganização e modernização do aparato institucional do
Estado e da busca e execução de novos modelos de gestão.

Dentro desses novos modelos de gestão do governo mineiro, uma ferramenta
que se notabilizou foi a gestão resultados. O fato de se estabelecer metas, a priori, para serem
perseguidas ao longo de um exercício financeiro, utilizando de incentivos financeiros (em sua
maioria) foi visto como um importante mecanismo capaz de imprimir maior qualidade e
produtividade ao serviço público.

Entretanto, o que se verificou, inicialmente, foi que a gestão por resultados
ficou adstrita a setores superiores nas hierarquias funcionais das Secretarias de Estados,
sendo, inclusive, denominada como um mecanismo de gabinete. Os servidores de escalões
inferiores, mais próximos à execução, ficaram de certa forma distante de todo esse processo.

Diante desse diagnóstico, do desconhecimento de parcela dos gestores públicos
em relação à gestão por resultados, os setores da SUASE responsáveis pela implementação do
GEDUC sentiram a necessidade de realizar um curso de capacitação para os diretores das
unidades socioeducativos.

I•
» •
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Durante o mês de novembro de 2007, foi ministrado o curso Gestão Para
Resultados (GPR). Com duração de três dias, esse curso contou com a participação de
membros do núcleo gerencial da SUASE, e, no mínimo, três membros de cada unidade
socioeducativa, geralmente o diretor geral, de atendimento e de segurança, que atuariam como
multiplicadores em seu local de trabalho. Ou seja, além de se informar sobre a temática, os
membros das unidades socioeducativas seriam também responsáveis por difundir os pontos
trabalhados para os demais componentes da equipe, uma vez que a participação de todos é
inviável.

O GPR apresentou a todos os presentes, em linhas gerais, o que seria gestão
para resultados, monitoramento e avaliação de políticas públicas, e a importância desses
instrumentos, principalmente no contexto do Estado democrático de direito muito preocupado
com a transparência e responsabilização. Também foram apresentados, de forma geral, o que
é indicador, meta, pactuação, e plano de ação corretivo. A intenção não era fazer dos gestores
presentes “experts” no assunto, mas sim inseri-los dentro de uma discussão em voga na gestão
pública, que até o momento não os tinha alcançado e que seria de fundamental importância
para a implementação do GEDUC.

4.5.2 - Apresentação da Metodologia

Após a realização da capacitação dos servidores com o curso de Gestão Para
Resultados, a etapa seguinte foi a apresentação da metodologia GEDUC para todo o sistema
socioeducativo.

Participaram

dessa

apresentação

membros

de

todas

as

unidades

socioeducativos de Minas Gerias, bem como membros do núcleo gerencial da SUASE, afinal,
para que um instrumento de gestão com as pretensões do GEDUC possa ter alguma
efetividade, é preciso a participação de todos.

Nesse momento, que teve duração de um dia, todos puderam conhecer o
instrumento, os problemas que motivaram sua existência, sua importância, ferramentas de
trabalho, como seria executado, cronograma, os envolvidos. Foram trabalhados os indicadores
a serem pactuados no GEDUC, conforme demonstra o instrumento de pactuação (vide
ANEXO B). Enfim, toda a dinâmica de trabalho do GEDUC.

Esse foi o momento propício para que todos pudessem tirar suas dúvidas, pois
estavam diante de um situação nova, uma nova ferramenta de gestão, com novos conceitos.
Algumas dúvidas foram apresentadas, mas evidentemente, a maioria delas, iria aparecer no
decorrer do processo, quando iniciasse a execução.

4.5.3 - Discussões internas

Depois de apresentados à metodologia GEDUC, os gestores das unidades
socioeducativas foram orientados a levar, para sua equipe interna de trabalho, toda discussão
ocorrida durante a apresentação. Como dito em momento anterior, a intenção era fazer com
que eles atuassem como multiplicadores, podendo levar toda a informação a que tiveram
acesso para o ambiente interno de trabalho, fazendo com que todos fossem inseridos no
processo.

Esse momento ainda possuía outra importante função, que iria subsidiar uma
etapa posterior da implementação desse mecanismo de gestão. Como já havia ocorrido o
debate em relação aos indicadores, a comunidade socioeducativa ficaria encarregada de, nos
meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, discutir intemamente acerca dos valores sobre
os quais deveria ser realizada a pactuação. A comunidade, composta por pedagogos,
psicólogos, terapeutas ocupacionais, agentes socioeducativos, enfim, pessoas que estão “na
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ponta” do processo, que de fato realizam o atendimento socioeducativo, devem participar
ativamente desse momento, pois serão eles, em boa medida, os responsáveis pelo alcance ou
não das metas. E mais do que isso, essa participação ativa na pactuação traz legitimidade para
o instrumento, fazendo com que esse mecanismo de monitoramento e avaliação da política
socioeducativa não seja visto como algo imposto por um superior hierárquico, um ente
externo à organização (MOKATE, 2000). A idéia é que se perceba o trabalho de toda uma
equipe, núcleo gerencial e unidades, em favor do atendimento socioeducativo de Minas
Gerias.

4.5.4 - Pactuação

A pactuação é um momento em que os membros das unidades socioeducativas
e do núcleo gerencial da SUASE estabelecem quais serão as metas a serem estipuladas para os
indicadores. Geralmente é realizada no núcleo gerencial, para que todos os diretores do núcleo
possam participar, e contam, também, com, no mínimo, 3 membros das unidades
socioeducativas. Essa participação é importante para conferir legitimidade às metas, e além
disso, tenta-se ao máximo aproveitar as oportunidades para tirar eventuais dúvidas e divulgar
o instrumento aos gestores, uma vez que no sistema socioeducativo ocorre uma intensa
rotatividade de pessoal.
Antes destes encontros, o núcleo gerencial e as Unidades devem levantar uma
série de dados que subsidiem a pactuação. A intenção é fazer com que a pactuação não seja
fruto de um mero “achismo”, mas que na verdade tenha alguma fundamentação. Esse
levantamento de dados também é importante para que as metas pactuadas sejam realmente
desafiadoras para a equipe, que exija delas um intenso trabalho, tanto do ponto de vista do
planejar como do executar. Ressalte-se que um dos fins maiores do GEDUC é criar essas
cultura do planejar num ambiente onde sempre predominou a prática de “apagar incêndios”.

4.5.5 - Reuniões intermediárias

Durante a reunião intermediária é realizado o monitoramento parcial dos
resultados das unidades socioeducativas. Nessas reuniões, que possuem uma periodicidade
trimestral, os membros do núcleo gerencial da SUASE vão até a unidade com a finalidade de
debater como estão transcorrendo as atividades internas.
A Diretoria da Gestão da Informação e Pesquisa - DIP - da SUASE, realiza
um acompanhamento mensal dessas metas. Através deste acompanhamento é possibilitada a
visualização do que a unidade, faticamente, está realizando, como está a relação entre o
realizado e a meta. São esses dados que subsidiam a realização da reunião.

De posse desses dados será observado, tanto pela a unidade como pelo núcleo,
quais são os entraves para o alcance dos resultados pactuados e o que está indo bem. Serão
elaborados um Plano de Ação (ANEXO DII) para tentar solucionar cada um dos entraves.
Plano de ação é o instrumento que estabelecerá ações para a unidade e para o núcleo. Foi
concebido dentro dessa ótica de horizontalizar a relação

entre núcleo e unidade

socioeducativa, tentando-se ao máximo transformar ambos numa só equipe de trabalho em
favor do adolescente. O responsável e o período de execução são bem discriminados no Plano
de Ação, para que todos saibam e os principais interessados possam cobrar diretamente do
responsável. É um importante mecanismo de responsabilização.

Entretanto, essa reunião não se resume ao monitoramento dos resultados e
possíveis ações correcionais. As ações que produzem bons resultados são levantadas para que
sejam disseminadas no sistema socioeducativo. São denominadas de boas práticas.

Um terceiro aspecto a ser ressaltado diz respeito aos conhecimentos em relação
ao GEDUC. Essa visita que se realiza possui também como função colher as percepções dos
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técnicos da unidade em relação ao instrumento em questão. É importante saber se toda a
comunidade está envolvida no processo, se acontecem reuniões internas para debater o
caminhar da unidade, enfim se GEDUC está de fato sensibilizando a comunidade quanto ao
papel do planejamento na instituição.

4.5.6 - Plenária

As reuniões plenárias são eventos realizados três vezes ao ano, nos meses de
maio, agosto e dezembro. Contam com a participação de todos os diretores de unidades e
membros de todas as diretorias da SUASE.

É um grande evento que possui como principais atribuições a exibição de

m
m

como está progredindo o trabalho socioeducativo global. São apresentados os macro
resultados, ou seja, ao contrário do que ocorre nas reuniões intermediárias em que são
apresentados os dados específicos da unidade visitada, na plenária todos são agrupadas para
exibição de um único valor, pertinente a todas. Isso é interessante para que gestores não
fiquem presos apenas em sua realidade, reforçando, portanto, a idéia do caráter sistêmico da
atuação socioeducativa.

m
m

Outra questão importante a ser ressaltada em relação a esse momento diz
respeito às trocas de informações. Como são os gestores que muitas das vezes vivenciam os

H

mesmos problemas e situações, as plenárias acabam por ser tomar o grande momento para
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realização de diálogos e trocas de experiências.
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4.6 - Fluxo informacional

Enquanto instrumento de monitoramento e avaliação de políticas públicas, o
bom funcionamento do GEDUC está intrinsecamente ligado a um permanente e confiável
fluxo informacional.

Na

SUASE,

conforme

exposto

anteriormente,

não

havia

uma

clara

preocupação com a gestão da informação. Havia, na verdade, um precário controle efetuado
pela Diretoria de Assistência Judiciária (DAJ). Entretanto, para obtenção de informações mais
precisas, a solução era recorrer às unidades socioeducativas frequentemente.

4.6.1 - Planilha Mensal de Atividades

No mês de julho de 2007, foi criada a Planilha Mensal de Atividades, sob
gerência da Diretoria de Gestão da Informação e Pesquisa - DIP. Essa planilha busca levar ao
núcleo gerencial da SUASE maiores informações sobre o que se passa nos centros
socioeducativos. Ela traz informações dos adolescentes (saúde, escola, situação jurídica),
além de dados internos das atividades rotineiras nos Centros Socioeducativos - desde
acolhimento e desligamento de adolescentes à participação em oficinas, atendimentos na área
de saúde e cadastro de profissionais. Como o próprio nome deixa claro, deve ser remetida
mensalmente.

Para fins do GEDUC, ela passou a ser a fonte de dados, ou seja, o
acompanhamento dos indicadores ocorre através de sua análise. É bom frisar que,
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inicialmente, alguns pontos contemplados no GEDUC não possuíam uma correspondência na
planilha, entretanto, após reformulação, todos os aspectos passaram a ser contemplados.

4.6.2 - Acompanhamento

A DIP, a partir da planilha mensal de atividades, realiza o acompanhamento
dos indicadores. Toda unidade socioeducativa possui seu arquivo na Diretoria. É através desse
acompanhamento que se verifica como está se desenvolvendo as atividades, se as metas vão
ou não ser alcançadas, e em quais localidades será necessário realizar alguma atividade
corretiva.

Essa análise será apresentada à unidade socioeducativa durante a reunião
intermediária de monitoramento. Caso haja necessidade de elaboração de alguma estratégia
corretiva, utilizando como instrumento o plano de ação, esse será o momento.

4.6.3 - Atas de reuniões

Em todos os encontros realizados no GEDUC são elaboradas atas das reuniões.
Esse instrumento é importante na medida em que ficará registrado, em banco de dados da
DIP, tudo o que for discutido e proposto durante as reuniões. Na reunião imediatamente
posterior, a ata anteriormente elaborada, será levada para que se tenha um contraponto, ou
seja, para que se saiba as alterações ocorridas a partir de discussões elaboradas. Verificará se
de fato as discussões estão saindo do papel e produzindo efeito para os envolvidos.

Além disso, se faz necessário ressaltar outra importância dessa atas. O
GEDUC, como dito, não é apenas um instrumento que visa ao estrito cumprimento de metas,
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mais do que isso, ele visa inserir a cultura dos dados, do planejamento do sistema
socioeducativo como um todo. Partindo disso, as atas são um bom indicador, pois através dela
se percebe a envolvimento da equipe das unidades socioeducativas, se todos conhecem o
instrumento, se ocorrem discussões internas, se de fato estão parando para analisar e planejar
ações.

4.7 - Indicadores

Durante a reunião de apresentação da metodologia GEDUC, ocorrida em
dezembro de 2007, como já exposto, foi reservado um período para discussão dos
indicadores. Estes deveriam refletir preocupações do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8069/1990) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), ambos
trabalhados em passagens anteriores.

Entretanto, os indicadores a serem incluídos não ficariam restritos apenas a
preceitos desses dois regulamentos. Necessidades observadas pelos gestores também seriam
contempladas. Assim sendo, ficaram estabelecidos os indicadores listados abaixo (vide
ANEXO BI):
•

Número absoluto de visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica;

•

Percentual de adolescentes inseridos em oficinas;

•

Percentual de PIA (plano individual de atendimento) em progressão;

•

Percentual de adolescentes inseridos em curso de profissionalização;

•

Percentual de adolescentes inseridos em curso de aprendizagem;

•

Percentual de adolescentes matriculados no ensino formal;

•

Percentual de adolescentes em acompanhamento escolar;
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•

Número absoluto de fugas;

•

Número absoluto de tumultos;

•

Percentual de adolescentes que progrediram de série ou ciclo.

A visita realizada pela equipe técnica é o momento em que membros da equipe
técnica vão até casa do adolescente para conhecer a sua realidade. Esse momento é de suma
importância, pois a partir dele, de conversas com familiares, é realizado um diagnóstico do
adolescente e do ambiente que o cerca. Além disso, esse momento é uma possibilidade a mais
de envolver a família no processo socioeducativo.

O

percentual

de

adolescentes

inseridos

em

oficinas,

cursos

de

profissionalização e aprendizagem, matriculados no ensino formal, em acompanhamento
escolar, e que obtiveram progressão de série ou ciclo, estão presentes em virtude da
responsabilidade do Estado na provisão de uma sólida formação aos adolescentes.

O primeiro, adolescentes inseridos em oficinas, está ligado ao fornecimento de
atividades de esporte, cultura e lazer por parte dos Centros, ou mesmo de entidades da
sociedade civil.

Os indicadores, percentual de adolescentes em cursos de profissionalização e
aprendizagem, estão ligados à formação visando ao mercado de trabalho8.

Os percentuais de adolescentes matriculados no ensino formal e em
acompanhamento escolar, ligados à escolaridade, são direitos expressos na constituição, no

Conforme Decreto n° 5.598/2005 e Lei n° 9.394/96, curso profissionalizante exige o ensino médio, em
curso ou cursado. Já o curso de aprendizagem exige apenas o ensino básico.

p
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ECA e no SINASE, entretanto, nem sempre, por diversas razões, são atendidos. O

g)

acompanhamento escolar é uma espécie de reforço escolar oferecidos a adolescentes dos
centros de atendimentos provisórios, pois como o prazo máximo de permanência no regime

™

provisório é de 45 dias, seria inviável sua inserção no ensino formal. Já a progressão de ciclo
ou série visa aferir o aproveitamento escolar dos adolescentes nas unidades socioeducativas.

O PIA, é o instrumento através do qual o adolescente, em conjunto com a
equipe técnica que o assiste, estabelece metas de conduta. Através desse instrumento verificase o avanço ou retrocesso do adolescente dentro do processo socioeducativo(SINASE, 2007,
p.92). O próprio SINASE (2007) expõe o PIA como um instrumento pedagógico
fundamental. Reside aí sua importância como indicador.

Indicadores de segurança, como fugas e tumultos, não poderiam ficar de fora,
por tudo que cerca o atendimento socioeducativo. Embora possua uma essência pedagógica,
ele está inserido no arranjo institucional da segurança pública. Além disso, deve-se ressaltar a
responsabilização, ou seja, os adolescentes devem cumprir as medidas determinadas pela
justiça. Outro aspecto a ser lembrado, é relativo a uma possível avaliação da própria equipe de
trabalho das unidades socioeducativas. O §1° do art. 121 do ECA, dirigido à medida de
internação, permite a realização de atividades externas, salvo expressa determinação judicial
em contrário, a critério da equipe técnica da entidade. Se, por exemplo, ocorrem seguidas
fugas nessas atividades externas, é um indicativo de algum problema existe nos critérios
adotados pela equipe. Lembrando que para a fuga é necessário a transposição de barreiras,
sendo, para todos os efeitos, o agente considerado uma barreira. E tumulto seria uma
confusão, balbúrdia, que não necessita de intervenção policial para sua contenção.
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4.8 - Orçamento

O sistema socioeducativo de Minas Gerais é composto por 26 unidades
socioeducativas, sendo que 12 estão localizadas no interior. Como o GEDUC está muito
vinculado a encontros, reuniões entre equipes, tem-se que parcela dos gastos giram em tomo
disso, diárias, serviço de alimentação. Mas a maior parte dos gastos está vinculado à
premiação. Com relação às fontes dos recursos, no GEDUC são utilizados recursos próprios
do orçamento da SUASE.

4.8.1 - Diárias

Diárias são pagas a funcionários que viajarão a serviço, ficando ausente de sua
região por mais de 6 horas. Para a realização das reuniões plenárias, que ocorrem em Belo
Horizonte, todos os diretores das unidades socioeducativas participam. Além deste momento
existe a solicitação de diárias para a realização das reuniões intermediárias. Entretanto, desta
vez são solicitadas por membros do núcleo gerencial da SUASE que vão até os centros de
atendimento. Busca-se ao máximo otimizar tempo e recurso; dessa forma, os participantes das
reuniões devem percorrer, numa mesma viagem, todas as localidades na mesma região.

Quanto ao valor das diárias, deve-se lembrar que diretores tem direito a diária
no valor de R$120, enquanto os demais recebem R$100. A discriminação dos gastos pode ser
observada na Tabela 1, elaborada de acordo com requisições de diárias feitas pelos
funcionários junto ao núcleo de apoio administrativo da SUASE.

/
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TABELA 1 - DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS COM DIÁRIAS
N° diária

Valor

Etapas
Diretor

Não-diretor ;

(R $ )

Capacitação-GPR

9

18

2880

Pactuações

6

12

1920

Intermediárias

-

6

720

Plenárias

8

-

960

Total gasto (R$)

-

-

6480

Dotação orçamentária
14510642100443600001

4.8.2 - Serviço de alimentação

Dentro das etapas do GEDUC, a plenária é a única em que são prestados
serviços de alimentação. Para cada participante é pago o valor de R$5,10, para a empresa
contratada. O valor gasto é apresentado em Tabela 2.

TABELA 2 - DISCRIMINAÇÃO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO
Evento
Plenária 1
Plenária 2
Plenária 3 (estimado)
Total gasto (R$)

N° de
participantes

Valor (R$)

27
28
28

137,70
142,80
142,80
423,30

Dotação orçamentária
14510642100443600001
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4.8.3 - Premiação

O GEDUC premiará, no início do ano de 2009, as unidades socioeducativos
que se destacarem no sistema, tanto em virtude do alcance das metas estipuladas quanto na
criação de uma cultura de dados, de um trabalho pautado no planejamento. Os prêmios a
serem distribuídos estão em fase de compras, mas já possuem valores fixados conforme
Tabela 3 abaixo.

TABELA 3 - DISCRIMINAÇÃO DE GASTOS NA PREMIAÇÃO
Quantidade

Produto

Valor
individual(R$)

Dotação orçamentária
14510642100443600001

2

Notebook

4000

2

Data show

2600

Total gasto (R$)

8600
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5 - ENTREVISTAS E DESAFIOS

Após elaboração do desenho institucional do GEDUC, este capítulo será
dedicado à exposição do resumo das entrevistas, bem como à apresentação dos desafios
enfrentados na implementação e execução do GEDUC.

Neste estudo foram realizadas três entrevistas9 com diretoras gerais de
unidades de atendimento ao adolescente autor de ato inffacional. Nas entrevistas procurou-se
colher suas percepções em relação a toda dinâmica de funcionamento do GEDUC. Foram
entrevistadas Ana Celles, diretora do Centro Socioeducativo Santa Clara, Camila Botelho,
diretora do Centro de Internação Provisória São Benedito e Raquel Silveira, diretora do
Centro de Atendimento ao Adolescente.

Após o resumo das entrevistas serão exibidos os desafios enfrentados pelo
GEDUC. Estes desafios foram pontuados a partir das entrevistas e estágio realizado na
SUASE.

5.1 - RESUMO DAS ENTREVISTAS

A primeira série de perguntas foi direcionada ao tema “avaliação e
monitoramento de políticas públicas” . De uma forma geral, as repostas foram parecidas.
Todas as diretoras ressaltaram a importância da avaliação e monitoramento de políticas
públicas como forma de direcionar o trabalho. Elas afirmaram conhecer o GEDUC, citando
seu papel como instrumento avaliativo e sua inspiração nas novas diretrizes do governo
estadual, a contratualização por resultados. Raquel aproveitou para dizer de sua dificuldade
inicial em compreender o programa, cogitando como hipótese o aparente distanciamento das
9 íntegra das entrevistas se encontra no Anexo D
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unidades de atendimento aos adolescentes de execução indireta, em convênios. Além disto, as
entrevistadas revelaram que não havia, no sistema socioeducativo, uma ferramenta
sistematizada de avaliação e monitoramento como o GEDUC e que, muito em função disto,
boa parte de suas equipes de trabalho nunca tinham trabalhado com indicadores, metas,
“contratos de resultado”. Sendo isto, inclusive, apontado como uma grande preocupação
inicial.

A segunda rodada de perguntas foi direcionada ao processo de implantação do

0
0
0

GEDUC. Quando questionadas sobre o motivo de criação do programa, houve novamente
menção à influência exercida pelo Acordo de Resultado implantado no estado, principalmente
por parte de Ana Celles e Raquel. Camila destacou mais a tentativa do GEDUC de incentivar
o planejamento no sistema socioeducativo. Perguntadas sobre a recepção do programa dentro
das unidades, Camila não mencionou nenhum tipo de resistência, apenas preocupação com
alguns indicadores (percentual de adolescentes em acompanhamento escolar e percentual de
adolescentes inseridos em oficina). Segundo ela, “os adolescentes do centro de internação
provisória não têm a obrigação de participar desses dois eventos. Eles podem ou não

0

participar”. Arma Celles revelou certo medo da equipe. Segundo ela, “as pessoas têm receio

m

de avaliações”. Já Raquel disse que a recepção não foi boa, pois ela não tinha clareza sobre o

m

instrumento, dessa forma, não conseguiu “repassá-lo” para sua equipe. Além disto, houve

m

discordância em relação a alguns indicadores. Como ela disse, “nós da co-gestão, às vezes,
funcionamos com uma lógica diferente, o PIA(Plano Individual de Atendimento), por
exemplo, tem uma lógica totalmente diferente se comparado com outras unidades. Discutimos
isso com a SUASE e alterações foram feitas”. Com relação a críticas ao processo de
implantação, Camila e Ana Celles não fizeram nenhum destaque negativo. A segunda achou
um processo muito bem feito, pois todos participaram. “Não foi posto goela abaixo”. Já
Raquel achou confuso o processo. Segundo ela faltou clareza.

A terceira rodada de perguntas foi direcionada à execução do GEDUC.
Quando questionadas sobre o papel da unidade na execução do GEDUC, Raquel e Ana Celles
tiveram um pouco de dificuldade. Não tinham muita clareza sobre o que competia à unidade

1

77
no processo de execução do GEDUC. Depois de refletirem um pouco, elas destacaram, assim
como Camila, a geração de dados e participação nas reuniões. Nesta rodada foram trabalhados
os momentos do GEDUC (pactuações, reuniões intermediárias e plenárias). Em relação à
pactuação, as três acharam muito construtivo. Ana Celles e Camila, entretanto, destacaram a
dificuldade deste processo devido à escassez de dados. Conforme a primeira, foi um processo
feito “às escuras”. A segunda ressaltou que houve um árduo trabalho da equipe para se chegar
às metas para os indicadores. As três diretoras também acharam muito interressante as
reuniões intermediárias. Destacaram seu papel de aproximação entre os trabalhos do núcleo
gerencial e das unidades de atendimento e além do monitoramento dos indicadores e ações
executadas. Raquel ainda mencionou que foi a partir da primeira reunião intermediária que
sua equipe de trabalho conheceu mais a fundo o GEDUC. Com relação às plenárias, Ana
Celles e Camila destacaram a segunda como muito boa. Para elas a primeira foi um pouco
desorganizada, não havia uma pauta de discussões. A segunda plenária foi mais organizada e
colocou os diretores das unidades para produzir, saindo do papel de meros expectadores101. Foi
perguntado às diretoras se todos os membros de suas equipes conheciam GEDUC e se existe
reuniões internas para sua discussão. Todas disseram acreditar que sua equipe conhece o
programa e que, durante as reuniões de equipe, sempre que necessário ou requisitado por
algum técnico, ele é abordado. Camila ressaltou a importância do “Gestão à vista”,
implantado na unidade, como forma de facilitar o processo de conhecimento e divulgação do
instrumento avaliativo.

Na quarta rodada foram elaboradas perguntas abordando o fluxo de
informações. Perguntadas sobre o que levam em consideração no processo de elaboração do
planejamento da unidade, Ana Celles e Camila disseram que o planejamento das ações é feito
principalmente em cima das demandas da comunidade socioeducativa, ou seja, funcionários e
adolescentes. Raquel apontou as diretrizes dos Salesianos" e do estado como propulsores do
planejamento. Em princípio, nenhuma das diretoras apontou a utilização dados, como os
dispostos na planilha mensal de atividades, na elaboração do planejamento, corroborando com

10 Durante a segunda plenária do GEDUC foram distribuídos casos, com problemas apresentados durante as
reuniões intermediárias, para que os próprios diretores, organizados em grupos, apresentassem soluções.
11 Organização que gerencia o CEAD em parceria com estado.

0

0
0
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a idéia da carência do trabalho com dados no sistema socioeducativo. Depois disto elas foram

0

questionadas sobre a planilha mensal de atividades. Dessa vez as três destacaram a
importância desta planilha como instrumento utilizado no planejamento da unidade.
Questionadas sobre o acompanhamento, o que podia ser alterado e como tomam
conhecimento dos passos do GEDUC, a diretoras apontaram como bom, principalmente pelo
fato de ter sempre alguém observando o que acontece dentro das unidades. Sobre como
tomam conhecimento dos passos do GEDUC, lembraram principalmente dos e-mails e
memorandos.

A quinta e última rodada de perguntas foi destinada às expectativas e
sugestões. A primeira indagação foi direcionada à possíveis alterações nas unidades em
decorrência do GEDUC. Ana Celles citou o projeto “Intermeios” como inspirado pelo
GEDUC. Segundo ela o projeto “Intermeios “ objetiva a elaboração de um planejamento
estratégico para a unidade, através de reuniões e discussões entre a equipe de trabalho. Camila
lembrou da implantação do “Gestão à vista” e da criação de indicadores internos. Raquel
também apontou a implantação do “Gestão à vista” e ressaltou a maior preocupação em parar
e analisar os dados disponíveis. Outra questão abordou suas expectativas em relação ao
GEDUC e o que pode ser alterado. Elas destacaram a possibilidade da elaboração de um
planejamento mais consistente e a possibilidade do sistema socioeducativo se conhecer
melhor. Quanto a alterações, Camila pensou em aumentar a premiação (para esse ano estão
previsto dois notebooks e datashows). Raquel destacou a introdução de mais indicadores.
Conforme Raquel “seria muito importante um indicador relativo aos egressos. Contribuiria
bastante para que pudéssemos pensar além do sistema socioeducativo. Isso seria importante
para os adolescentes e completaria ainda mais nosso trabalho”. A última questão procurou
saber qual a avaliação que as três diretoras fazem do GEDUC. Todas acham o programa
muito importante. Camila destaca que é um instrumento que vem para aperfeiçoar a gestão e
possibilita reduzir o amadorismo no sistema socioeducativo. Ana Celles e Raquel destacam
sua importância enquanto instrumento capaz de elaborar um diagnóstico do sistema, para uma
conseqüente melhoria no atendimento aos adolescentes. Sendo este último o fim maior desta
política pública.
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5.2 - DESAFIOS

O setor público brasileiro, como ressaltado em diversas passagens, não
priorizava uma cultura de análise de dados, elaboração e execução de planejamento. Além
disso, tem-se uma preocupação recente com o monitoramento e avaliação das políticas
públicas, principalmente no ramo pertinente à segurança pública, como é o caso da SUASE.
Diante dessa realidade, foi observado que grande parcela da dificuldade com a implantação do
GEDUC esteve atrelada a esses fatores. Inicialmente, os gestores revelaram uma falta de
conhecimento em relação às novas práticas de gestão trazidas pelo instrumento em questão,
como indicadores e metas. Como dito anteriormente, essas novas diretrizes do governo
estadual, a contratualização por resultados, indicadores não haviam chegado até os gestores da
“ponta”, responsáveis de fato pela execução das ações. Isto foi amenizado através de reuniões
que possuíam como escopo a apresentação destas novas ferramentas.

Além deste problema, a falta de conhecimento das ferramentas de gestão,
outro, mais básico, dificultou o processo de implantação, que é o próprio desconhecimento do
GEDUC. Reuniões foram realizadas para apresentação do programa, discussão de indicadores
e pactuação. Mesmo com todos estes momentos, em vários casos, apenas durante as reuniões
intermediárias é que se percebeu a falta de conhecimento em relação ao programa. As vezes,
apenas o diretor geral conhecia o programa, pois participou das reuniões, mas não repassou os
assuntos discutidos a equipe de trabalho. Em outros casos, havia um desconhecimento geral e,
tanto a equipe, como o próprio diretor geral que participou das reuniões, não conheciam o
instrumento. Com isto alguns problemas apareceram. Primeiro, as reuniões que seriam
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utilizadas para a realização do monitoramento das unidades tiveram, em boa medida, que ser
utilizadas para a apresentação do GEDUC. Segundo, a pactuação de metas foi realizada em
momento anterior ao das primeiras reuniões intermediárias. Assim sendo, boa parte dos
gestores pactuaram sem um prévio diálogo com sua equipe de trabalho, ou mesmo sem saber
o que estavam pactuando, algo muito ruim para o processo. Uma conseqüência disto revelouse durante o ano, pois não foram raros os pedidos de revisão das metas por parte da equipe de
trabalho, sob a justificativa de que a meta estava muito além de suas possibilidades, ou
mesmo que “nem sabiam de onde havia surgido aquele número”.

E importante fazer uma ressalva diante do que exposto no parágrafo anterior.
Como se pode perceber através da realização das entrevistas, o processo de pactuação de
metas foi muito complicado. A falta de dados que compreendessem períodos anteriores fez
com que as pactuações se realizassem “às escuras”, sem uma análise do trabalho efetuado
pelas unidades durante períodos passados. O amplo debate com a equipe técnica seria uma
forma de minimizar o efeito da falta de informações. A participação efetiva da equipe técnica
poderia levar ao estabelecimento de metas mais condizentes com a realidade. Embora
havendo distorções nestes casos, o número pactuado teria sido gerado pela equipe de trabalho,
gozando, portanto, o instrumento, de uma maior legitimidade. Dentro disso é que se toma
importante fazer uma ressalva ao exposto no parágrafo anterior, pois, durante as reuniões,
claramente se diferenciava quando a dificuldade no alcance da meta era em virtude da falta de
um diálogo interno, discussão interna dos indicadores, das vezes em que isso ocorria apenas
pela falta de um “histórico”, ou por dificuldades ulteriores, como falta de técnicos.
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Passada esta questão, tem-se outro obstáculo. O trato com o dado foi e ainda
continua sendo um problema. Os gestores das unidades socioeducativas, assim como boa
parte dos gestores públicos, não têm o costume de analisar e refletir sobre o significado de um
dado. Isto impacta claramente na realização de um planejamento. A planilha mensal de
atividades é muito pouco utilizada. Este instrumento poderia auxiliar neste processo, já que
apresenta uma “radiografia” do atendimento realizado nas unidades, como percebido nas
entrevistas. Esta questão do trabalho com o dado é uma dificuldade, mas espera-se que essa
experiência com o GEDUC possa apresentar como efeito a melhora neste quesito. A
importância de se utilizar ao máximo as informações disponíveis é o que sempre se ressalta
durante as reuniões. Quando são implementadas ações fruto de criteriosas análises de dados, a
possibilidade de seu sucesso aumenta consideravelmente.

Ainda

dentro

da preocupação

com

os

dados,

deve-se

mencionar o

procedimento de envio da planilha mensal de atividades para Diretoria da Gestão da
Informação e Pesquisa. O acompanhamento dos indicadores do GEDUC é realizado através
dos dados dispostos nesta planilha, como dito em passagens anteriores, sendo a planilha,
portanto, um instrumento fundamental para a execução do GEDUC. Embora exerça tal função
dentro do GEDUC e mesmo com sua importância enquanto principal fonte de dados do
sistema socioeducativo, o que se verifica são constantes problemas nesta planilha, como
atrasos no seu envio, dados incompletos, errados, ou mesmo inconsistentes. O fato de que o
sistema socioeducativo sofre uma alta rotatividade de pessoal contribui para estes problemas,
pois, em alguns casos, pode-se ter problemas de preenchimento da planilha pela falta de
técnicos, como possível lentidão na reposição. Já em outros, pode-se ter problemas pelo
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desconhecimento do novo técnico. Frequentemente, estes problemas com a equipe técnica
levam aos equívocos no envio da planilha supramencionados.

Como se sabe, o bom funcionamento de um mecanismo que possui a finalidade
de avaliar e monitorar políticas públicas está intrinsecamente ligado a um seguro e confiável
fluxo de informações. Diante disto, algumas medidas foram tomadas procurando reduzir os
problemas citados. Os gestores do núcleo gerencial tiveram um papel sensibilizador,
exaltando em todos os encontros a importância da planilha, de seu preenchimento correto,
imputando maior responsabilidade aos gestores das unidades no processo. Outro mecanismo
utilizado para melhorar esse fluxo de informação foi a vinculação do envio da planilha a
outros instrumentos, como o acordo de resultados. Como exposto em passagem anterior, foi
criado um indicador para o Acordo de Resultados que abarca, entre outras coisas, o
preenchimento correto, completo e no período previsto da planilha. Foram duas medidas que
procuraram incentivar ainda mais o cuidado e o trabalho com a informação e que surtiram
efeitos. Percebe-se, comparando os primeiros meses com os meses de agosto, setembro e
outubro desse corrente ano, por exemplo, uma sensível alteração no trato com a planilha.
Equívocos estão sempre ocorrendo, mas existem grandes preocupações, por parte das
unidades e respaldado pelo núcleo gerencial, em minimizá-los.

Estes são alguns problemas percebidos através da realização do estágio na
SUASE e das entrevistas com as diretoras de três unidades de atendimento ao adolescente
autor de ato inffacional. A maioria dos problemas apresentados são bem previsíveis, pois
estão associados à falta da cultura de trabalho com dados que imperava no sistema
socioeducativo. Era de se imaginar que um instrumento que trabalha fündamentalmente com
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dados, como o GEDUC, enfrentaria grandes problemas para ser implantado e executado em
um setor carente no trabalho com dados.

Destacando agora aspectos positivos do GEDUC, as entrevistas revelaram a
importância de um instrumento sistematizado como este, com a intenção de avaliar, que
aproxima os trabalhos das equipes do núcleo gerencial e das unidades. Foi muito frisada a
relevância do GEDUC, até pela falta de um instrumento nestes moldes, direcionado ao
trabalho das unidades.

O GEDUC foi criado, dentre outros propósitos, como dito, para impulsionar a
cultura de dados e do planejamento no sistema socioeducativo. Já se percebe algo neste
sentido. Todas as diretoras entrevistadas mencionaram ações influenciadas pelo trabalho com
o GEDUC, voltadas para a afirmação do planejamento em sua unidade. Pelo pouco tempo
deste instrumento, menos de um ano, é um resultado muito positivo.

Como mencionado, o GEDUC é um instrumento de avaliação e monitoramento
do sistema socioeducativo. Este sistema possui 26 unidades de atendimento, dispersas por
todo o estado de Minas Gerais, compostas, em muitos casos, como evidenciado através das
entrevistas, por pessoas que nunca tinham tido contato com um programa como este, com as
ferramentas utilizadas por ele (indicadores, metas, plano de ação, gestão para resultados).
Evidentemente que, com todas essas características, as dificuldades seriam grandes. Costumase dizer na SUASE que estão “construindo um avião em pleno voou”. À medida que questões
vão surgindo, por parte das unidades ou do núcleo gerencial, são discutidas e, caso necessário,
alterações são promovidas no GEDUC. Mesmo com todas estas dificuldades é um
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instrumento necessário para que, através da avaliação, do monitoramento, do fomento ao
planejamento e cultura de dados, possa ser impressa maior efetividade/eficiência à política
socioeducativa.

Diante desta necessidade, esta monografia procurou apresentar o GEDUC, sua
dinâmica de funcionamento, o porquê de sua implementação, os atores envolvidos, as
percepções possibilitadas através da realização de estágio na SUASE e colhidas através de
entrevistas, e os desafios à sua implementação, evidenciando, também, a importância da
existência deste mecanismo de avaliação e monitoramento de políticas públicas para a efetiva
e eficiente atuação no sistema socioeducativo mineiro.
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ANEXO A
Relação das Unidades de Atendimento Socioeducativo
Execução Direta
Unidade

Endereço

Regime

Município

Centro de Internação Provisória
Dom Bosco
CEIP-DB

Av. dos Andradas, 4015
Santa Tereza
31.010-560

Internação
Provisória

Belo
Horizonte

Centro de Encaminhamento para
Semiliberdade
CES

Av. dos Andradas, 4015
Santa Tereza
31.010-560

Internação
Provisória /
Semiliberdade

Belo
Horizonte

Centro de Internação Provisória
São Benedito
CEIP-SB

Rua Conselheiro Rocha,
3792
Santa Tereza
31.010-310

Internação
Provisória

Belo
Horizonte

Centro de Reeducação Social São
Jerônimo
CRSSJ

Rua Santo Agostinho,
1361
Horto
31.035-490

Internação e
Internação
Provisória
(feminino)

Belo
Horizonte

Centro Socioeducativo Santa Clara
CSESC

Rua Macaúbas, s/n°
Capitão Eduardo
31.998-640

Internação

Belo
Horizonte

Centro Socioeducativo Santa
Helena
CSESH

Av. Senador Levindo
Coelho, 940 Distrito
Industrial - Vale do Jatobá
30.664-030

Internação

Belo
Horizonte

Centro Socioeducativo Santa
Terezinha
CSEST

Rua Conselheiro Rocha,
3792
Horto
31.010-310

Internação

Belo
Horizonte

Centro Socioeducativo de
Uberlândia
CSEU

Rua Goiabinhas s/n°
Dom Almir
38.407-500

Estrada de Jequitibá, Km
12
Distrito de Wenceslau
Brás
35.701-970
Rua Agente Daniel Silva
Centro Socioeducativo Nossa
Marinho,
Senhora Aparecida
n° 199
CSENSA
Bairro Cidade Industrial
39400-000
Rua Gustavo Leonardt, n°
Centro Socioeducativo São Cosme
1240
CSESCO
São Jacinto
39.801-260
Centro Socioeducativo de Sete
Lagoas
CSESL

Internação e
Uberlândia
internação provisória

Internação

Sete Lagoas

Internação e
Internação
Provisória

Montes
Claros

Internação e
Internação
Provisória

Teófilo
Otoni
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Município

Regime

Unidade

Endereço

Centro Socioeducativo de
Divinópolis
CSED

Av. Tinharé, s/n°
Floramar

Centro Socioeducativo de
Justinópolis
CSEJ

Rua Milton Assunção, n°
240
Eliane - Justinópolis
33.943-100

Internação

Ribeirão das
Neves

Centro Socioeducativo de Juiz de
Fora
CSEJF

Av. JK, n° 01
Santa Lúcia
36.081-000

Internação e
Internação
Provisória

Juiz de Fora

Centro Socioeducativo São
Francisco de Assis
CSESFA

Rua Espera Feliz, n° 700
Santos Dumont II
35.100-000

Internação e
Internação
Provisória

Governador
Valadares

mtemaçao e
~ . . - ,•
_
. . . Divmopohs
mtemaçao provisona

Relação das Unidades de Atendimento Socioeducativo
Execução conveniada
Unidade
Centro de Internação
Provisória Sete Lagoas
CEIP-SL

Endereço

Regime

Município

Rua Matozinhos, n° 456
Santa Luzia
31.998-640

Internação
provisória

Sete Lagoas

Internação e
Internação
Provisória

Uberaba

Internação

Belo Horizonte

Internação e
Internação
provisória

Patrocínio

Internação

Pirapora

Centro de Atendimento e
Rua João Nascimento, s/n°
Reeducação do Adolescente
Jardim Triângulo
CARESAM I
38.072-600
Rua Viva de Carvalho, n°
64
Lindéia
30.690-600
Alameda dos Pinheiros,
Centro de Integração e Apoio
n° 2025
ao Adolescente de Patrocínio
Bairro Morada Nova
CIAAP
38.740-000
Centro Socioeducativo para BR 365, n° 365 -K m 109
Adolescentes de Pirapora
Jardim Primavera
CESAP
39.270-000
Centro de Atendimento ao
Adolescente
CEAD

i

Semiliberdade Ouro Preto

Rua Major Lage, n° 208
Ouro Preto
31310-200

Semiliberdade

Belo Horizonte

Semiliberdade Santa
Terezinha

Rua Casa Blanca, n° 791
Sta. Terezinha
31365-160

Semiliberdade

Belo Horizonte

Unidade

Endereço

Regime

Semiliberdade Amazonas

Av. Amazonas, n° 5416
Nova Suíça
30480-000

Semiliberdade

Semiliberdade Alpes

Rua Barão de Aiuroca, n° 4
Dom Cabral

Semiliberdade

Município
Belo Horizonte

Belo Horizonte

Governador
Valadares
Projeto Gerando Vidas Semiliberdade de
Governador Valadares

Rua Rio Corrente, s/n°
(antigo alojamento da Vale
da Rio Doce) Bairro
Baguari 35030-440

Semiliberdade

Juiz de Fora
Pólo de Evolução das
Medidas Socioeducativas PEMSE

Rua Inácio da Gama, n°
813 2o andar - Lourdes
36070-420

Semiliberdade
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ANEXO B

GEDUC - INSTRUMENTO DE PACTUAÇÃO DE METAS

Cálculo dos Indicadores

Indicadores

Órgão responsável

Centros
TOTAL de adolescentes Socioeducativos
que foram atendidos na (internação,
Ocupação anual
unidade no ano
semiliberdade) e meio
aberto
Centros
Número absoluto de
Socioeducativos
Número
de
visitas
visitas domiciliares
(internação,
domiciliares
realizadas
realizadas pela
semiliberdade) e meio
pela equipe técnica
equipe técnica
aberto
de Número de adolescentes Centros
Percentual
Socioeducativos
adolescentes
inseridos em
(internação,
internação
atendidos
em oficinas/ocupação anual
provisória,
oficinas
*100
çp m iltK p rH ííH p ^

Percentual de PIAS Número de PIAs em
evolução/ocupação anual
em evolução
*100

Centros
Socioeducativos
(internação, e
semiliberdade)

Número de adolescentes
inseridos em cursos de
profissionalização
/ocupação anual * 100

Centros
Socioeducativos
(internação,
semiliberdade) e meio
aberto

Percentual
de
Número de adolescentes
adolescentes
inseridos em cursos de
inseridos em cursos
aprendizagem/ocupação
de aprendizagem
anual * 100

Centros
Socioeducativos
(internação,
semiliberdade) e meio
aberto

de
Percentual
adolescentes
inseridos em cursos
de
profissionalização

Percentual
adolescentes
matriculados
rede formal
ensino

de
Número de adolescentes
na matriculados/ocupação
de anual * 100

Percentual
adolescentes
em
acompanhamento
escolar

Centros
Socioeducativos
(internação,
semiliberdade) e meio
aberto

Número de adolescentes
Centros socioeducativos
em acompanhamento
escolar/ ocupação anual * (internação provisória)
100

2007

2008 !
META

Indicadores

Cálculo dos Indicadores

Órgão responsável

Percentual
de
adolescentes
que
obtiveram
progressão
de
série/ciclo escolar

Número de adolescentes
que obtiveram progressão
de série ou ciclo/número
de adolescentes
matriculados * 100

Centros
Socioeducativos
(internação,
semiliberdade e meio
aberto)

Número absoluto de
Número de tumultos
tumultos

Centros
Socioeducativos
(internação, internação
provisória e
semiliberdade)

Número absoluto de
Número de fugas
fugas

Centros
Socioeducativos
(internação, internação
provisória e
semiliberdade)

2008

META

ANEXOC
ENTREVISTA 1
Nome: Ana Celles
Unidade: Centro Socioeducativo Santa Clara

1 Sobre avaliação e monitoramento
Você sabe o que é GEDUC?
Sim. O GEDUC é instrumento que avalia o funcionamento dos Centros. Além disso, busca
alinhar as ações do núcleo gerencial da SUASE com as dos centros, dando um maior caráter de
parceria a essa relação.

Você considera a avaliacão/monitoramento importante para centros? Qual é a importância?
Acho super legal. E muito importante saber que tem sempre alguém olhando para o trabalho que
está sendo realizado dentro do centro. Alguém vendo o que está acontecendo e alertando quando
saímos da trajetória programada. Como disse na outra questão, é uma importante parceria. Nós
não nos sentimos abandonados.

Você teve algum contato anterior como uma ferramenta de avaliação e monitoramento de
políticas públicas?
Sim, já tinha contanto com esse tipo de ferramenta. Eu sou funcionária aposentada pela Secretária
de Estado da Fazenda. Lá sempre estávamos sendo avaliados e pregava-se muito essa questão do
cumprimento de metas.

Pensando no centro socioeducativo como um todo, você considera que a equipe possuía algum
contato com ferramentas de gestão, como gestão por resultados, indicadores? De que forma?
Essa foi uma dificuldade que pensei quando ficamos sabendo do GEDUC. A minha equipe
trabalho nunca tinha tido contato com essas ferramentas, a exceção de uma funcionária. Mas é
importante dizer também que o processo de implantação foi bem pensado, pois sabendo da

dificuldade de grande parcela do sistema socioeducativo no trabalho com essas ferramentas, foi
elaborado um curso de capacitação. Acho que esse curso facilitou bastante todo o processo de
implantação do GEDUC.

Antes do GEDUC havia algum mecanismo de monitoramento e avaliação da política
socioeducativa? Como era realizado?
Isso eu não posso te informar com certeza. Desde assumi o Santa Clara(centro de internação) não
tinha tido nenhum contanto. A gente sempre seguiu as diretrizes do SINASE, mas nada
comparável com GEDUC. O que posso dizer é que como o GEDUC, com essa parceria, não
havia nada. É bom dizer também que o fato da antiga SAME(Superintendência de Atendimento
às Medidas Socioeducativas) ter se tomado uma Subsecretária contribuiu. Essa estrutura mais
robusta com uma maior especialização fez muito bem ao sistema.

2 Implantação do GEDUC
Você sabe por que foi criado? Com qual objetivo?
Sim. O GEDUC está inserido nessas novas diretrizes de planejamento do governador. Essa idéia
de tomar Minas Gerais o melhor estado para se viver; nesse planejamento feito no PMDI (Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado).

O GEDUC segue a linha do Acordo de Resultados.

Essa idéia de realizar pactuação de metas em todo o serviço público.

Você participou da implantação? De que forma?
Sim. Participei discutindo os indicadores que avaliam nosso trabalho e aquiescendo as metas para
a unidade.

Houve alguma dificuldade inicial? Qual (is) foi (foram)?
Dificuldades que envolva diretamente o GEDUC não. Mas indiretamente sim. Penso no caso das
capacitações. É importante realizar curso de capacitação. Conhecimento é sempre bem vindo,
mas parece que às vezes se esquecem que aqui têm adolescentes. São disponibilizados cursos,
com um detenninado número de vagas para a Unidade. Se participarmos do curso, preenchendo o
número de vagas e carga horária necessária, ficaremos com equipe de atendimento muito
desfalcada. Acho que os multiplicadores deveriam ser mais aproveitados.
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Como a equipe de trabalho recebeu o instrumento?
Não houve resistência. Houve na verdade certo medo. As pessoas têm receio de avaliações, mas
logo depois todos perceberam que era um importante instrumento para impulsionar o trabalho.

Houve algum tipo de resistência na equipe? Como se manifestou?
Como te disse antes, houve um receio, mas que logo deixou e existir.

Alguma critica pode ser feita ao processo de implantação do GEDUC? Qual (is)?
Não tenho criticas a fazer sobre o processo de implantação. Foi um processo bem feito. A idéia
da capacitação foi muito boa. Além do mais, o GEDUC não foi posto “goela abaixo”. Todos
contribuíram na sua construção.

3 Da execução do GEDUC
Qual o papel desta unidade na execução do GEDUC?
Enviar dados, relatórios.

Quais as dificuldades enfrentadas durante a execução do GEDUC?
Como GEDUC em si não. Apresentamos sempre o que nos compete. Tudo que é previsto, é feito.
Não pensamos nas metas, pensamos no trabalho. O alcance da meta é conseqüência do trabalho.
O que enfrentamos de dificuldade aqui é o transporte. O Santa Clara é longe de tudo ( localizado
no bairro Capitão Eduardo, em Belo Horizonte).

O que acha das etapas do GEDUC? (pactuacão, reuniões intermediárias e plenárias)
Pactuação: Foi legal. O problema é que tivemos que pactuar quase no “escuro”, pois além do
pouco tempo, não tínhamos uma boa base de dados para estudarmos. Realizamos discussões
internas para discussão e, dentro das limitações, estipulamos em tomo de que poderíamos
acordar.
Reuniões intermediárias: Super interessante. Foi um momento em que tivemos um olhar externo
sobre nossas atividades. E isso é muito bom. Boas idéias surgem. As vezes estamos tão inseridos
no processo que não enxergamos ações que podem melhorar o trabalho.
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Plenária: No inicio não estava bom, não se tinha, por exemplo, uma pauta formada. Mas depois
tiveram uma melhor organização e novas atividades foram trazidas. Melhorou bastante.

O que você acha dos planos de ação? Eles possuem alguma funcionalidade concreta na unidade?
Ou seja, as ações saem do papel? Como pode ser aperfeiçoado?
O plano de ação é um grande incentivo para a equipe. E as ações têm saído do papel. Funciona
muito bem.

Todos da equipe de trabalho conhecem o GEDUC?
Todos conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer. Temos uma reunião semanal para estudo
caso. São reservados vinte minutos para discussão de qualquer assunto. Constantemente eu falo
do GEDUC.

Existe algum momento para discussão interna do instrumento? Quando? O que se discute? Quem
participa?
Existe. Como disse na resposta anterior, existe essa reunião semanal. Mas existe também uma
mensal chamada de “Projeto Intermeios”. E o momento para se discutir os pontos fracos e fortes
da unidade. Realiza-se uma espécie de planejamento estratégico. Trabalha-se de tudo. Toda a
equipe deve participar.

4_Fluxo de Informações
O planejamento das atividades realizadas na unidade se baseia em algum tipo de dado?
Nossas ações se baseiam, em boa medida, na demanda dos adolescentes. Sempre observando a
disponibilidade da unidade.

A planilha de atividades mensais subsidia esse processo?
Sim. A gente usa a planilha principalmente para a realização das pactuações.

Quem alimenta a planilha mensal de atividades?
Rodrigo é o responsável. Os técnicos repassam a ele as informações a serem colocadas na
planilha.
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O que você acha do acompanhamento do GEDUC? O que poderia ser alterado?
Bom e bem feito. Subsidia o nosso trabalho. Com relação a alterações, não tenho sugestões.

Como a unidade toma conhecimento dos passos do GEDUC (reuniões, plano de ação, etc)? Essa
forma de comunicação vem dando certo?
Os principais meios são e-mails e memorandos. Eles vêem funcionando muito bem. Nunca tive
problemas.

As informações repassadas pelas unidades são processadas de modo adequado pelo GEDUC?
Sim. É muito fácil trabalhar com a DIP ( Diretoria de Gestão da Informação e Pesquisa).

5 Expectativas e Sugestões
O GEDUC provocou alguma alteração na unidade em termos do trato com a informação ou
dados? E em termos de planejamento?
O GEDUC foi uma ferramenta que pegou muito rápido. Sempre que preciso de informações, sem
a quem posso recorrer. O “Projeto Intermeios”, que citei antes, foi fortemente inspirado no
GEDUC. O GEDUC serviu de inspiração e incentivo para a gente começar a pensar em nosso
papel na unidade e na preocupação com um planejamento.

O que espera do GEDUC?
Acho que é uma oportunidade do sistema socioeducativo se conhecer melhor. E ressaltando a
questão da parceria. O GEDUC aproximou mais as unidades do núcleo gerencial. Isso foi algo
muito bom trazido pelo GEDUC. Espero que continue assim

O que deve ser excluído?
Não tem nada que penso em excluir. No inicio tive problemas pela falta de dados para realizar a
pactuação.

O que deve ser acrescido?
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Também não tenho nada a acrescentar. Acho que boas alterações já foram feitas. Alguns pontos
complicados, como indicadores confusos, foram modificados. Já melhorou bastante.

No geral, qual avaliação que você faz sobre o GEDUC?
Excelente. Além do que já disse nas outras questões, é importante, pois sempre teremos um
diagnóstico do nosso trabalho. Sempre tem alguém olhando o que é feito aqui dentro e tentando
ajudar.

ENTREVISTA 2
Nome: Camila Botelho
Unidade: Centro de Internação Provisória São Benedito

1 Sobre avaliação e monitoramento
Você sabe o que é GEDUC?
Sim. O GEDUC é um instrumento na linha do choque de gestão proposto por Aécio Neves.
Propõe-se a avaliar o trabalho no sistema socioeducativo, procurando incentivar o planejamento.
Utiliza-se de indicadores, fazendo com que as unidades se organizem em cima desses
indicadores.

Você considera a avaliação/monitoramento importante para Centros? Qual é a importância?
Considero muito importante. É uma forma de qualificar ainda mais o trabalho. O Centro se
mantém num esforço constante para realizar o acordado, para melhorar a forma de execução das
ações. Os dois instrumentos forçam a gente muitas vezes repensar o trabalho, procurando saber se
estamos executando da melhor forma.

Você teve algum contato anterior como uma ferramenta de avaliação e monitoramento de
políticas públicas?
Antes de trabalhar aqui no centro, eu trabalhava na SAME (Superintendência de Atendimento às
Medidas Socioeducativas). Lá tive contato com esse tipo de ferramenta. Tinha, por exemplo,
metas no processo de contratação de pessoal.
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Pensando no centro socioeducativo como um todo, você considera que a equipe possuía algum
contato com ferramentas de gestão, como gestão por resultados, indicadores? De que forma?
Não. A equipe não tinha contato com essas ferramentas.

Antes do GEDUC havia algum mecanismo de monitoramento e avaliação da política
socioeducativa? Como era realizado?
Como o GEDUC não havia. Esse trabalho com indicadores, metas pactuadas por unidades de
atendimento, não ocorria.

2 Implantação do GEDUC
Você sabe por que foi criado? Com qual objetivo?
Sim. O GEDUC foi criado para poder incentivar todo sistema socioeducativo a planejar, a poder
pensar a ações a serem executadas. Através do estabelecimento prêmios para o alcance de metas,
para o trabalho com as informações, procura-se incentivar o planejamento.

Você participou da implantação? De que forma?
Participei das reuniões para construção dos indicadores e na apresentação das metas.

Houve alguma dificuldade inicial? Qual (is) foi (foram)?
Quando foram estabelecidos os indicadores fiquei um pouco preocupada com dois deles:
Percentual e adolescentes em acompanhamento escolar e percentual de adolescentes inseridos em
oficina. Os adolescentes aqui do centro de internação provisória não têm a obrigação de participar
desses dois eventos. Eles podem ou não participar. Depende, em boa medida, deles. Diante disso,
a equipe de trabalho se organizou para programar ações que incentivassem eles a participar, que
despertasse o interesse. Esse trabalho está dando certo. Nós nos organizamos para isso.

Como a equipe de trabalho recebeu o instrumento?
Recebeu bem. Não tive nenhum tipo de manifestação contrária ao GEDUC.

Houve algum tipo de resistência na equipe? Como se manifestou?
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Não houve resistência. O que percebo é uma extrema preocupação da equipe em atingir as metas.
As pessoas aqui se exigem bastante.

Alguma crítica pode ser feita ao processo de implantação do GEDUC? Qual (is)?
Nem tanto à implantação do GEDUC. No início do ano foi pactuado o GEDUC e no meio do ano
ocorreu a pactuação do Acordo de Resultados (A.R.). A pactuação do Acordo de Resultados foi
feita em cima do que foi elaborado para o GEDUC. Entretanto algumas dessas metas inseridas no
A. R. foram alteradas, ou seja, para um mesmo indicador tivemos metas diferentes entre o
GEDUC e o A.R. Foi-nos explicado a dificuldade nesse processo, ocorreu de um dia para o outro,
mas, de qualquer forma, não participamos da discussão.

3 Da execução do GEDUC
Qual o papel desta unidade na execução do GEDUC?
Um dos principais papéis é procurar trabalhar, organizar para que as metas acordadas, sejam
alcançadas. Além de gerar as informações necessárias, como estipulado.

Quais as dificuldades enfrentadas durante a execução do GEDUC?
Como disse na questão sobre dificuldades na implementação, tivemos dificuldades com aqueles
dois indicadores. Mas com a realização de reuniões internas, procuramos soluções.

O que acha das etapas do GEDUC? (pactuação. reuniões intermediárias e plenárias)
Pactuação: Esse foi um momento um pouco complicado. Não tínhamos muitas informações para
tomar sólida nossa pactuação. A equipe se reuniu e procurou pactuar o que o centro queria como
resultado. Quais resultados a equipe queria alcançar esse ano.
Reuniões Intermediárias: É o monitoramento para que a unidade não fique perdida. O GEDUC
não é só meta, tem todo um monitoramento. Muito importante para nosso trabalho.
Plenárias: A última foi mais interessante. Colocou todos para pensar no trabalho, na metodologia,
o que pode fazer, alternativas de trabalho. Foi muito bom.

O que você acha dos planos de acão? Eles possuem alguma funcionalidade concreta na unidade?
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Plano de ação já fazia parte do nosso dia-a-dia. Acho que isso contribuiu para o seu bom
funcionamento. A equipe de segurança é a que mais gosta de plano de ação. Esses planos são
importantes também porque é um canal de demanda para a unidade. Agora quando se tem uma
demanda da unidade, ela é colocada no papel, com um responsável e um prazo determinado. É
um canal institucionalizado. Sei, com muita clareza, a quem recorrer para saber como anda uma
ação.

Todos da equipe de trabalho conhecem o GEDUC?
Todos conhecem. Implantamos a “Gestão à vista”, que facilita ainda mais esse processo de
conhecimento. Durante reuniões com a equipe, sempre se trata do GEDUC.

Existe algum momento para discussão interna do instrumento? Quando? O que se discute? Quem
participa?
Existe. Temos uma reunião geral, semanal em que discutimos todos os assuntos do centro. Além
disso, estamos organizando reuniões específicas, com participação de representantes das equipes
de trabalho.

4_Fluxo de Informações
O planejamento das atividades realizadas na Unidade se baseia em algum tipo de dado?
Baseia-se principalmente na demanda da comunidade socioeducativa, ou seja, nas demandas dos
adolescentes e da equipe técnica.

A planilha de atividades mensais subsidia esse processo?
Sim. A planilha nos obriga a pensar mês a mês. É um incentivo a mais para se planejar. Todo mês
devemos pensar quais atividades serão realizadas. É muito importante.

Quem alimenta a planilha mensal de atividades?
Valdivina é a referência na alimentação da planilha. Ela preenche os dados mais básicos e depois
senta como cada membro da equipe técnica para preencher os dados sob suas responsabilidades.
Após todo o preenchimento, a planilha passa pela Virgínia (diretora de atendimento) e por mim.

#
#
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para que possamos conferir e depois remeter para DIP (Diretoria de Gestão a Informação e
Pesquisa).

O que você acha do acompanhamento do GEDUC? O que poderia ser alterado?
Não tenho ressalvas. Só acho que o índice de participação no GEDUC poderia ser mais
divulgado12

Como a unidade toma conhecimento dos passos do GEDUC (reuniões, plano de acão. etc)? Essa
forma de comunicação vem dando certo?
Os principais meios de comunicação são memorandos e e-mails. Já tive um problema com a
comunicação. Estava previsto a elaboração de um relatório semestral, depois foi descartado em
mensagem via e-mail que eu não vi. Depois, conversando com outra diretora, fui descobrir que
não era mais necessário. Será que apenas o e-mail já seria adequado para essa situação?

As informações repassadas pelas unidades são processadas de modo adequado pelo GEDUC?
Sim. Inclusive já utilizei algumas vezes informações obtidas no GEDUC aqui na Unidade. Sem
nenhum problema.

5 Expectativas e Sugestões
O GEDUC provocou alguma alteração na unidade em termos do trato com a informação ou
dados? E em termos de planejamento?
Acho que algo a ser lembrado é o compromisso com a sociedade. O GEDUC faz com que sempre
lembremos que possuímos um grande compromisso com a sociedade. O adolescente que está
aqui no centro hoje, amanhã estará lá fora. Temos uma importante responsabilidade com sua
saída. Com relação a esse trabalho com informação, planejamento, aqui a gente tem procurado
desenvolver indicadores internos, algo que possa contribuir, ainda mais, para a boa execução de
nossas ações. Muito influenciado pelo trabalho no GEDUC.

O que espera do GEDUC?
Indicador inserido no Acordo de Resultados que procura associar à participação no GEDUC, através da
frequência em reuniões, emissão da planilha mensal de atividades correta e no período determinado, uma
determinada pontuação. E um indicador do Acordo de Resultados e não do GEDUC.
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Espero que possa consolidar um planejamento mais consistente para o sistema socioeducativo.
Percebe-se todo um esforço nessa direção, mas ainda podemos e temos que evoluir bastante nesse
quesito.

O que deve ser excluído?
O GEDUC é muito recente. Difícil fazer uma análise nesses moldes. Não penso em nada que
possa ser retirado.

0 que deve ser acrescido?
Acho que a premiação poderia ser maior e mais divulgada. Até hoje não sei com certeza quais
serão os prêmios. E como disse antes, espero que possa existir um maior planejamento das ações.
Espero que o GEDUC e o Acordo de Resultados, celebrado na metade do ano, possam contribuir
nesse processo.
No geral, qual avaliação que você faz sobre o GEDUC?
Muito bom instrumento. Vem para avançar, aperfeiçoar a gestão. Quando se tem reunião em que
se estipula uma ação, todos, tanto a equipe do centro como da SUASE, devem trabalhar na
execução dessa ação. As necessidades da unidade deixam de ser simples queixas. É algo
objetivamente posto, que precisa ser trabalhado para o alcance dos resultados previstos.
Considero que é uma possibilidade de reduzir o amadorismo.

ENTREVISTA 3
Nome: Raquel Silveira
Unidade: Centro de Atendimento ao Adolescente

1 Sobre avaliação e monitoramento
Você sabe o que é GEDUC?
Sim, mas tenho que admitir que custei para entender. Acho que pelo fato do CEAD ser uma
parceria, co-gestão, fiquei um de fora do processo. Aqui as informações demoram um pouco mais
para chegar e quando chegam, estão fragmentadas. Quando participava das reuniões percebia
que, para os demais diretores, todas aquelas informações repassadas faziam mais sentido.
Voltando a sua pergunta, o GEDUC é um instrumento que possibilita a melhoria do atendimento
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aos adolescentes, através do acompanhamento de alguns indicadores estabelecidos ao final do
ano passado (2007). Possibilita um diagnóstico de todo o sistema.

Você considera a avaliação/monitoramento importante para Centros? Qual é a importância?
Muito importante. Como eu disse, é a possibilidade da realização de um diagnóstico do sistema
socioeducativo. São ferramentas que, se bem utilizadas, possibilitarão grandes avanços em nossa
atuação.

Você teve algum contato anterior como uma ferramenta de avaliação e monitoramento de
políticas públicas?
Aqui no Centro a gente realizava algumas avaliações muito simples, utilizando conhecimentos
que eu adquiri através da participação em cursos. Eram precárias. Com um instrumento nos
moldes do GEDUC, com essa sistematização, indicadores, metas, acompanhamento, eu nunca
tinha tido contanto.

Pensando no Centro Socioeducativo como um todo, você considera que a equipe possuía algum
contato com ferramentas de gestão, como gestão por resultados, indicadores? De que forma?
Não. Esse foi um problema enfrentado no início.

Antes do GEDUC havia algum mecanismo de monitoramento e avaliação da política
socioeducativa? Como era realizado?
O centro tinha que enviar alguns relatórios para a SUASE, com informações mínimas, como
fugas, por exemplo. Era muito simples, acho que nem dava para avaliar algo.

2 Implantação do GEDUC
Você sabe por que foi criado? Com qual objetivo?
Acho que foi criado com a finalidade de possibilitar a realização de diagnósticos sobre o sistema
socioeducativo de Minas Gerais. É uma tentativa de se melhorar o atendimento aos adolescentes.
Além de possuir um “link” com as novas diretivas do governo, com o Acordo de Resultados.

Você participou da implantação? De que forma?

I
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Participei. Houve algumas reuniões para discussão dos indicadores. Achei um processo muito
confuso. Estava lá presente, mas nem sabia ao certo sobre o que estávamos discutindo.

Houve alguma dificuldade inicial? Qual (is) foi (foram)?
Sim. O processo não estava claro para mim. Atribuo isso ao distanciamento das parcerias em
relação às Unidades de gestão direta.

Como a equipe de trabalho recebeu o instrumento?
Como eu não tinha muita clareza sobre o processo, não foi muito fácil. Depois que passei a
conhecê-lo melhor, pude repassar as informações de forma mais correta para a equipe,
melhorando bastante a recepção. Realizamos reuniões internas para sua discussão. Quando
passamos a conhecê-lo melhor, tudo melhorou.

Houve algum tipo de resistência na equipe? Como se manifestou?
Não. Houve dificuldade pela falta de conhecimento. Ocorreu também que a equipe discordou de
alguns indicadores. Nós da co-gestão, às vezes, funcionamos com uma lógica diferente, o PIA
(Plano Individual de Atendimento), por exemplo, tem uma lógica totalmente diferente se
comparado com outras unidades. Discutimos isso com a SUASE e alterações foram feitas.

Alguma crítica pode ser feita ao processo de implantação do GEDUC? Qual (is)?
Acho que durante a implantação do GEDUC faltou clareza. Deveriam ter se preocupado mais
com isso. Além da questão das informações chegarem muito fragmentadas aqui.

3 Da execução do GEDUC
Qual o papel desta unidade na execução do GEDUC?
Encaminhar a planilha (Planilha Mensal de Atividades), que é a fontes de dados do GEDUC.
Além, é claro, de trabalhar para o alcance das metas e melhoria do atendimento aos adolescentes.

Quais as dificuldades enfrentadas durante a execução do GEDUC?
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No momento estamos vivendo o processo de rompimento do convênio entre os Salesianos e o
estado. Dada a turbulência e confusão desse processo, acho que pode ser um problema. Além
disso, posso citar também a falta de computadores e, às vezes, de recursos humanos.

O que acha das etapas do GEDUC? (pactuacão, reuniões intermediárias e plenárias!
Pactuacâo: Construtivo. Acho que foi importante para mobilizar a equipe. A pactuação trouxe a
equipe para perto do instrumento.
Reuniões intermediárias: Boas e bem produtivas. Foi a partir da realização da primeira
intermediária, que a minha equipe de trabalho conheceu mais a fundo o GEDUC e percebeu o
envolvimento da SUASE.
Plenária: Também foram boas. Nessa última eu tive muitas dúvidas. Durante a plenária estiveram
presentes alguns membros da SEPLAG para falar um pouco do Acordo de Resultados. Fiquei um
pouco confusa, pois, às vezes, eu achava que estavam falando do GEDUC e na verdade estavam
falando do Acordo e vice versa.

O que você acha dos planos de acão? Eles possuem alguma funcionalidade concreta na unidade?
Ou seja, as ações saem do papel? Como pode ser aperfeiçoado?
Acho ótimo. Instrumento que favorece muito o planejamento. Quando se tem alguma dificuldade,
é importante, pois traçamos, através dele, uma estratégia corretiva que pode envolver tanto o
centro como a SUASE.

Todos da equipe de trabalho conhecem o GEDUC?
Conhecem. Não posso afirmar que todos conhecem profundamente, mas conhecem. Foi
trabalhado em várias reuniões internas. Sempre que vou às reuniões intermediárias peço uma
cópia das apresentações para exibir aqui no Centro.

Existe algum momento para discussão interna do instrumento? Quando? O que se discute? Quem
participa?
Tivemos duas reuniões exclusivamente com o propósito de trabalhar o GEDUC. Sempre que
acho necessário reservo um espaço nas reuniões de equipe para discuti-lo. Nessas reuniões estão
todos presentes.
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4 Fluxo de Informações
O planejamento das atividades realizadas na unidade se baseia em algum tipo de dado?
Nosso planejamento se baseia principalmente nas diretrizes dos Salesianos e do estado. A cogestão possui uma situação híbrida. Nós temos que buscar o equilíbrio entre as diretivas dos
Salesianos e do estado.

A planilha de atividades mensais subsidia esse processo?
A planilha ajuda. É um instrumento de diagnóstico. É mais uma ferramenta a disposição do
Centro.

Quem alimenta a planilha mensal de atividades?
Cada técnico alimenta com a informação de sua competência. Patrícia (coordenadora) e eu
revisamos para depois encaminhar para SUASE.

O que você acha do acompanhamento do GEDUC? O que poderia ser alterado?
Bom. Não tenho em especial a dizer.

Como a unidade toma conhecimento dos passos do GEDUC (reuniões, plano de ação, etc)? Essa
forma de comunicação vem dando certo?

Fax, e-mails e durante as reuniões. Até hoje vem dando certo. As carinha dos planos de ação
estão todas verdinhas.

As informações repassadas pelas unidades são processadas de modo adequado pelo GEDUC?
São. Acho interessante observar o desenvolver dos trabalhos do Centro através da análise dos
indicadores que são trazidos para nós.

5 Expectativas e Sueestões
O GEDUC provocou alguma alteração na unidade em termos do trato com a informação ou
dados? E em termos de planejamento?
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Melhorou. O GEDUC ajudou demais na organização. Agora temos maior preocupação em parar e
analisar os dados que temos disponíveis. Inclusive, a “Gestão a vista” foi implantada inspirada no
GEDUC.

O que espera do GEDUC?
Espero que realmente o GEDUC possa contribuir para melhorar a qualidade do atendimento
dispensado aos adolescentes.

O que deve ser excluído?
Não vejo nada para ser excluído.

O que deve ser acrescido?
Talvez mais indicadores. Acho que seria muito importante um indicador relativo aos egressos.
Contribuiria bastante para que pudéssemos pensar além do sistema socioeducativo. Isso seria
importante para os adolescentes e completaria ainda mais nosso trabalho

No geral, qual avaliação que você faz sobre o GEDUC?
Instrumento muito necessário, que favorece muito o diagnóstico, para uma conseqüente melhoria
da política de atendimento aos adolescentes. Deve ser potencializado, com ampla divulgação dos
indicadores, para que todos tenham conhecimento do caminhar do atendimento socioeducativo no
estado.

ANEXO D
Modelo de Plano de Ação

BRNO
A GOVERN!

J L d e m i INAS 6EDUC

PLANO DE AÇÃO

Data da reunião:

Unidade:
Cód

i

Ação

Responsável

--------------

Cód

Término planejado

Término real

—

-------------------------

COMENTÁRIOS

_____ ___ __________ ___ _____
*

Término previsto

_ __________

Situação (legenda): £ em andamento no prazo
em andamento com atraso de até 20% em relação à data prevista
| em andamento com atraso superior a 20% em relação à data prevista

Situação

