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I.

INTRODUÇÃO

A proposta de elaborar um Plano Municipal de Prevenção à Letalidade Violenta de Jovens e
Adolescentes da Cidade de Belo Horizonte tem o objetivo de nortear uma política necessária e
urgente demandada pela sociedade na capital mineira.
Diferentes análises sobre essa situação destacam a necessidade de ações do Município para
combater a violência e diminuir o número de homicídios, sobretudo, porque a consequência dessa
mortalidade vai além de um cenário de medo e incertezas para toda a sociedade belo-horizontina,
que vem colaborando também para a desestruturação de inúmeras famílias. Além disso, esse quadro
de violência traz prejuízos ao próprio desenvolvimento do município. A violência e o homicídio afetam
principalmente os jovens, em sua maioria homens e negros. Esse fenômeno não pode ser ignorado
pelas políticas públicas.
No ano de 2017 o prefeito do município de Belo Horizonte instituiu um Grupo de Trabalho (GT) para
elaborar propostas de ações intersetoriais para a prevenção à letalidade violenta de jovens e
adolescentes no município, pelo Decreto nº 16.795, de 11 de dezembro de 2017. Integram o GT as
seguintes secretarias: Segurança e Prevenção, Educação, Esportes e Lazer, Cultura, Assistência
Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Saúde.
Com o propósito de disponibilizar informações sistematizadas para a construção do Plano Municipal
de Prevenção à letalidade de jovens e adolescentes, este documento apresenta uma avaliação
primária

das

ofertas

e

impasses

dos

serviços,

programas

e

projetos

direcionadas

a

jovens/adolescente que estão em risco eminente de morte, de cada secretaria municipal que integra
de forma estratégica esse Grupo de Trabalho. É o resultado das reuniões do GT realizadas entre os
meses de fevereiro a outubro de 2018. Cada secretaria fez uma apresentação das ações que
poderiam conter em seu escopo o atendimento aos adolescentes e jovens ameaçados de morte no
município.
Esse documento que agora apresentamos é o resultado de 13 (treze) encontros do Grupo de
Trabalho e tem por objetivo trazer apontamentos para a elaboração de um Plano Municipal de
Prevenção à letalidade juvenil.
Temos aqui o início de um trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com o tema da letalidade
juvenil, que busca mapear as ofertas das políticas, programas e projetos e, ao mesmo tempo, refletir
sobre as capacidades dessas Políticas, não só de atender ao público em pauta, mas também de
oferecer proteção social a este público.
Para que o fenômeno dos homicídios de jovens, em sua maioria negra e moradores de vilas e
favelas, seja compreendido como um problema social grave, buscamos a incidência sobre as
políticas públicas municipais. Uma meta importante desse Grupo de Trabalho é a necessidade de nos
organizarmos para oferecermos uma política inclusiva, compreensiva e aberta para esses
adolescentes e jovens em risco.
A letalidade juvenil é um fenômeno complexo e que nos exige dedicação, estudos, reflexões que
compartilhamos agora nesse documento, inicial, primeiro produto do GT Municipal. Outras
contribuições também estão sendo agregadas, como o relatório elaborado pela Comissão Especial de
Estudos Sobre o Homicídio de Jovens Negros e Pobres da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
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Vale ressaltar que, em um segundo momento de trabalho do GT, serão também agregadas
contribuições de outros setores, bem como a participação da sociedade civil. Nesse momento, nossa
tarefa é iniciar a discussão “para dentro” das políticas municipais, de nos atermos a um fenômeno tão
complexo e tão grave, como os homicídios de jovens na cidade de Belo Horizonte. Em 2017 foram
registrados 459 homicídios em BH destes, 240 são jovens entre 15 e 29 anos, o que representa mais
da metade do total de homicídios da cidade. A violência vem alterando o perfil de mortalidade na
capital mineira, as agressões são a principal causa de morte desse grupo etário.
Pela primeira vez, a PBH produz um diagnóstico sobre letalidade juvenil utilizando como fonte de
pesquisa a base de dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), tendo como referência
para registro dos óbitos a residência dos jovens vitimados. Esse tipo de registro nos apresenta a
possibilidade de fazermos uma análise de redes locais, de relações e vínculos desses jovens com
esse território onde vivem. Nossa perspectiva aqui, de análise, será a trajetória desses jovens em
seus locais de residência e a percepção do acesso às políticas, serviços e projetos locais, pensando
em como potencializar redes de proteção local a fim de evitar a morte de jovens na cidade de Belo
Horizonte.
O documento que agora apresentamos está subdividido em 04 partes:
A. Exposição de breve relato sobre o trabalho construído, bem como a apresentação do Grupo de
Trabalho instituído pelo Decreto nº 16.795, de 11 de dezembro de 2017.
B. Trabalho das Secretarias membro do GT, suas ações, propostas e impasses para a Prevenção à
letalidade juvenil.
C. Diagnóstico elaborado a partir dos dados do SIM pelo Centro Integrado de Operações da
Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH)1, em parceria com a SMSA.
D. Diretrizes construídas especificamente no âmbito do município de Belo Horizonte para tratar o
tema. Apesar da legislação, crianças, adolescentes e jovens brasileiros ainda estão expostas a
muitas situações de violações de direitos pela família, sociedade e pelo Estado. Muitos vivenciam
maus-tratos, abandono e desamparo, exploração do trabalho infantil, dos quais o tráfico de drogas
é um dos mais cruéis, prisões arbitrárias, trajetória de vidas nas ruas, dentre outras. Por isso,
crianças, adolescentes e jovens devem ter garantia de prioridade absoluta das políticas públicas
com primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.

Para almejarmos

proteção, as condições de vulnerabilidades e desigualdades precisam ser enfrentadas com
potentes políticas públicas, que devem incentivar a participação juvenil no exercício da cidadania,
especialmente no fortalecimento dos seus vínculos familiares e comunitários.

II.

AS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM O GT MUNICIPAL DE
PREVENÇÃO À LETALIDADE JUVENIL

O Decreto nº 16.795, de 11 de dezembro de 2017, definiu a criação do GT Municipal, suas
atribuições, assim como a composição deste, com o intuito de apontar para as Políticas Municipais a
necessidade de pensar as intervenções dessas áreas para a proteção de jovens em risco de morte.
Dessa forma, pensou-se um Grupo Intersetorial, com diferentes lógicas e saberes que poderiam
iniciar, para dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, uma discussão sobre a violência letal de jovens
na cidade.
1

A equipe da Gerência de Integração de Análise e Gestão – COP-BH/SMSP
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A necessidade de articulação de possíveis parcerias e a elaboração de um Diagnóstico sobre o
problema dos homicídios de jovens em Belo Horizonte são desafios apontados para o Grupo de
Trabalho Municipal de Prevenção a Letalidade de adolescentes e jovens. A participação de gestores
e técnicos de diferentes áreas do município tem como objetivo identificar estratégias de
enfrentamento ao problema, bem como formular as bases de uma política efetiva de redução à
letalidade juvenil.
Esse é um trabalho inédito no governo Municipal e exigiu, em um primeiro momento, uma reflexão
das secretarias sobre as ações com o público jovem e os impasses em relação ao tema da letalidade
juvenil, dentro dos programas e projetos. Apresentamos a seguir a sistematização de cada área das
Políticas Municipais integrantes do GT e os desafios que foram identificados durante a discussão
desse trabalho.


Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - (SMASAC) Subsecretaria de Assistência Social- Diretoria de Proteção Social Especial – Gerência de Gestão
dos Serviços da Média Complexidade - Coordenação do Acompanhamento Técnico Metodológico
das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; Subsecretaria de Direito e Cidadania – Diretoria
de Políticas para a Juventude – Gerência do Centro de Referência da Juventude.



Secretaria Municipal de Cultura (SMC) - Gerência de Coordenação dos Centros Culturais –
GECEC.



Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED) - Diretoria de Políticas Intersetoriais
da SMED - Gerência do Clima Escolar.



Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - (SMEL) - Gerência de Esporte Educacional.



Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP) - Diretoria de Prevenção à Criminalidade
- Gerencia de Prevenção à Letalidade Juvenil.



Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) – Coordenação da Atenção à Saúde da Criança e do
Adolescente.

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E
CIDADANIA
1.1. Apresentação
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania é responsável pela
criação e implantação de ações e programas para a promoção do desenvolvimento inclusivo, justo,
igualitário, assegurando o respeito às diferenças e o acesso aos serviços básicos oferecidos pelas
políticas públicas municipais. Para isso, são adotadas políticas voltadas à inclusão produtiva, social e
cultural, à proteção social e à garantia de direitos.
Uma das grandes frentes do trabalho desta secretaria está no campo da assistência social, por meio
da gestão de projetos de largo alcance na proteção à criança e ao adolescente, combate ao trabalho
infantil, população em situação de rua e execução de medidas socioeducativas de Meio Aberto. Atua
diretamente em consonância com o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e com os conselhos
de direitos.
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A Secretaria desenvolve também políticas públicas voltadas para crianças, adolescentes e a
juventude, os idosos, mulheres, pessoas com deficiência, população LGBT e para a promoção da
igualdade racial, além da segurança alimentar e nutricional. Nessa área, atua na gestão de grandes
programas, como os restaurantes populares, feiras livres, programa ABC de abastecimento, e
fomento à agricultura urbana, entre outros.

1.2-

Ações da Subsecretaria de Assistência Social para o público jovem e adolescente em

risco eminente de morte:
Conforme a Lei nº 8742/1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – a Assistência Social
atuará de forma integrada com as demais políticas setoriais, visando à garantia de mínimos sócias e
a universalização dos direitos sociais, no exercício da proteção social e a necessidades básicas dos
indivíduos e famílias.
A partir dessas garantias, sustentado no ECA, O Sistema Único de Assistência Social concentra uma
série de serviços, programas, projetos e benefícios de caráter continuado ou eventual com vistas a
garantir proteção à crianças e adolescentes com violações de direitos que são vítimas ou correm
risco de sofrer violência, maus tratos, negligência por parte de suas famílias, da sociedade e do
Estado, estando eles com os vínculos fragilizados ou rompidos.
Dentro dos três níveis de Proteção da Assistência Social, listamos aqui os principais serviços de
atendimento/acompanhamento à adolescentes e jovens na faixa de 15 a 29 anos:
A. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (Antigo Projovem Adolescente)
Atende jovens com idade entre 15 e 17 anos oriundos de famílias beneficiárias de programa de
transferência de renda, egressos de medida socioeducativa de meio aberto ou internação, de
medidas de proteção, do programa de erradicação do trabalho infantil (PETI) ou combate à violência
e ao abuso e exploração sexual, jovens com deficiência e jovens fora da escola. Desenvolvem
atividades nos CRAS durante toda a semana, de segundas às sextas-feiras, no período das 14h às
16h.
Por meio dessa oferta, os adolescentes participam de oficinas de esportes, música, fotografia, meio
ambiente, cinema, além de rodas de conversas sobre as temáticas que permeiam a vida de um
jovem. Essa oficinas tem como principais objetivos assegurar espaços de referência para o convívio
grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito
mútuo; a ampliação do universo informacional, artístico e cultura dos jovens, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidade, talentos e propiciar sua formação cidadã; propiciar
vivencias para o alcance da autonomia e protagonismo social; estimular a participação na vida
pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do
mundo contemporâneo, possibilitar o reconhecimento d trabalho e da educação como direito de
cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas
básicas; e contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.
B. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas
de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA)
O serviço prevê a orientação e auxílio ao adolescente no cumprimento da medida socioeducativa de
meio aberto, de forma a promover o acesso aos direitos para a ressignificação de valores em sua
vida pessoal e social, e para a responsabilidade diante da infração aplicada. O acompanhamento
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acontece nos Centros de Referencias Especializados de Assistência Social, (CREAS), que oferecem
apoio e acompanhamento individualizado e especializado, às famílias e/ou aos indivíduos que se
encontram em risco pessoal ou violação de direitos.
Os adolescentes são atendidos por profissionais especializados e acompanhados, semanalmente na
Regional de sua residência. Tem como objetivo orientar e auxiliar o adolescente no cumprimento da
medida, promover o acesso aos direitos para ressignificação de valores em sua vida pessoa e social,
e para a responsabilidade diante da infração praticada.
Este acompanhamento estimula a implicação da família no fortalecimento dos laços familiares,
promovendo a permanência do adolescente na escola, encaminhando para a formação profissional,
apoiando nos cuidados com a saúde, incentivando a prática de atividades esportivas, culturais e de
lazer que ocorrem na cidade, além de acompanhamento no cumprimento da medida nas instituições
parceiras.
No que se refere às instituições parceiras, a medida socioeducativa de Prestação de Serviço à
Comunidade, se opera principalmente a partir destas articulações. A Prestação de Serviços à
Comunidade prevê que o adolescente execute, de forma orientada pelo técnico responsável,
atividades que tenham valor socioeducativo, levando em consideração seus interesses e habilidade.
A oferta dos pontos de trabalho para o cumprimento desta medida é fundamental nesse processo.
Contamos para isso com a adesão de entidades filantrópicas e órgãos públicos. Nas instituições há
pessoas que são designadas para acompanhar e apoitar estes adolescentes: são os Educadores de
Referência.
Mesmo sendo direito do jovem o acompanhamento técnico na medida socioeducativa em meio
aberto, a sua adesão para o cumprimento ainda se mostra como um desafio, visto o contexto de
vulnerabilidade em que muitos se apresentam.
No ano de 2017, o Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
realizou o acompanhamento de 3.724 adolescentes, sendo 1.617 na modalidade de Liberdade
Assistida e 2.107 na modalidade de Prestação de Serviços à Comunidade. Destes, 327 adolescentes
e jovens (28,48%) do LA foram desligados por cumprimento da determinação judicial; e 363 (22,66%)
do PSC foram desligados por cumprimento da determinação judicial. Aproximadamente 47% dos
adolescentes desligados do serviço teve como principal motivo o abandono/evasão/ou infrequência, o
que sugere que a política deve trabalhar de forma mais integrada para alcançar seus objetivos.
Outro dado preocupante foi o número de adolescentes desligado do serviço por motivo de óbito: 20.
Nos registros, 17 adolescentes foram assassinados enquanto estavam em acompanhamento na
medida, 02 por motivo de overdose de entorpecentes, e 01 por acidente de transito.
C. Serviço Especializado de Abordagem Social
É um serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho
social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil,
exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão ser
consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam
atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de
ônibus, trens, metrô e outros.
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O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de
serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos.
Dentre seus principais objetivos, o serviço busca construir o processo de saída das ruas e possibilitar
condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais; identificar famílias e indivíduos
com direitos violados, a natureza das violações, as condições em que vivem, estratégias de
sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições; e
promover ações para a reinserção familiar e comunitária.
Funciona, por meio de parceria com uma instituição da sociedade civil, nas nove regionais da cidade,
concentrando sua ação principalmente na região central da cidade. Contam também com Unidades
de Referenciamento da População de Rua Adulta e Infando Juvenil: Os Centros de Referência da
População em Situação de Rua – CREAS POP, e o Centro de Referência da Criança e do
Adolescente – CRENTRO POP – MIGUILIM.
D. Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente
O acolhimento institucional é uma medida protetiva que pode ser aplicada pelos Conselhos Tutelares
e Vara da Infância e Juventude, em casos em que crianças e adolescentes precisem ser afastadas do
convívio familiar. O acolhimento se dá em pequenas unidades, onde as crianças recebem
alimentação, vestuário, cuidados de higiene, dentre outros, e tem seus direitos à saúde, educação,
transporte, esporte, lazer garantidos a partir da intersetorialidade entre as políticas públicas. O
Município de Belo Horizonte possui hoje uma rede com 47 unidades de acolhimento conveniadas,
disponibilizando 764 vagas, para crianças e adolescentes, de zero a 17 anos e 11 meses.
E. Acolhimento Institucional de Pessoas Adultas em situação de rua
Cabe destacar aqui que, além de oferecer uma rede de acolhimento institucional para criança e
adolescente por meio da medida protetiva aplicada, há também a oferta de Unidade de Acolhimento
Institucional para pessoa adulta em situação de rua. São as seguintes unidades:
Albergue Municipal Tia Branca: Oferta 400 vagas para acolhimento de pernoite a homens adultos.
No local, as pessoas em situação de rua recebem alimentação, pernoite e atendimento
socioassistencial.
Abrigo Pompéia: Oferta moradia a famílias em situação de rua, por meio de 22 cômodos que
normalmente acomodam até cinco pessoas. Os encaminhamentos são realizados pelos outros
serviços da rede de atendimento a esse público. O tempo de permanência é determinado em função
da autonomia dos usuários, construída a partir do acompanhamento sistemático dos técnicos do
serviço.
Abrigo São Paulo: Atende mulheres e homens em situações de vulnerabilidade e risco pessoal e
social em situação de vida nas ruas e migrantes. Podendo atender também famílias atingidas pelas
chuvas em situação de emergência. Das 200 vagas, 50 são destinadas ao acolhimento deste público.
Das 150 vagas restantes, 50 são destinadas aos homens e 50 às mulheres.
República Maria Maria: Atende 40 mulheres em situação de rua, encaminhadas pelos outros
serviços

da

rede.

Oferta

moradia,

alimentação,

acompanhamento

socioassistencial

e

encaminhamento para os outros serviços públicos. O tempo de permanência é determinado pelos
técnicos de acordo com a capacidade de autonomia e/ou reintegração familiar e a construção de uma
referência de vida fora das ruas.
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República Reviver e República Fábio Alves dos Santos: Atendem homens com trajetória de vida
nas ruas, maiores de 18 anos, encaminhados pela rede de atendimento após, no mínimo, seis meses
de acompanhamento. Ofertam moradia, acompanhamento socioassistencial e encaminhamento para
os outros serviços públicos, especialmente para qualificação profissional e para o mercado de
trabalho. Possuem foco na autonomia do sujeito e na construção de uma referência de vida fora das
ruas. A capacidade de atendimento é de 40 usuários na República Reviver e 44 na República Fábio
Alves dos Santos.
Serviço de Atendimento ao Migrante: Oferece 80 vagas de acolhimento institucional provisório para
migrantes adultos, do sexo masculino, em situação de vulnerabilidade pessoal e social. Realiza
encaminhamentos à rede, bem como o acesso aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às
demais políticas públicas setoriais. Disponibiliza diariamente aos usuários espaço para higienização,
alimentação, dormitório e guarda-volumes.
Unidade de Pós-Alta Hospitalar: Recebe até 20 adultos (homens e mulheres) com trajetória de vida
nas ruas que tenham passado por alguma cirurgia ou tratamento de saúde, tenham recebido alta
hospitalar, mas que ainda demandem cuidados especiais, como a administração de curativos,
medicamentos e alimentação adequada para pessoas em recuperação.

1.3-

Ações da Subsecretaria de Direito e Cidadania para o público jovem e adolescente em

risco eminente de morte:
A. Diretoria de Políticas para a Juventude
A Diretoria de Políticas para a Juventude (DPJU) integra a Subsecretaria de Direito e Cidadania,
dentro da SMASAC e tem por competência elaborar e coordenar diretrizes de políticas públicas
municipais para a promoção dos direitos de jovens previstos no Estatuto da Juventude (Lei 12.852 de
2013). As ações previstas e realizadas pela DPJU elegem como prioridades jovens que estejam em
situação de maior vulnerabilidade às diversas formas de violência urbana, institucional, racista,
sexista e LGBT fóbicas.
O foco do trabalho da DPJU dá-se tanto na execução direta quanto no fortalecimento de ações e
políticas públicas setoriais que atuem com jovens que mais têm sido alvo de diversas formas de
exclusão.
A DPJU é instituída no organograma da PBH a partir da reforma administrativa de agosto de 2017.
Sua composição de equipe começa, no entanto, em dezembro do mesmo ano. Nesse sentido,
destacam-se, até o presente momento, a proposta e realização das seguintes ações:
Educação política em Direitos Humanos e Cidadania: formação de sociedade civil e poder público
em direito de juventudes: ocorre por meio de rodas de conversa, oficinas, palestras e outros métodos
de trabalho coletivo com jovens em escolas, CRAS e outros espaços institucionais a partir de
demanda dos órgãos, da própria DPJU ou da SMASAC. Pautas antirracistas, de compreensão e
valorização das diversas culturas juvenis, de análise sobre a juventude como um momento relevante
em si mesmo, rompendo com concepções de juventudes como transitoriedade ou momento de crise,
problematização dos fenômenos que atingem as juventudes, entre outras, são tratadas a partir das
demandas, público e contexto de cada intervenção.
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Formação teórica e política da equipe que compõe a DPJU, com vistas ao aprimoramento da oferta
dos serviços à comunidade e aos demais órgãos da administração da PBH.
Programa Espaço da Cidadania: trata-se de inclusão produtiva por meio de cooperativismo. A ideia
é integrar jovens que produzem e comercializam produtos de forma artesanal. O Programa está
vinculado à feira que acontece semanalmente – às sextas-feiras, de 08 às 16h, na Rua Bernardo
Monteiro (Sta. Efigênia). A prioridade é pela inserção de jovens: negros, quilombolas, de terreiro,
pobres e moradores de periferia, indígenas, ciganos, egressos de medidas socioeducativas ou do
sistema prisional, em cumprimento de medidas socioeducativas de meio aberto ou semiaberto, e
jovens com histórico de vida nas ruas. O momento atual é de construção do plano de mobilização
entre jovens de Belo Horizonte.
Realização da pesquisa “Os/as jovens de Belo Horizonte: demandas e necessidades”, em
parceria com o Observatório das Juventudes – Faculdade de Educação da UFMG. A pesquisa
propõe-se a desenvolver um diagnóstico quantitativo sobre a realidade da juventude em BH a partir
da sistematização e análise de dados secundários já existentes, abordando as diferentes variáveis
socioeconômicas e culturais que incidem sobre o cotidiano dos/as jovens na cidade. Ao mesmo
tempo, objetiva também compreender esta realidade por meio de uma análise qualitativa buscando
ouvir os/as jovens sobre as políticas públicas já existentes, suas demandas em relação às mesmas,
bem como a disposição para intervir nesta realidade.
Participação e colaboração técnica das analistas de políticas públicas na Comissão Psicologia
e Juventudes do Conselho Regional de Psicologia. A comissão tem entre seus objetivos debater e
colaborar com trabalhos de psicólogas e psicólogos que atuam com jovens. A partir de estudos e
discussões temáticas a comissão colaborou com a construção do folder “O Genocídio da Juventude
Negra” e organiza-se atualmente para produzir o folder Psicologia e Juventudes. Tais peças gráficas
têm por objetivo problematizar, entre profissionais da Psicologia, concepções sobre as juventudes e
os fenômenos por elas vividos e protagonizados. Além disso, a Comissão colabora na articulação de
atividades e ações nos níveis municipal e estadual para as juventudes, e tem construído seminários
cujas temáticas abordam as culturas juvenis, a reflexão e debate acerca do atual panorama político e
econômico que incide na precariedade das políticas públicas de juventudes.
Realização da VI Conferência Municipal de Juventudes, compondo uma cadeira do poder público
na comissão organizadora. A Conferência ocorrerá entre os dias 23 e 25 de novembro de 2018. As
pré-conferências regionais entre 01 e 11 de novembro; e as inscrições para as pré-conferências livres
estão previstas para iniciar ainda em agosto (e poderão ser realizadas até o mês de setembro). Na VI
Conferência serão eleitos representantes do Conselho Municipal da Juventude (COMJUVE).
Acompanhamento das ações do COMJUVE e oferta de processo formativo com conselheiras (os),
em parceria com Observatório das Juventudes – Faculdade de Educação da UFMG.
Apoio às políticas públicas de juventude, por meio de acompanhamento das ações do CRJ.
Articulação de rede intersetorial para defesa do direito de acesso de jovens à justiça e
enfrentamento à violência institucional contra as juventudes.
B. Centro de Referência da Juventude
É um órgão público da Prefeitura de Belo Horizonte, vinculado à Secretaria Municipal Adjunta de
Direitos e Cidadania (SUDC), subordinada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança
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Alimentar e Cidadania (SMASAC). O equipamento, com 5.800m² de área construída, foi erguido para
ser totalmente voltado ao atendimento de jovens. O CRJ possui fácil acesso a pé, metrô ou ônibus e
tem como princípio norteador ser um espaço de participação, de diálogo e de trocas de experiências
entre indivíduos, instituições, grupos e coletivos que atuam em prol das juventudes.
O Centro de Referência da Juventude é o único equipamento destinado exclusivamente ao público
jovem em meio aos mais de 800 municípios de Minas Gerais e tem como foco, olhar para todos e
todas jovens, com idade de 15 a 29 anos, em especial para aqueles que têm suas vidas marcadas
por desigualdade de oportunidades, discriminações e opressões. Para o CRJ, não basta a construção
de políticas públicas superficiais, que não considerem o histórico cultural de cada identidade ou grupo
social. É preciso ir além, desconstruir antigas relações sociais, modificando as fontes que produzem
as desigualdades.
O CRJ é fruto de uma demanda das Juventudes de Belo Horizonte e da Região Metropolitana desde
o início dos anos 2000. Em maio de 2016 os movimentos e coletivos juvenis da cidade se
organizaram e lutaram – por meio de uma ocupação que durou 30 dias - para inserir na agenda
governamental a construção de um espaço público que ofertasse oportunidades qualificadas para os
e as jovens de BH e Região Metropolitana.
Para a elaboração colaborativa das diretrizes e do plano de ação do CRJ, a Prefeitura de Belo
Horizonte em parceria com o Comitê Gestor do Centro de Referência da Juventude, realizou, entre
abril e setembro de 2017, uma série de ações participativas e integradas junto às juventudes da
Grande BH.
O objetivo dos encontros foi a discussão em torno dos eixos de atuação do Centro, seguindo a
metodologia de escuta e construção coletiva, em conformidade com o Diagnóstico da Situação da
Criança, do Adolescente e do Jovem em Belo Horizonte2 (2013), que aponta para a “conclusão que,
geralmente, se lida com uma juventude abstrata, desconhecendo-se e/ou não se trabalhando com
suas realidades e necessidades concretas. No entanto, conhecer estas juventudes é delas se
aproximar e ouvi-las”.
Assim, alinhado às demandas das juventudes o CRJ passa a se pautar a partir dos seguintes
princípios:
1. Reconhecimento dos jovens, com idade entre 15 e 29 anos, como sujeitos de direitos universais,
geracionais e singulares;
2. Respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva das juventudes;
3. Reconhecimento da importância da igualdade de oportunidades, do bem-estar, da consciência
cidadã, da comunicação, da experimentação e da inovação para o desenvolvimento das
potencialidades dos jovens;
4. Estímulo e apoio ao diálogo e ao convívio social entre os jovens e as demais gerações;
5. Valorização da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação;
6. Fortalecimento e articulação de redes de apoio para as juventudes;
7. Estímulo à consciência política e à participação social dos jovens na construção de políticas
públicas destinadas às juventudes;

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO JOVEM EM BELO
HORIZONTE: Livro 12: juventudes em Belo Horizonte. Cooperativa de Trabalho de Professores Universidade
Livre, Belo Horizonte: UNILIVRECOOP, 2013.
2
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Gestão e Metodologia Participativa - Com o objetivo de construir coletivamente as diretrizes e ações,
o CRJ conta com um Comitê Gestor, composto por coletivos juvenis e representantes
governamentais.
Principais Ofertas Do CRJ - Todos os projetos e ações do CRJ são construídos e direcionados
observando o documento elaborado pelas juventudes nos Seminários realizados em 2017,
denominados de “Cola no CRJ”; “Desembola CRJ” e “Mostra CRJ”, quais sejam:
Agendamento e ocupação do espaço físico: O foco é fomentar a ocupação física e simbólica do CRJ
com vistas garantir a livre expressão das diferentes performances juvenis; garantir que o CRJ seja, de
fato, apropriado pelas juventudes permitindo sociabilidades e a fruição de expressividades. Garantir
que o CRJ seja o espaço público como lugar do “sim” em detrimento do “não”; Considerar as
experiências práticas de ocupação do CRJ para delinear as diretrizes de gestão e funcionamento do
espaço; disseminar informações sobre a capacidade e potencialidade de ocupação do CRJ no intuito
de abranger o maior número de coletivos e grupos de jovens na cidade.
Núcleos - O CRJ desenvolve ações orientadas por núcleos, organizados por áreas: Núcleo de
Gestão da Correria (Mundo do Trabalho), Núcleo de Arte e Cultura, Imagina – Núcleo de Direitos
Humanos e Diversidade, e o Agora CRJ – Núcleo de Gestão e Participação Social
Núcleo de Gestão da Correria - Este núcleo tem como objetivo mapear, sistematizar e difundir
informações sobre oportunidades relacionadas ao mundo do trabalho; promover espaços e processos
formativos; recolher e sistematizar informações sobre habilidades, potencialidades e saberes dos
jovens, com vistas a qualificar os projetos e ações do CRJ; articular com instituições públicas,
privadas e da sociedade civil.
Núcleo de arte e cultura - Este núcleo tem como objetivo oferecer suporte para que os jovens se
tornem executores de uma agenda de formação, fomento, produção, fruição e difusão de atividades
culturais e artísticas no CRJ.
Imagina – Núcleo de Direitos Humanos e Diversidade - Este núcleo tem como objetivo promover
estudos, debates, formações, campanhas, acesso a informação, sistematização e difusão sobre
direitos e violações e direitos das juventudes, com foco nos direitos humanos e suas expressões.
Agora CRJ – Núcleo de Gestão e Participação Social - Este núcleo tem como objetivo apoiar a
gestão do CRJ no que diz respeito a transparência, por meio da implantação do núcleo de gestão,
monitoramento e avaliação das atividades; Fomentar e articular a gestão participativa contribuindo
para a construção de uma agenda comum entre setores governamentais, parceiros, juventudes,
movimentos e CRJ; Fomentar o debate sobre formas de participação social; Articular e fortalecer
redes de parcerias entre as juventudes, instituições e movimentos juvenis.
Memorial pela Vida das Juventudes - O "Memorial pela vida das juventudes" é um projeto político
de fomento e convergência de ações civis solidárias cujo objetivo é reunir cidadãos belorizontinos na
defesa pela vida. Trata-se de um projeto que iniciou seu curso em dezembro de 2017 no Centro de
Referência da Juventude (CRJ), com o lançamento do livro "Juventude e Cidade, a potência do um e
do em comum" da Coleção Promoção de Saúde e Prevenção da Violência, da Faculdade de
Medicina da UFMG. Esta ação inaugural teve como objetivo reunir no CRJ, grupos e indivíduos
interessados no tema do genocídio das juventudes, com enfoque na juventude negra, pobre e
periférica para apresentação da ideia de se criar colaborativamente uma instalação artística de
impacto e de caráter permanente no CRJ, denominada "Memorial pela vida das juventudes".
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1.4.

Impasses na SMASAC

Subsecretaria de Assistência Social:
. Identificar na Proteção Social Básica, sobretudo nos territórios dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS), adolescentes e jovens em grande situação de vulnerabilidade social,
atuando de forma proativa na busca destes, visando sua vinculação às políticas sociais.
. Atuar de forma articulada e sistemática com a Proteção Social Básica com adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa, principalmente junto aqueles com dificuldade de vinculação
ao serviço, e permanência na prática infracional;
. Estabelecer novas estratégias de atuação junto aos adolescentes e jovens com relatos de ameaça
de morte que não aderem ao Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte
(PPCAAM), e que permanecem nos territórios da ameaça;
. Fortalecer os Serviços de atendimento à adolescentes e jovens em situação de rua, de forma a
identificar e propiciar o melhor encaminhamento aos mesmos, nos relatos de ameaça de morte, onde
a permanência na rua foi apontada como a saída;
. Qualificar as Unidades de Acolhimento Institucional na abordagem e acolhida ao adolescente e
jovem em situação de rua, que porventura esteja sob risco iminente de morte.

Subsecretaria de Direito e Cidadania
. A pauta das Juventudes e das suas políticas específicas, de acordo com o Estatuto da Juventude,
ainda é tímida e insipiente na agenda governamental da Prefeitura de Belo Horizonte.
. Orçamento municipal que garanta, para além da manutenção do CRJ enquanto equipamento
público, a execução de projetos e ações nos seus núcleos temáticos, fortalecendo-o como política
pública de juventude.
. Todos os núcleos possuem projetos vinculados, que foram desenhados e metodologicamente
estruturados nas ações participativas realizadas pelo CRJ e seu Comitê Gestor. Porém, diante da
ausência de recursos, somente ações que não demandam recursos financeiros ou que podem ser
realizadas pelos servidores e funcionários do CRJ e/ou por meio de parcerias são realizadas pelos
respectivos núcleos, como o projeto Pautas Silenciadas, do Núcleo Imagina, entre outros.
. O projeto Memorial pela Vida das Juventudes também não possui previsão orçamentária municipal
para sua execução. Desta forma, parceiros do CRJ participam do projeto por meio de organizações
da sociedade civil vinculadas aos editais, leis de incentivo e fomento. Até o momento 90 mil reais
foram captados e serão investidos nos focos i (grupos de trabalho) e v (instalação visual e artística
Memorial pela vida das Juventudes), sendo ainda necessários recursos para a realização plena do
projeto.
. O Centro de Referência da Juventude possui alguns espaços – cozinha, estúdio de música e
auditório ainda sem equipamentos que garantam seu pleno funcionamento.
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2. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.1. Apresentação: A Rede SUS/BH
Belo Horizonte apresenta uma robusta rede de saúde e adota a Estratégia de Saúde da Família como
coordenadora do cuidado e porta preferencial de entrada para os usuários do SUS. A Estratégia de
Saúde da Família mudou a lógica do atendimento, com a promoção de visitas domiciliares e
comunitárias que, mais do que diagnosticar doenças, previnem suas causas. Estão em atividade 588
Equipes de Saúde da Família.
2.2. A Saúde do Adolescente no Município de Belo Horizonte:
A definição de adolescência da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS)
delimita a adolescência à segunda década de vida (período dos 10 aos 19 anos). O conceito de
adolescência definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como período de vida dos 12
aos 18 anos de idade, é usado no campo jurídico, enquanto o conceito de adolescência da OMS é
usado no campo da saúde.
Adolescência e puberdade são termos que exprimem conceitos diferentes. A puberdade compreende
o conjunto de transformações no corpo que marcam o final da infância, principalmente o surgimento
dos caracteres sexuais secundários. A adolescência, por sua vez, pode ser entendida como uma
transição da vida infantil para a vida adulta, um processo que tem significados diferentes para o
indivíduo em diversas classes sociais, épocas e culturas, cuja vivência reflete a exteriorização dos
marcos socioculturais nos quais o adolescente se desenvolveu e vive.
Essa fase do desenvolvimento deve ser vista e compreendida como uma das mais ricas da vida
humana, repleta de possibilidades de aprendizagem, de experimentação, de inovação, sobretudo
quando as condições necessárias para o bom desenvolvimento como ambiente de proteção,
segurança social e emocional são ofertadas ao adolescente. Uma etapa da vida que deve ser
protegida pelos direitos assegurados na Convenção sobre os Direitos da Criança e, no Brasil, pela
Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente–ECA (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA A INFANCIA/UNICEF, 2011).
Para o acompanhamento da Saúde do adolescente em 2009, foi lançada pelo Ministério da Saúde “A
caderneta de Saúde do Adolescente” que reúne informações importantes para eles entenderem suas
mudanças corporais, cuidar de sua saúde sexual e reprodutiva, da saúde bucal, da alimentação e de
sua vacinação, dentre outros cuidados. A implantação da Caderneta de Saúde do Adolescente nos
Centros de Saúde, em 2010, e a atualização do Protocolo de Atenção Integral à Saúde do
Adolescente, em 2015, contribuíram para qualificar a assistência ao adolescente.
Alguns aspectos técnicos, éticos e legais, garantidos conforme consensos do Ministério da Saúde em
2007 norteiam o atendimento do adolescente. São eles:
a. Privacidade: o adolescente pode marcar consulta e ser atendido sozinho, em espaço privado.
b. Confidencialidade e sigilo: independentemente da idade, se assim desejar salvo quando a
não revelação possa acarretar danos ao paciente (Art.103 – Código de Ética Médica, Art. 154Código Penal Brasileiro).
c. Ética: Conforme o código de ética de cada categoria profissional.
d. Isenção de Juízo de valor: respeitar os valores morais, socioculturais e religiosos do
adolescente.
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No âmbito da saúde, é fundamental oferecer atenção integral à saúde dos adolescentes com vistas à
prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde. Dentro de uma perspectiva mais ampla,
deve-se garantir o acesso em todos os níveis de atenção na Rede-SUS, por meio de ações
construídas de forma integrada e articulada com diversos setores, como a Educação, a Assistência
Social, Cultura, Esporte, Trabalho e Renda, dentre outros. Dessa forma, amplia-se a possibilidade de
prevenir agravos, promover a saúde e melhorar a qualidade de vida dos jovens e garantir os direitos
previstos na Legislação.
Para nortear estas ações, o Ministério da Saúde lançou, em 2010, as Diretrizes Nacionais para a
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens. Estas Diretrizes reconhecem que o
“investimento na saúde da população de adolescentes e de jovens é custo efetivo porque garante a
qualidade de vida e também a energia, o espirito criativo, inovador e construtivo da população jovem,
considerados um rico potencial capaz de influenciar positivamente o desenvolvimento de um país”
(BRASIL, 2010).

2.3. A situação epidemiológica

O Unicef (2014) mostrou que o Brasil tem a triste estatística de ser o segundo país no mundo em
número absoluto de homicídios de adolescentes, atrás apenas da Nigéria. Hoje, os homicídios já
representam 36,5% das causas de morte, por fatores externos, de adolescentes no país, enquanto
para a população total correspondem a 4,8%. Mais de 33 mil brasileiros entre 12 e 18 anos foram
assassinados entre 2006 e 2012. Em Minas Gerais, os homicídios na população em geral cresceram
52,3% na década de 2002 a 2012 (WAISELFISZ, 2014). Em sua grande maioria, são adolescentes e
jovens negros, pobres, que vivem nas periferias das grandes cidades. Ou seja, as vítimas têm cor,
classe social e endereço.
Os homicídios evidenciam um grave problema social e de Saúde Pública e, por sua magnitude e
abrangência, determinam impactos na área social, econômica e de saúde. Afetam indivíduos, famílias
e a coletividade. Os anos potenciais de vida perdidos são muitos. (REIS,2017). A Saúde Pública se
posiciona num lugar muito especial para o enfrentamento da violência. A familiaridade e proximidade
com as vítimas de violências que convergem aos serviços, bem como a oportunidade de compilação
de informações propiciam ao setor da Saúde a construção de panoramas ampliados sobre o tema
(MINAYO, 1994).
Os homicídios representaram a principal causa de morte na população de adolescentes residentes
em Belo Horizonte no período de 2000 a 2017. A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003) define
como homicídios lesões infringidas por outra pessoa, empregando qualquer meio, com intenção de
lesar (ferir) ou de matar.
Durante o período de 2000 a 2014 analisado (REIS,2017), as taxas de mortalidade por homicídio de
adolescentes foram muito superiores em relação à mesma taxa na população geral (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1
Evolução das taxas de mortalidade por homicídio em adolescentes e população geral de residentes
de Belo Horizonte, no período de 2000 a 2014
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A Saúde Pública deve localizar sua atenção na prevenção primária, para além de cuidar das
consequências dos atos violentos. Observar padrões, desenhar e avaliar intervenções, assim como
implantar programas locais efetivos são fundamentais nesse processo. É de grande relevância
identificar questões que possam aumentar o grau de vulnerabilidade dos adolescentes frente aos
riscos, tais como: questões de gênero associadas com raça/etnia e classe social; condições de vida;
condições de saúde; acesso ou não à informação; insuficiência de políticas públicas.
A prevenção da violência contra os adolescentes deve ser, portanto, uma prioridade das políticas
públicas, com programas e ações específicos para essa faixa etária.

2.4. Ações da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte para o público adolescente em
situação de alta vulnerabilidade:
Projeto de Matriciamento da Atenção Primária na atenção à Saúde Integral do Adolescente:
Objetivo: Qualificar as Equipes de Saúde da Família, Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) e
Equipes de Apoio preferencialmente em Centros de Saúde localizados em áreas de vulnerabilidade
social para a promoção da Saúde e a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes, jovens e suas
famílias.
Projeto Rede de Cuidados e Proteção para os adolescentes, vítimas de agressão, atendidos no
Hospital João XXIII, residentes no Município de Belo Horizonte. O Projeto propõe à promoção e
proteção da vida do adolescente, mediante articulação de toda a rede de Garantias de Direito da
Criança e do Adolescente; promovendo a saúde do adolescente e garantindo atenção e cuidados
integrados. Pretende reduzir a morbimortalidade de adolescentes vítimas de agressão e contribuir
para a construção de condições dignas de existência e pleno desenvolvimento.
Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei –
PNAISAIRI. A PNAISARI tem como objetivo geral garantir e ampliar o acesso aos cuidados em saúde
dos adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto,
fechado e semiliberdade.
17

Programa Arte da Saúde/Ateliê de cidadania: O Programa Arte da Saúde é uma prática de
promoção à saúde voltada para crianças e adolescentes que buscam o enfrentamento de situações
de vulnerabilidades, risco social e/ou pessoal, usando a arte e suas diversas expressões como
principais ferramentas de produção de cidadania e protagonismo infanto-juvenil.
O Programa Arte da Saúde oferece oficinas de arte em várias modalidades: artes plásticas,
artesanato, dança, teatro, circo, capoeira, expressão corporal, música e construção de instrumentos,
grafite, culinária, jogos e brincadeiras, pintura, oficina de bonecos e outras atividades socioculturais,
capazes de potencializar talentos e aptidões, desenvolvendo e fortalecendo autoestima e habilidades.
O programa ainda promove a circulação urbana, como idas ao cinema, espetáculos teatrais,
apresentações musicais, museus, parques, ampliando as oportunidades de pertencimento a cidade.
Promove o fortalecimento e resgate da capacidade expressiva e criativa, a produção de laços sociais
e promoção da inclusão social, a sociabilidade, o convívio familiar, comunitário e escolar.
Programa Saúde na Escola: em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, atua nas escolas
municipais. A promoção da saúde de crianças e adolescentes é um dos aspectos amis relevantes do
programa.
Projeto Rede de Articuladores da Saúde Mental, o objetivo do articulador de território nos
equipamentos da saúde mental da criança e do adolescente destaca-se como possibilidade de fazer
a comunicação entre a criança/adolescente e o próprio território. O diferencial do articulador se dá
pela flexibilidade e liberdade de percorrer o território, para além do tratamento institucional. A
potência do trabalho do articulador é de conectar à rede dentro dos territórios de atuação.

2.5. Impasses
. Dificuldade de articulação da Rede de Garantias de Direitos para a população de adolescentes.
. Em constante construção o cuidado dos principais agravos que acometem adolescentes e jovens:
prevenção de agressões e outras causas externas de morte, uso abusivo de álcool e outras drogas,
em situação de rua, Infecções sexualmente transmissíveis e todas as situações de vulnerabilidade
que está exposto esse grupo etário.
. Manutenção de equipe técnica em todas as políticas para atendimento ágil dos casos de risco
(principalmente nos finais de semana)
. Expansão da Rede de Cuidados para a Juventude (20 a 29 anos)
. Expansão da Rede de Cuidados para o Hospital Risoleta Neves e Hospital Odilon Behrens
. Agilidade de todas as políticas no tempo real do caso.
. Avaliação de risco de retorno do adolescente vítima de agressão internado no Hospital João XXIII
para o território (Quem faz?)
. Participação de todos os atores necessários da Rede na discussão e acompanhamento dos casos
. Trabalho intersetorial nos territórios de alta vulnerabilidade
. Acompanhamento de adolescentes vítimas de agressão residentes em outros municípios.
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. Expansão da Rede de Garantias de Direitos para a Juventude (20 a 29 anos)
. Construção de atribuições e ações dos atores da Rede de Cuidados (qual o papel de cada um
nessa Rede?)

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.1. Apresentação
A participação da educação municipal no GT Prevenção à Letalidade de Jovens e Adolescentes
reforça o papel protetivo da escola e reafirma a instituição como espaço de vivências cotidianas na
qual boa parte dos fatores de risco podem ser percebidos.
A Educação Básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Em
Belo Horizonte, o município se responsabiliza pelos dois primeiros níveis do ensino básico, sendo o
ensino médio de competência do Estado.
A Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RME BH) conta com 173.064 mil estudantes,
atendidos por 11.080 professores, em 323 estabelecimentos próprios (SGE, 2018). Na Educação
Infantil (0 a 5 anos), além da rede própria, 23 mil crianças estão matriculadas em instituições
parceiras (PBH, 2018) e o atendimento às crianças de 4 a 5 anos é universalizado no município.
O Ensino Fundamental, voltado ao atendimento de estudantes de 6 a 14 anos, conta com maior
número de matrículas, sendo 112.030 mil estudantes. Dentro do Ensino Básico inclui-se a Educação
de Jovens e Adultos (EJA), modalidade de ensino que inclui os níveis fundamental e médio. Em Belo
Horizonte a EJA é prevista para estudantes acima de 15 anos que não completaram o ensino
fundamental e maiores de 18 anos que não completaram o ensino médio.
3.2. Ações da Secretaria para o público jovem e adolescente:
A-EJA – Educação de Jovens e Adultos - Na RME BH a EJA está presente em 119 escolas
municipais e em espaços não escolares, totalizando 13.579 mil estudantes em mais de 420 turmas
(SGE, 2018). Ressalta-se que, apesar do ensino médio não ser de competência do município, há
uma escola municipal em Belo Horizonte que oferece a EJA na modalidade do Ensino Médio, trata-se
da EM Caio Líbano Soares.
As principais metas da Educação de Jovens e Adultos no município de Belo Horizonte são: aumentar
o número de matrículas de estudantes nesta modalidade; reduzir a evasão escolar; garantir a
permanência dos estudantes com qualidade; elevar a taxa de estudantes certificados; fornecer
formação para os docentes que atuam na EJA.
Dentro deste propósito, algumas ações estão em andamento, tais como a ampliação de matrículas de
EJA na cidade por meio de campanhas de divulgação; a implantação de uma turma de EJA no Centro
de Referência para a Juventude – CRJ; atendimentos de estudantes da EJA na Educação Integral.
B-Programa Valorizar a Gastronomia - Com o intuito de potencializar as ações da EJA, soma-se o
Programa Valorizar a Gastronomia, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
O Programa é voltado à capacitação profissional de jovens, estudantes da Educação de Jovens e
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Adultos, com idade acima de 16 anos. Os estudantes do referido Programa têm as aulas estruturadas
em torno de oito cursos gratuitos ministrados ao longo do ano no Mercado da Lagoinha. Ao fim do
curso, o jovem é certificado profissionalmente.
C-Programa de Aceleração de Estudos – Entrelaçando - O Programa é destinado aos estudantes
na faixa etária entre 11 a 14 anos que apresentam dois ou mais anos de distorção entre idade/ano de
escolaridade, alfabetizados ou não. O objetivo do Entrelaçando é fortalecer a política educacional da
RME/BH relativa à inclusão social desses estudantes, posicionando-os no Ciclo ou ano do Ciclo
correspondente a sua faixa etária. Tem como objetivo promover a aquisição de competências e
habilidades básicas, indispensáveis à mudança da história desses estudantes, o fortalecimento da
autoestima e a construção da cidadania.
D-Programa de Aceleração de Estudos Geração Ativa - Programa criado em 2018, destinado aos
estudantes alfabetizados, na faixa etária de 15 a 17 anos, completados até 31 de março, que tenham
concluído o 6º ano e estejam matriculados no 7º, 8º ou 9º ano das escolas municipais. O objetivo do
Geração Ativa é realizar correção de fluxo para o 3º Ciclo do Ensino Fundamental, com resultados de
aprendizagem adequados ao prosseguimento de estudos.
E-Programas da Educação Integral - A Política de Educação Integral do Município atende
estudantes e também membros das comunidades escolares por meio de alguns programas e
projetos.
Programa Escola Integrada (PEI): o Programa atende cerca de 50 mil estudantes em 173 escolas
de Ensino Fundamental. Em 2018 o programa será ampliado para público EJA em 110 escolas, com
a previsão de 1hora e minutos de oficinas diárias.
Dentre as ações articuladas para a reorganização, melhoria e ampliação do Ensino Fundamental e da
Escola Integrada, o PEI, em articulação com a SMASAC, propõe um plano de ação e identificação
das famílias residentes nas áreas CRAS do município de Belo Horizonte, com o objetivo de
acompanhar os estudantes dessas áreas de forma mais articulada com as demais políticas.
Programa Escola Aberta (PEA): desde 2016 atende ao público escolar e à comunidade nos finais
de semana e no noturno, em algumas escolas, com oficinas diversas. A possibilidade de utilização do
espaço escolar para realizar atividades de lazer é potencialmente um fator preventivo por possibilitar
novas conexões com o território onde se vive.
Programa Escola nas Férias: atende a comunidade escolar com oficinas e atividades diversas, em
período de férias escolares.
Observatório da Adolescência: desenvolveu ações dentro da Semana de Orientação para o 1º
Emprego, de abril a setembro de 2018, em 32 escolas municipais, com público de 15 a 29 anos, em
parceria com 18 empresas e 4 universidades.

A SMED conta, também, com projetos de articulação interinstitucional que atendem estudantes do
Ensino Fundamental, são eles: Aluno Auditor, Câmara Mirim (CAMIR), Orçamento Participativo da
Criança e do Adolescente (OPCA) e Ouvidor Jovem. O objetivo desses projetos é desenvolver o
Protagonismo estudantil para a formação da cidadania de estudantes do ensino fundamental. Tais
projetos são executados pela SMED, em parceria com a Controladoria Geral do Município,
Subcontroladoria de Ouvidoria do Município, Subsecretaria de Participação Popular, Câmara
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Municipal de Belo Horizonte e a Controladoria Geral da União e estão presentes em 73 escolas da
RME BH.
Vale destacar que o atual governo municipal, entendendo a importância da articulação entre as
políticas, reforçou o papel protetivo da educação quando, dentro da reestruturação dos órgãos
municipais, criou na SMED a Diretoria de Políticas Intersetoriais (DPIN), Lei nº 11.065 de 1º de
agosto de 2017.
A DPIN Coordena as ações intersetoriais da SMED com as instituições governamentais (municipais,
estaduais, federais) e organizações da sociedade civil, já que essas são as instituições que compõem
o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Possui como atribuição, dentre outras,
articular e consolidar demandas intersetoriais apresentadas pelas escolas em relação aos programas
e projetos que visam fortalecer a escola como um ponto na rede de proteção de crianças e
adolescentes.
Duas gerências compõem a DPIN, uma delas é a Gerência de Articulação Família - Escola, cujos
objetivos são: coordenar e promover o diálogo e parceria entre escola, família e comunidade;
coordenar a execução do Programa Saúde na Escola; monitorar e acompanhar a frequência escolar,
buscando garantir a permanência, com qualidade e aprendizagem. A outra é a Gerência do Clima
Escolar que tem como objetivos: executar programas, projetos e ações de aprimoramento do clima
escolar, por meio da promoção da cultura de paz, da mediação de conflitos e da prevenção e
combate à violência escolar; promover ações que fortaleçam o pertencimento e protagonismo escolar
por meio da integração escola e comunidade.
Todas estas articulações demandam ações de formação com os profissionais das escolas e a
formação de grupos de trabalhos e encontros intersetoriais com diversos atores da Rede de
Proteção, bem como elaboração de fluxos, materiais e protocolos de atendimento. Em relação à
articulação, vale ressaltar o GT Segurança nas Escolas, realizado desde 2017 com membros da
SMED/DPIN e da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção/Guarda Municipal para discussões
mensais sobre segurança e prevenção nas escolas; o GT Socioeducativo e Educação, realizado
desde 2017 com membros da SMED/DPIN e da Subsecretaria Municipal de Assistência Social
(Coordenação de Medidas Socioeducativas) para análise e discussão de dados e elaboração de
propostas para o melhor atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
em meio aberto no município de Belo Horizonte.
Todo o esforço de articulação empreendido na RME BH parte do pressuposto de que a escola é um
ponto na rede de proteção de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Assim, buscando
compreender o contexto sócio cultural no qual o estudante se insere, a SMED busca uma educação
escolar de qualidade social, para todos.
Todo o esforço de articulação empreendido na RME BH tem por objetivo romper com a ideia de que
escola é, simplesmente, o lugar de transmitir conhecimento. Busca-se compreender o contexto sócio
cultural onde o estudante está inserido, aprender a ouvi-lo e, uma vez ouvindo-o, estar atento ao que
ele diz, pois é pela escuta que acreditamos que se realiza a Pedagogia da Libertação e da Autonomia
pregadas por Paulo Freire.
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4. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
4.1-

Apresentação:

A política pública de cultura, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura se pauta nas disposições
do Plano Municipal de Cultura (lei nº 10.854/2015) que dispõe, dentre suas diretrizes, democratizar o
acesso da população aos bens e serviços artístico-culturais. Esta diretriz inclui a população em sua
diversidade, o que inclui, portanto, as juventudes. A partir disso, a Secretaria Municipal de Cultura,
por meio das unidades da Fundação Municipal de Cultura, desenvolve diferentes projetos que podem
ser acessados pelos jovens.
Os projetos da política cultural estão dispostos em 4 programas: Fomento, incentivo e
desenvolvimento cultural; Formação na área da Cultura; Gestão da política municipal de cultura e
Memória e Patrimônio Cultural. Dentro destes 4 programas, são realizados projetos pelos
equipamentos da FMC, localizados nas nove regionais do município. (ver mapa). Cabe ressaltar que
os equipamentos públicos culturais se constituem de centros culturais, museus, centros de referência
e teatros, atendendo a diferentes segmentos e contextos artístico-culturais. Em sua maioria, as
atividades realizadas podem ser acessadas pela juventude, principalmente, nas ações de formação
artístico-cultural (destaque para o projeto Arena da Cultura), as ações de promoção da leitura
(bibliotecas dos Centros Culturais e Biblioteca Pública Infantil e Juvenil), as ações de fruição artística
(apresentações de teatro, música, dança, exposições, etc.) além das atividades museais (visitas
orientadas a escolas ou grupos de jovens espontâneos), mostras e exibições para público jovem no
MIS Cine Santa Tereza, etc.
Verifica-se, principalmente, nos centros culturais, a ocupação destes espaços por grupos de jovens
para o desenvolvimento de oficinas, cessão de espaço para ensaios, bem como demandas
específicas de linguagens das juventudes contemporâneas nas áreas de literatura, hip hop, funk,
cultura LGBT, rock independente, dança, uso do telecentro, etc. Constata-se, a necessidade de
ampliar a oferta de atividades e serviços para a juventude, considerando inclusive, as demandas por
atividades de audiovisual, jogos digitais, por exemplo.
Cabe lembrar que, em 2016, a Fundação Municipal de Cultura colaborou com a abertura do Centro
de Referência da Juventude (CRJ), coordenando o seminário CRJ é nosso: as juventudes
construindo seu espaço - que discutiu as diretrizes do Centro de Referência da Juventude.
Esse trabalho demonstrou a necessidade de aprofundamento, no âmbito da política cultural, dos
contextos das juventudes do município e as possibilidades de ampliar e melhorar o seu atendimento.

4.2-

PROJETOS E ATIVIDADES REALIZADAS QUE ATENDEM ÀS JUVENTUDES:

Os projetos e atividades realizados pelos museus, centros culturais, Arena da Cultura, teatros
abarcam diferentes linguagens artístico-culturais e a própria natureza dos espaços facilita o
acolhimento dos jovens, que ocupam, espontaneamente, estes equipamentos. Um dos grandes
objetivos é propiciar uma divulgação e mobilização mais eficiente para alcançar os jovens e criar
ambiências que estimulem sua presença e convivência.
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As atividades que envolvem o público jovem podem ser ações pontuais e continuadas, com temas e
áreas de interesse específicos, tais como a cultura hip hop, por exemplo.
Os 17 centros culturais, equipamentos descentralizados, estão presentes nas nove regionais da
cidade e estão inseridos, em sua totalidade, em regiões de vulnerabilidade social. Os projetos dos
Centros Culturais se dão nas seguintes linhas: formação artístico-cultural, produção e difusão das
artes, incentivo à produção cultural local, memória e patrimônio cultural, cultura digital e cultura e
cidadania.
A Escola Livre de Artes (ELA) atua através do programa Arena da Cultura, trazendo formação
continuada no Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural – NUFAC situado à região central e
nos 17 Centros Culturais também e realizam cursos nas áreas de Dança, Música, Teatro, Artes
Visuais, Design Popular, Circo e Patrimônio Cultural.
Os museus - Museu Histórico Abílio Barreto, Museu da Moda, Museu da Imagem e do Som possuem
atividades educativas relativas à difusão do acervo museológico que podem ser acessadas pela
juventude, bem como os projetos do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do
Nado.
Tendo em vista, os contextos vulneráveis dos grupos de jovens expostos à letalidade, ressaltamos a
necessidade de destaque dos Centros Culturais, como potenciais equipamentos para a atuação nos
territórios de maior taxa de vulnerabilidade juvenil. Mas também destacamos a necessidade de
ampliar os repertórios de vivências e perspectivas destas juventudes no contato com as diferentes
realidades culturais e artísticas no espaço da cidade como um todo, articulando as ações à rede de
espaços culturais públicos e privados da cidade.

23

4.3-

Projetos dos Centros Culturais/FMC

Formação Artístico Cultural - Ações de formação para as artes, envolvendo todas as áreas do
fazer cultural. Atende tanto para profissionalização, quanto para a sensibilização.
Incentivo à Produção Cultural Local - Oferta de estrutura e espaço para ensaios de grupos em fase
de formação, bem como acompanhamento técnico das ações, além de inserção na programação dos
equipamentos em projetos específicos, ex.: Periférico Rock, Rock da Regina, Periférico Samba,
Descontorno, Diversa, exposições, eventos especiais, etc.
Cultura Digital - Disposição de 14 telecentros em funcionamento, com objetivo de também oferecer
desde a alfabetização digital, entendimento das novas mídias e ferramentas, até cursos voltados à
área cultural.
Cultura e cidadania - Projeto que entende a cultura como direito, de uma maneira transversal,
trabalhando sua potencialidade, a partir da intersetorialidade, trazendo à população um entendimento
mais abrangente de Cultura.
Produção e Difusão das Artes - Esta ação prevê a valorização de artistas e grupos locais,
oferecendo espaço para apresentações, dando visibilidade e, principalmente, apoio em infraestrutura
para grupos já em fase de profissionalização. Além disso, este projeto prevê programação artística e
cultural no equipamento de projetos artísticos aprovados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e
outros.
Memória e Patrimônio Cultural - São desenvolvidos projetos que trazem a valorização e
ressignificação da cultura local, buscando empreender atividades intergeracionais, relativas às
memórias coletivas e patrimônio cultural comunitário.

4.4 – IMPASSES

. Entendermos o cidadão em sua completude, acessando seu histórico pessoal e familiar, tendo
indicadores mais nítidos e unificados para diagnóstico, avaliação do trabalho desenvolvido e
elaboração de ações mais eficazes.
. Potencializarmos dentro da PBH a proposição de políticas consistentes e interligadas que possam
fazer o enfrentamento urgente aos índices de vulnerabilidade e às taxas de homicídio especialmente
da população masculina entre 15 e 29 anos.
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5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

5.1. Apresentação
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) se dedica à elaboração, execução,
monitoramento e avaliação de políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento social da
população, tendo em vista a democratização da prática do esporte e do lazer. Compreende o esporte
como práticas físicas formais e não-formais da cultura corporal de movimento, e o lazer, enquanto o
tempo do não-trabalho, envolve atividades de fruição em diversos campos culturais, de forma lúdica e
fundamental para desenvolvimento humano.
As ações da SMEL estão estruturadas em quatro eixos: a oferta de atividades regulares por meio de
programas e projetos de esporte e lazer; a organização e o fomento de eventos esportivos e de lazer;
a oferta de equipamentos/infraestrutura para a prática do esporte e lazer no município e, por fim, o
apoio às atividades esportivas desenvolvidas pelas comunidades e entidades.
Em seus programas e projetos, a secretaria atende, direta e indiretamente, crianças, adolescentes,
jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Suas ações são realizadas nas nove regionais da
cidade de Belo Horizonte, em equipamentos próprios, escolas, pistas de caminhada, praças,
instituições de longa permanência, entre outros.
Além disso, a SMEL ainda se faz presente em Conselhos Municipais, destacando-se o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Políticas de Esporte de
Belo Horizonte e o Fórum Permanente de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte.
5.2. Ações da Secretaria Municipal de esportes e lazer para crianças, adolescentes e jovens:
Em meio à redemocratização política, a Constituição da República de 1988 garantiu, em linhas
gerais, o funcionamento do Estado e a garantia dos direitos fundamentais de sua população,
reconhecendo, inclusive, crianças, adolescentes e jovens como sujeitos de direitos, notadamente em
seu art. 227.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei Federal nº 8.069/90), vai ao encontro dessa e de
outras normas programáticas constitucionais, enfatizando, em seu art. 4º, a prioridade absoluta no
enfrentamento das vulnerabilidades e na efetiva garantia dos direitos fundamentais, inclusive ao
esporte e ao lazer, não apenas pela família, mas também ao poder público. Nesse sentido, o artigo
217 da Constituição da República de 1988 reforça a responsabilidade do poder público na garantia do
esporte e o lazer.
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, desde 1994, desenvolve programas, projetos e eventos de
esporte e lazer. Ao longo desses anos, algumas de suas ações foram modificadas ou renomeadas,
contudo, suas características fundamentais foram mantidas. Sobretudo o preceito do atendimento ao
público com maior vulnerabilidade.
O atendimento de crianças, adolescentes e jovens ocorre nas seguintes ações3:

Programa Esporte Esperança – realiza Oficinas e Escolinhas de Esporte para a faixa etária de 03 a
17 anos, preferencialmente nos territórios abrangidos pelos Centros de Referência da Assistência
Social (CRAS). Os atendimentos ocorrem em Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI), em
algumas escolas que desenvolvem o Programa Escola Integrada da PBH (PEI), em Núcleos
Comunitários (ONGs, equipamentos da SMEL, entre outros) e em entidades esportivas que aderiram
ao Programa Esporte para Todos.

Tem como objetivo principal contribuir para a formação, o

desenvolvimento pessoal e social, a educação para a cidadania e a melhoria da qualidade de vida de
crianças e adolescentes. A média de atendidos na faixa etária de 15 a 29 anos no ano de 2017 foi de
150 pessoas.

Programa Superar: realiza atividades esportivas para pessoas com deficiência em Centros de
Referência Esportiva para Pessoas com Deficiência – CREPPD – (Carlos Prates e Frei Leopoldo) e
em núcleos localizados em escolas estaduais e municipais (de ensino regular e especial), na
Associação de Deficientes Visuais de Belo Horizonte, na Associação de Surdos e no Clube
Palmeiras. Além disso, o Superar busca o diálogo com órgãos tais como a Diretoria de Políticas para
as Pessoas com Deficiência / SMASAC e com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência. O objetivo geral do programa é estabelecer como imprescindíveis o esporte e o lazer em
qualquer proposta de política de atendimento à pessoa com deficiência, ampliando e incluindo a
participação deste público em atividades físicas e melhorando a qualidade de ações já desenvolvidas
neste sentido. A média de atendidos na faixa etária de 15 a 29 anos no ano de 2017 foi de 223
pessoas.

Programa Esporte para Todos – estabelece parcerias com entidades desportivas ou recreativas
que utilizam imóveis e recursos próprios para executar módulos dos Programas Esporte Esperança e
Superar, concedendo incentivo tributário relativo ao IPTU e à dívida ativa. A concessão está
condicionada ao cumprimento das determinações estabelecidas em Termo de Adesão, entre elas a
gratuidade aos beneficiários para participar de quaisquer dos módulos e o atendimento majoritário a

Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/programas-e-projetos/esportes-e-lazer. Acesso em 05/06/2018.
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grupos vulneráveis da população e não sócios. O número de atendidos pode estar vinculado aos
programas Esporte Esperança e Superar.
Programa Caminhar – implementado por meio do “Caminhar na Escola” e “Caminhar nas Pistas,
realiza intervenções de promoção da atividade física e de conscientização sobre a sua importância
para a saúde. Além dessas ações, a equipe atua nas “Academias a Céu Aberto” (ACAs) com
orientações e informações junto aos usuários sobre o uso dos equipamentos de forma segura e
benéfica. O objetivo prioritário do Programa Caminhar é ampliar o número de praticantes regulares de
atividades físicas com foco na saúde e qualidade de vida. A média de atendidos na faixa etária de 15
a 29 anos no ano de 2017 foi de 134 pessoas.
5.3. Impasses
. Apesar de existirem ações da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que atendem ao público do
Plano de Ação a ser sugerido pelo GT (faixa etária de 14 a 29 anos – em risco de morte, em
cumprimento ou egressos de medidas socioeducativas e/ou atendidos do Hospital João XXIII no
Projeto Rede de Cuidados), há um número baixo de atendimentos desse público.
. Necessidade de captação de recursos financeiros para implementação do Projeto Juventude em
Movimento.
5.4. Proposições
Projeto Juventude em Movimento: previsto no Plano Plurianual de Ação Governamental e no
Contrato de Metas para o ano de 2018 como umas das ações do Programa Esporte Esperança, para
atender o público de adolescentes e jovens, entre 12 e 21 anos, em cumprimento de medida
socioeducativa em meio aberto. O objetivo é a implementação de práticas esportivas urbanas em
espaços públicos da cidade, contribuindo para a inserção social e a construção da cidadania desse
público. Trata de uma proposta intersetorial com o envolvimento da Secretaria Municipal de
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. O projeto prevê o atendimento de,
aproximadamente, 120 jovens e adolescentes.
O Projeto Juventude em Movimento é uma ação da Política de Esporte e Lazer que poderá atender o
público identificado pelo GT de Prevenção à Letalidade de Jovens e Adolescentes.
Visto que o Projeto supracitado é uma proposta intersetorial, o oferecimento de transporte e lanche
para os participantes deverá ser encaminhado coletivamente.

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
6.1- Apresentação
A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP) foi criada com base na Lei 8.620, de 18
de julho de 2003, e modificada pela Lei 11.065, de 1º de agosto de 2017, para coordenar e planejar a
operacionalidade das políticas municipais na área de segurança - em conjunto com as polícias Civil,
Militar

e

Federal,

visando

reduzir

o

índice

de

criminalidade

em

Belo

Horizonte.

Cabe à Secretaria, ainda, financiar estudos e desenvolver projetos voltados para a segurança e
planejar a operacionalidade das políticas públicas de segurança social, em conjunto com os demais
órgãos municipais, buscando a diminuição da violência na cidade. Um novo modelo de participação
municipal no provimento da segurança urbana.
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O atual modelo de participação municipal no provimento da segurança urbana veio consolidar
a inserção definitiva da capital mineira no cenário da segurança pública, representando uma resposta
ágil e objetiva da administração municipal ao anseio manifestado pela população de contar com uma
segurança pública eficaz, democrática e cidadã.
Com a finalidade de proteger e cuidar da cidade e das pessoas que nela habitam ou transitam, a
SMSP, composta pela Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH), Subsecretaria de
Qualidade e Controle, Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), Diretoria de
Prevenção Social à Criminalidade e Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.
A Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade atua na prevenção do risco de violências doméstica,
sexual e de gênero, bem como no combate à que é praticada contra crianças e contra a população de
rua, visando garantir maior proteção social às vítimas. A abordagem por territórios mais vulneráveis
de cada regional é o parâmetro adotado, com o objetivo de melhorar o Índice de Vulnerabilidade
Juvenil (IVJ) de Belo Horizonte.
A redução dos índices de homicídios de jovens (12 a 18 anos) nas zonas quentes de criminalidade
está entre as metas prioritárias. Para isso, a Diretoria de Prevenção Social busca promover uma
intervenção qualificada em fatores de risco à violência e de proteção, desenvolvendo ações locais de
prevenção aos homicídios, articulando redes de proteção e ofertas de serviços para jovens em
territórios de maior vulnerabilidade e atendimento às pessoas expostas a fatores de risco de
violências.
6.2 - Ações da secretaria para o público jovem e adolescente em risco eminente de morte
A Secretaria de Segurança e Prevenção mantém as políticas, programas e ações de forma integrada
em todos os seus setores. A concentração maior de atividades se encontra na Diretoria de
Prevenção.
A SMSP está desenvolvendo um escopo de ações, programas e projetos para a prevenção da
violência em áreas de vulnerabilidade social com o objetivo de promover uma intervenção qualificada
em fatores de risco à violência e de proteção. Desenvolve ações locais de prevenção às diferentes
formas de violência e aos homicídios, articulando redes de proteção e ofertas de serviços para jovens
em territórios de maior vulnerabilidade e atendimento a pessoas expostas aos fatores de risco de
violências doméstica, de gênero, sexual e racial. São Programas de Prevenção à criminalidade da
SMSP:
a. Territórios de prevenção à violência juvenil;
b. Prevenção à letalidade juvenil; e
c. Prevenção do risco de violências: doméstica, de gênero, sexual e racial.
Programa de Prevenção à Letalidade Juvenil - O Programa propõe um acompanhamento aos
jovens e adolescentes que estão em risco de morte por causas violentas, através da constituição de
referências na comunidade, tendo como estratégia a indicação de pessoas referência que farão o
acompanhamento de jovens no território. O objetivo é reverter a vulnerabilidade em que esse
indivíduo se encontra.
Mentores de jovens em risco de letalidade - A proposta é que os mentores sociais agreguem
características indispensáveis para o atendimento aos jovens e adolescentes. O profissional precisa
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ter uma vivência aprofundada no território (de preferência morador), com um perfil de trabalho social.
Se o mesmo tiver uma formação superior, de preferência em psicologia, e ter experiência anterior
com o público alvo do projeto, será um diferencial agregador.
Os mentores sociais têm como meta fazer uma escuta ativa dos jovens e adolescentes préselecionados e, a partir dos diagnósticos dessa prática, elaborar junto ao jovem um projeto de vida
personalizado, que leve em consideração as peculiaridades de cada indivíduo. Esse projeto começa
com a mediação de conflitos familiares, sociais e profissionais e abrange, essencialmente, a saúde
mental dos envolvidos.
Programa Territórios - O Programa Territórios tem por objetivo atuar em espaços de altos índices de
vulnerabilidade e violência na/pela cidade. Suas ações buscam reduzir a sensação de insegurança e
interferir nos fenômenos próprios de produção dessas violências, tanto no ambiente escolar quanto
em seu entorno.
Dentre diversas ações, o Programa prevê a articulação e constituição de redes locais de proteção
social, otimização de espaços comunitários e um olhar mais qualitativo, tanto COLETIVO quanto
individualizado, sobre a oferta das políticas convencionais, suscitando novos desenhos de ações
locais, pelas aspirações que são próprias de cada realidade. Além disso, produz estudos sobre a
condição vivida nos territórios e desenvolve planos locais de prevenção social à violência e à
criminalidade, junto à comunidade e poder público. Parte de uma leitura do território onde se vive,
feita pelos atores locais, quais sejam, moradores, gestores das políticas públicas, agentes de serviços
e programas, para o desenho de uma ação COLETIVA.
Projetos de prevenção propostos para o Território L4 - Produção de Guia de ofertas de lazer,
cultura, trabalho protegido, bem como de pontos de acesso à defesa e garantia de direitos
(conselhos, serviços e plantões) para jovens. A ideia é construir um “mapa das ofertas” na
comunidade e indicar como acessá-las, além das ofertas no âmbito do Município. Para isto, seria
necessário mapear os programas, projetos e serviços locais com algumas inferências no âmbito
municipal.
•

Projeto com a área de Saúde para discutir os casos e promover ações para prevenção à
automutilação.

•

Projeto para discutir as questões dos conflitos provocados pelas redes sociais – oficina de
comunicação não violenta, conversações e outras estratégias que visem minimizar o uso
inadequado das redes sociais.

•

Projeto de utilização de espaços públicos, identificados como espaços de circulação, onde os
jovens possam constituir um local para encontros, atividades culturais ou esportivas, bem como
serviços para comunidade. Associando a lógica de oferta de serviços com a lógica de circulação
cultural, propõe-se dar visibilidade a algum espaço existente na comunidade para ocupação pelos
jovens. Evento coletivo na comunidade.

•

Projeto para empoderamento feminino: promover uma discussão sobre as relações interpessoais
de gênero, assim como as formas de ocupação de espaços pelas mulheres, através de rodas de
conversas e atividades que possam expor esse universo com maior propriedade, criatividade e
alegria.
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Mães Ativistas Contra a Violência - MÃES DO ALTO - “Do Luto à Luta”: O projeto Mães do Alto é
uma iniciativa da política municipal de prevenção social à criminalidade e violência, que tem por
objetivo mobilizar mulheres pelo assassinato e/ou violação de direitos de seus filhos e netos, num
contexto de naturalização da violência em seus territórios, com articulação inicial no bairro Taquaril.
Esse trabalho busca criar condições para o acolhimento e promoção dessas mulheres, para que
possam se fortalecer como sujeitos sociais, compreendendo este fenômeno, não como uma
fatalidade/casualidade, mas um processo social que pode ser evitado.
Trata-se, pois, de uma ação com pressupostos de articulação, integração e intersetorialidade, que
terão como premissa a possibilidade de transposição do luto à luta, como possibilidade de deslocar o
lugar da dor, da perda ou sua eminência para uma articulação coletiva para o enfretamento às
violências cotidianas.

6.3- Os grandes desafios da prevenção:


Os serviços públicos deveriam contemplar a especificidade e a diversidade de demanda: o
problema da violência se relaciona a causas diversas e a indivíduos com demandas próprias.



Os programas sociais enfrentam um conflito entre universalidade e especialização: produzir
acesso e ao mesmo tempo atender a demandas heterogêneas.



Os programas podem atuar como mediadores da política pública: articulando demandas locais
com as respostas pensadas pelo campo político.
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III.

DIAGNÓSTICO DOS HOMICÍDIOS EM BELO HORIZONTE

1. APRESENTAÇÃO
A Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção – SMSP norteia sua atuação com base no uso da
informação e em metodologias de solução de problemas. Noutras palavras, ao se identificar um
problema público, tal como o homicídio, busca-se analisá-lo, entender seus padrões de ocorrência
(quem, quando, onde e como) e suas causas. Tal diagnóstico visa subsidiar a elaboração de
intervenções e políticas públicas com foco na prevenção e não apenas na repressão aos problemas.
Nesse sentido, a Gerência de Integração de Análise e Gestão, do Centro Integrado de Operações –
COP-BH, da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção – SMSP, em conjunto com o
Departamento de Promoção em Saúde e Vigilância à Saúde – DPVS, da Secretaria Municipal de
Saúde – SMSA, produziram o presente Diagnóstico, a pedido da Diretoria de Prevenção Social ao
Crime e à Violência, da SMSP, com o objetivo de subsidiar a elaboração de um Plano Municipal de
Prevenção à Letalidade Violenta de Jovens e Adolescentes da Cidade de Belo Horizonte.
Neste Diagnóstico foram utilizados dados extraídos do Sistema de Informação Sobre Mortalidade SIM, do portal Atlas da Violência, do IBGE e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. É importante
destacar que esta é a primeira vez que a Prefeitura de Belo Horizonte tem um diagnóstico produzido
com os dados da Saúde Municipal e do SIM, bem como cria um Grupo de Trabalho, com base em
decreto municipal que normatiza esse grupo intersetorial, permitindo que as secretarias municipais de
Saúde e de Segurança componham uma agenda única para enfrentar o problema. Tudo isso é fruto
do compromisso assumido pela atual administração voltado para redução de homicídios de jovens na
capital.

2. CONTEXTO DE HOMICÍDIOS
Desde já é preciso destacar que este trabalho utiliza fontes e períodos diversos, o que foi possível
obter de informações para analisar o homicídio, de um contexto macro para um ambiente micro.
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A Organização Mundial de Saúde – OMS analisou o contexto dos países do continente americano e
destacou que o Brasil subiu duas posições entre 2015 e 2016, passando a ocupar a sétima posição
no ranking de taxa de homicídio da região, com um indicador de 31,3 mortes para cada 100 mil
habitantes. Ainda conforme a OMS, o país das Américas com maior índice de homicídios é Honduras,
com uma taxa de 55,5 mortes para cada 100 mil habitantes, seguido pela Venezuela (49,2), que
passou a ficar na segunda posição do ranking, antes ocupada por El Salvador (46), atualmente em
terceiro lugar.4
Saindo de um contexto continental e olhando para as taxas do Brasil, conforme dados do SIM
expressos nas tabelas abaixo, destacamos os seguintes padrões de concentração. O meio utilizado
em homicídios é arma de fogo, concentrado na idade entre 20 a 39 anos, de vítimas com
escolaridade menor do que 8 anos de estudo. A primeira tabela apresenta recorte por sexo,
comparando homens e mulheres, e a segunda compara negros e brancos.
Tabela 1: Perfil demográfico de homicídios em homens e mulheres segundo algumas variáveis. Brasil,
2000 e 2014

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

4

https://nacoesunidas.org/brasil-sobe-duas-posicoes-e-passa-a-ter-7a-maior-taxa-de-homicidios-das-americas-diz-oms/
Extraído dia 08 novembro 2018 – as 10:38min.
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Tabela 2: Perfil demográfico de Homicídios entre negros e brancos segundo algumas variáveis. Brasil,
2000 e 2014

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

Com os dados das tabelas acima, podemos destacar que, no Brasil, em 2014, o meio utilizado arma
de fogo correspondeu a 72,33% dos homicídios; com taxa de 55,7 homicídios de homens por 100 mil
habitantes e 4,7 homicídios de mulheres por 100 mil habitantes. Isto implica num risco relativo de
homicídios 11,8 vezes maior para homens em relação às mulheres.5
Dados mais atuais, de 2016, do IPEA6, apresentam a seguinte realidade no Brasil:


Homicídios de homens = 57.773 ou 92,4%.



Homicídios de mulheres = 4.645 ou 7,6%.



Homicídios por arma de fogo = 44.475 ou 71,14%.



Homicídios na faixa etária de 15 a 29 Anos = 33.589 ou 54%.



Homicídios de homens Negros = 42.354 ou 67,7% do total.

Ainda no contexto brasileiro, apontamos abaixo algumas taxas de homicídios de alguns estados, em
2017, evidenciando Minas Gerais entre aqueles com menores taxas, porém à frente do Piauí, Santa
Catarina e São Paulo.

5

Pode ser entendido como a razão entre as incidências dos indivíduos expostos a um determinado fator em relação aos
indivíduos não expostos a esse mesmo fator. (RR= IE/INE) ou RR = P Exposto/P Controle.
6

Fonte: Atlas da Violência / IPEA / FBSP. http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series/17.
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Gráfico 1: Taxa de homicídios por 100 mil habitantes de algumas Unidades da Federação no ano 2017.

Fonte: Atlas da Violência / IPEA / FBSP. http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series/17

Por fim, neste tópico de contextualização, são apresentadas taxas de homicídios do Brasil, Minas
Gerais e Belo Horizonte. Enquanto os homicídios subiram de 2016 para 2017 no Brasil, estes
apresentaram queda em Minas Gerais e Belo Horizonte, capital que iremos abordar no próximo tópico
deste estudo.
Tabela 3: Taxas de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil, Minas Gerais e Belo Horizonte

Brasil

Minas Gerais

Belo Horizonte

Fonte: Anuários do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM.
Gerência de Epidemiologia / SMSA

3. O HOMICÍDIO EM BELO HORIZONTE
Utilizando dados extraídos do SIM, foi possível fazer uma análise da evolução do crime de homicídio
nos últimos 10 (dez) anos, apresentando padrões de quando, como, onde e quem está envolvido
nestes casos. Em que pese apresente redução do montante geral, os números ainda são bastante
preocupantes.
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3.1. Quando?
A seguir é apresentada a evolução temporal de homicídios na capital de Minas Gerais nos últimos 10
(dez) anos, destacando-se a queda nos últimos anos.
Gráfico 2: Números de homicídios ocorridos em Belo Horizonte ano a ano 2008 - 2017

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

3.2. Como?
Em 85,4% dos homicídios ocorridos em Belo Horizonte foram utilizados como meio de agressão a
arma de fogo. No Brasil esse percentual é de 72,33%, segundo o DATASUS 2014. Apenas em
termos comparativos, no Rio de janeiro é de 80% e em Salvador, o maior percentual do país, é de
92%.
Tabela 4: Do meio utilizado para prática do crime

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA
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3.3. Onde?
Na tabela abaixo se procura evidenciar o fenômeno do homicídio distribuído por regionais de Belo
Horizonte, com destaque para a renda per capita destas divisões do município. Observa-se que as
regionais com menor renda per capita apresentam maiores taxas de homicídio por 100 mil habitantes.
Gráfico 3: Comparativo entre a renda per capta e a taxa de homicídios nas regionais

Renda per capta em R$ - Censo 2010
BARREIRO

593,63

VENDA NOVA

612,73

NORTE

614,57

NORDESTE

952,5

NOROESTE
LESTE

Taxa de homicídios por 100 mil hab. 2013 a 2015

CENTRO-SUL
PAMPULHA
OESTE

12,4
14,5
21,4

NOROESTE

25,6

1019,3

LESTE

26,4

1090,8

NORDESTE

26,9

PAMPULHA

1317,9

BARREIRO

27,6

OESTE

1357,6

VENDA NOVA

28,2

CENTRO SUL

NORTE

3016,3

35,9

Fonte: Censo 2010, IBGE. https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice; e Sistema de Informações Sobre
Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

3.4. Quem?
A seguir se busca apresentar o perfil da vítima de homicídio quanto ao sexo e idade, prevalecendo
homens e jovens. Como ilustra a figura abaixo, do total de mortes violentas, tendo o homicídio como
causa, 92% em média são de vítimas do sexo masculino.
Gráfico 4: Os índices de homicídio de acordo com o sexo da vítima

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA
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Gráfico 5: Distribuição da população de Belo Horizonte por faixa etária e sexo.

Fonte: Censo 2010 IBGE.

Segundo o IBGE, a população de jovens de 15 a 29 anos corresponde a 26,7% da população de Belo
Horizonte, sendo 13,70% de mulheres e 13% de homens.
A seguir, com dados do SIM, apresenta-se um recorte por faixa etária, evidenciando a concentração
entre jovens e a variação em queda nos últimos anos.
Gráfico 6: Homicídios por faixa etária – 2008 a 2017
Gráfico 6.1. Percentual
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Gráfico 6.2. Variação das Taxas de Homicídio por Faixa Etária

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

Do exposto, percebe-se que a população da faixa etária de 15 a 29 anos é a mais
susceptível ao fenômeno do homicídio. Em 2017, nesta faixa etária, a taxa de homicídios foi
de 91,1 por 100 mil habitantes. Nessa perspectiva, os homicídios a este público jovem, de 15
a 29 anos, demandam um aprofundamento, o que se passa a tratar no tópico seguinte.

4. O HOMICÍDIO EM BELO HORIZONTE – FAIXA ETÁRIA DE 15 A 29 ANOS
A seguir são apresentados os homicídios, em Belo Horizonte, na faixa etária em estudo.
Tabela 5: Evolução anual dos óbitos por homicídio da faixa etária 15 a 29 anos em Belo Horizonte

ANO

TAXA POR 100 MIL

2012

173,8

2013

167,1

2014

153,7

2015

112,6

2016

124,7

2017

91,1

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

Definido o perfil de estudo aprofundado no perfil de 15 a 29 anos, passamos a detalhar o primeiro
recorte, de raça/cor. Destaca-se que o somatório de pretos e pardos corresponde ao total de negros,
conforme classificação estabelecida pelo IBGE no âmbito do Censo. Somados pardos e pretos, 76%
dos homicídios são contra negros.
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Tabela 6: Homicídios em Belo Horizonte, por raça/cor, na faixa etária 15 aos 29 anos - 2010 a 2017

Raça/cor

Nº de homicídios

Parda

2107

Branco

738

Preta

500

Amarela

3

Ignorada

2

Indígena

1

Total

3351

Preto
13%

Branco
24%

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

Abaixo, relação de renda per capita e homicídios representadas nos mapas.
Mapa 1: Renda domiciliar média por território de gestão compartilhada, Belo Horizonte 2010

Fonte: Censo IBGE 2010.
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Pardo
63%

Mapa 2: Taxa de homicídios população masculina de 15 a 29 anos de idade, por território de gestão
compartilhada, Belo Horizonte 2010.

Fonte: Censo IBGE 2010
Mapa 3: Homicídios em Belo Horizonte de 15 a 29 anos de idade e aglomerados - 2010 a 2017

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA
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Cruzando-se as duas informações, de recorte racional e por regional, bem como destacando a
população masculina, na qual concentram os homicídios, temos os seguintes quadros.

Tabela 7: Homicídios na população masculina de 15 a 29 anos, por recorte racial e regional, em Belo
Horizonte, período 2013 a 2015
Tabela 7.1. Percentual da População

Tabela 7.2. Percentual de Homicídios

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA
Tabela 7.3. Homicídios por regional

Tabela 7.4. Taxa de homicídios por regional

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

A Regional Venda Nova apresenta maior quantitativo de ocorrência de homicídios em
absolutos. Já a Regional Norte possui maior taxa por 100 mil habitantes.
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números

5. O HOMICÍDIO NO TERRITÓRIO
Neste tópico é realizado um recorte dos homicídios por território de gestão compartilhada do
município de Belo Horizonte, com vista a priorizar territórios de atuação das políticas públicas de
prevenção social ao crime.

Gráfico 7: Homicídios por território de gestão compartilhada - período 2013 à 2015

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

Os territórios L4, N4 e O3 apresentaram maior número de homicídios por 100 mil habitantes.
Para estes territórios, apresentamos abaixo alguns dados de vulnerabilidade juvenil, conforme
indicador desenvolvido no âmbito da PBH, a partir de dados da Educação e Saúde, além do Censo
IBGE.

Tabela 8: Dados de vulnerabilidade juvenil em territórios de gestão compartilhada com maiores índices
de homicídios

Fonte: Indicador de vulnerabilidade juvenil, Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, Renda, conforme
Censo 2010 IBGE e demais dados de 2013 a 2015.

Nota-se a relação direta entre baixa renda per capita, alta taxa de abandono escolar e fecundidade
com o número de ocorrências de homicídios. Assim, os índices de vulnerabilidade estão ligados
diretamente à taxa de homicídio.
Já abaixo destacamos um recorte racial por território de gestão compartilhada.
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Tabela 9: Recorte racial por território de gestão compartilhada - período 2013 a 2015

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

Nos próximos tópicos passamos a destacar os territórios de gestão compartilhada priorizados pelos
dados de homicídios, L4, O3 e N4.

5.1. Território L4
O território L4, de acordo com o Censo 2010, tem um território 8.951 Km, distribuído em 8 bairros
(Alto Vera Cruz; Baleia; Cidade Jardim Taquaril; Conjunto Taquaril; Granja de Freitas; Taquaril; Vila
da Área na regional Leste e uma parte do bairro Mangabeiras na regional Centro Sul).
Ainda segundo o Censo, a população total do território é de 43.954 (quarenta e três mil novecentos
cinquenta e quatro), abrigadas em 12.170 domicílios.
A seguir apresentamos o território L4 em um mapa que destaca o homicídio com recorte racial e
idade concentradora do fenômeno. Como uma das hipóteses para ocorrência do homicídio é de
ausência do poder público ou de provimento de serviços públicos à população, destacamos a
presença de equipamentos público no território, o que segue abaixo.
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Mapa 4: Homicídios de negros, de 15 a 29 anos, no território de gestão compartilhada L4, 2013 a 2015

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA. Elaborado pelo
Centro Integrado de Operações – COP-BH, Gerência de Integração de Análise e Gestão.
Em resumo:


Taxa geral de homicídios (por 100 mil)

386,0



Taxa de homicídios Brancos (por 100 mil)

271,0



Taxa de homicídios Negros (por 100 mil)

420,1



Risco relativo

1,5

No mapa acima observamos uma presença considerável de equipamentos públicos nas áreas de
grande concentração de ocorrências de homicídios de jovens de 15 a 29 anos.
Destaca-se abaixo um local específico e concentrador de homicídios no território L4, o Aglomerado
Alto Vera Cruz.
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Mapa 5: Homicídios em Belo Horizonte – 15 a 29 anos Território “L4” - Aglomerado Alto Vera Cruz

Mapa de Kernel dos homicídios na faixa
etária de 15 a 29 anos de idade, segundo o
local de residência da vítima e áreas de
vilas e favela, com destaque para o
aglomerado

Alto

Vera

Cruz.

Belo

Horizonte, 2008-2017.

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA

Tabela 10: Distribuição da população e dos homicídios na faixa etária de 15 a 29 anos de idade segundo
setores censitários e raça/cor, Alto Vera Cruz, Belo Horizonte, 2008-2017

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA
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5.2. Território O 3
O Território O 3 é composto por 12 bairros (Vila Alpes, Barão Homem de Melo l, lll, e lV, Chácara
Leonina, Leonina, Pantanal, Santa Sofia, São Jorge l, ll e lll e Vila Antena) da regional oeste,
distribuídos em uma área de 1,190 km.
Segundo os dados do último censo em 2010, a população é de 21.181 habitantes que ocupam 5945
domicílios.
A seguir apresentamos o território O3 em mapa que destaca o homicídio com recorte racial e idade
concentradora do fenômeno. Assim como no território anterior, destacamos a presença de
equipamentos público no território, o que segue abaixo.
Mapa 6: Homicídios de negros, de 15 a 29 anos, no território de gestão compartilhada O3, 2013 a 2015

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA. Elaborado pelo
Centro Integrado de Operações – COP-BH, Gerência de Integração de Análise e Gestão.

Assim como o território L4, o O3 também é atendido com um número considerável de equipamento
públicos.
O bairro Santa Sofia se destaca pelo volume de registros, na Rua Muniz na altura no número 190.
Contrariando a tendência majoritária, nesse território o risco do branco é 30% maior em relação ao
negro.

Branco/Amarelo

Preto/Pardo/indígena

Total

População

614

2383

2997

Número de Homicídio

6

18

24

Taxa por 100 mil Hab.

325,7

251,8

266,9
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Risco Relativo

1,3

Em resumo:


Taxa geral de homicídios (por 100 mil)

266,9



Taxa de homicídios Brancos (por 100 mil)

325,7



Taxa de homicídios Pardos/Pretos (por 100 mil)

251,8



Risco relativo

1,3

5.3. Território N 4
O território N 4 é composto por 13 treze bairros (Aarão Reis; Boa União I e II; Conjunto Providência;
Guarani; Minaslândia; Primeiro de Maio; Providencia; São Gabriel; São Gonçalo e Suzana)
distribuídos em uma área de 3,299 Km.
Dados do Censo 2010 apontam que a população desse território é de 35.809 (trinta e cinco mil,
oitocentos e nove) habitantes distribuídos em 11.102 (onze mil cento e doze) residências.
A seguir apresentamos o território N4 em mapa que destaca o homicídio com recorte racial e idade
concentradora do fenômeno. Assim como nos outros dois territórios, destacamos a presença de
equipamentos público no território, o que segue abaixo.

Mapa 7: Homicídios de negros, de 15 a 29 anos, no território de gestão compartilhada N4, 2013 a 2015

Fonte: Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM. Gerência de Epidemiologia / SMSA. Elaborado pelo
Centro Integrado de Operações – COP-BH, Gerência de Integração de Análise e Gestão.
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A maior concentração de registros de homicídio de jovens de faixa etária entre 15 e 29 anos no
território N 4 fica nos bairros Aarão Reis e São Gonçalo. E o território em questão é atendido com
escolas de educação infantil e ensino fundamental, unidades de saúde básica e uma de pronto
atendimento, além de centros esportivos.
Em resumo:


Taxa geral de homicídios (por 100 mil)

272,5



Taxa de homicídios Brancos (por 100 mil)

223,1



Taxa de homicídios Negros (por 100 mil)

295,9



Risco relativo

1,3

Ou seja, neste território a chance do negro ser vítima de homicídio é 30% maior em relação ao
branco.

6. CONSIDERAÇÕES
O presente diagnóstico possibilitou observar alguns padrões de predominância do homicídio.
Primeiramente, levando em consideração a população geral, a taxa de homicídios para cada 100 mil
habitantes é de 31,3 no Brasil; de 19,5 em Minas e de 20,6 em Belo Horizonte, com destaque para as
vítimas com idade entre 15 a 29 anos, cuja taxa é de 91,1. Enquanto os jovens com idade entre 15 a
29 anos correspondem a 26,70% do total da população de Belo Horizonte, esses mesmos
representam 62% das vítimas de homicídio.
Quanto ao sexo, a população de Belo Horizonte está dividida em 47% masculina e 53% feminina.
Contudo, em média, 92% das vítimas de homicídios são do sexo masculino.
Quando analisamos os homicídios por recorte racial, a população parda representa 63% dos
homicídios, enquanto a preta 15% e a branca 22% dos casos registrados em Belo Horizonte. Ou seja,
como o somatório de pardos e pretos consiste na população negra, segundo o Censo do IBGE, 78%
dos homicídios em BH são de negros.
Considerando o meio utilizado para cometimento do crime, no período de 2008 a 2017, as armas de
fogo foram utilizadas em 85% dos crimes, enquanto a média nacional no ano de 2014 foi de 72,33%.
As regionais Norte e Venda Nova possuem maior número de moradores que foram vítimas de
homicídio, em valores absolutos. Quando fazemos a análise baseada em taxa por 100 mil habitantes
e, ainda, as dividimos em microrregiões (Território de Gestão Compartilhada), o cenário que se
apresenta é bastante diferente, conforme segue:



L4 – Total de 386 mortos para cada 100 mil habitantes (negros 420,1 e brancos 271,9);



N4 – Total de 272,5 mortos para cada 100 mil habitantes (negros 395,9 e brancos 223,1);



O3 - Total de 266,9 mortos para cada 100 mil habitantes (negros 251,8 e brancos 325,7).

Esta análise evidenciou, ainda, que os territórios que apresentam um maior risco para a letalidade
juvenil são atendidos com equipamentos públicos, voltados para educação, saúde e lazer. Já quando
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relacionamos a taxa de homicídio com a renda per capita, esta evidencia que os locais de maior
vulnerabilidade para o jovem também são os locais com renda per capta baixa, bem inferiores aos
locais com taxas de homicídios menores. Por exemplo, a renda per capta da Regional Centro Sul é
de R$3016,30, enquanto a desses três territórios são: Leste – R$ 1.090,80; Norte R$ 614,57 e Oeste
R$ 1.357,60.
Observamos, ainda, que o risco de mortes para as pessoas com menos de oito anos de escolaridade
é de 2,6 para 1, em relação aos com mais de oito anos de estudos, para negros, e de 3,4 para 1, para
brancos. Esta mesma análise, a partir do sexo da vítima, indica que o risco de mortes para as
pessoas com menos de oito anos de escolaridade é de 3 para 1 em relação aos com mais de oito
anos de estudos, para homens, e de 5 para 1, para mulheres.
O perfil racial das vítimas pode variar conforme a composição étnica do local. E, em suma, a maioria
das vítimas são moradores de periferia, do sexo masculino e com idade entre 15 e 29 anos, além da
pouca instrução, apresentando menos de 8 anos de estudo.
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IV.

RECOMENDAÇÕES, ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES EXISTENTES PARA A
ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À
LETALIDADE JUVENIL

CARTA COMPROMISSO | CAMPANHA PARA A REDUÇÃO DE
HOMICÍDIOS NA AMÉRICA LATINA INSTINTO DE VIDA ASSINADA
PELO MUNICPIO DE BELO HORIZONTE EM DEZEMBRO DE 2017:
Eu, na condição de secretário/secretária municipal de Segurança, assumo o compromisso proposto
pela campanha Instinto de Vida (www.instintodevida.org) de priorizar a prevenção de homicídios na
agenda de segurança da minha cidade e trabalhar para diminuir a violência letal no meu município
em 50% em 10 anos. Por essa razão, comprometo-me a elaborar um plano municipal de prevenção à
violência letal, privilegiando as seguintes ações: O aperfeiçoamento das práticas de coleta e a análise
de dados e informações sobre as dinâmicas das situações de violência e vitimização; As estratégias
de prevenção e redução baseadas em evidências e concentradas em grupos populacionais, territórios
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e dinâmicas com maior vulnerabilidade à violência. A formulação de programas de monitoramento e
avaliação para metas e estratégias adotadas. O diálogo com os governos federal e estadual para um
melhor alinhamento de estratégias de prevenção e redução de violência letal. Também me
comprometo a participar de reuniões periódicas com representantes das organizações que formam a
campanha Instinto de Vida para intercâmbios técnicos, compartilhamento de informações e avaliação
de indicadores a serem selecionados com base em métricas oficiais existentes. Nesse sentido, me
empenharei a alinhar a elaboração e a implementação das políticas públicas de segurança e ações
de prevenção e redução da violência letal durante minha gestão com os seguintes princípios da
iniciativa, em prol da construção de um legado no campo da segurança cidadã: Base em evidências:
Os recursos para prevenir e reduzir homicídios são limitados e por esta razão devem ser
concentrados em intervenções que já tenham apresentado impacto positivo comprovado por dados,
evidências e análises rigorosos. Foco em resultados: Para além de conscientizar as pessoas sobre a
questão, é preciso conquistar avanços reais na prevenção e na redução de homicídios. Valorização
da participação cidadã em políticas públicas que valorizem a vida: A melhor maneira de assegurar
mudanças culturais é envolvendo a população diretamente na prevenção e na redução de homicídios.
Não violência: Estratégias de prevenção e redução de homicídios não devem reproduzir a violência,
mas sim apostar em um projeto positivo de transformação da sociedade. Garantia de acesso à
Justiça e ao devido processo legal: Métodos e intervenções apropriados para prevenir e reduzir a
violência devem respeitar os direitos fundamentais e o acesso à Justiça, no lugar de comprometê-los
em nome da prevenção e redução de homicídios. Proteção da segurança como bem público: No
centro das intervenções, devem estar a proteção às pessoas e a concepção da segurança como um
bem público, cuja responsabilidade primária é do Estado, mas que também exige uma participação
ativa dos cidadãos. De acordo com o exposto acima, firmo o meu compromisso:
Local e data: ______________________________________________________
Município que represento: ___________________________________________
Nome: __________________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________________
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A campanha Instinto de Vida O Brasil ocupa o primeiro lugar em número absoluto de homicídios no
mundo, com quase 60 mil registros anuais de assassinatos. Mudar esse cenário é tanto necessário
quanto possível. A campanha Instinto de Vida é um chamado à ação voltado a autoridades e
cidadãos para reduzir os homicídios em sete países da América Latina — além de Brasil, Colômbia,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Venezuela. Os países enfocados pela campanha
concentram 34% dos homicídios no mundo. Apesar da situação dramática que refletem as
estatísticas, um número crescente de localidades na região tem mostrado que é possível diminuir a
violência letal. Instinto de Vida promove políticas públicas, cuja eficácia é demonstrada por
evidências. Ao todo, mais de 40 organizações integram a iniciativa, que tem apoio da Open Society
Foundations e de organizações como Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), CAF - Banco
de Desenvolvimento da América Latina e Organização dos Estados Americanos (OEA). No Brasil,
Instituto Igarapé, Instituto Sou da Paz, Observatório de Favelas e Visão Mundial são membros
fundadores.
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DIRETRIZES DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE HOMICÍDIOS
DE JOVENS NEGROS E POBRES DA CAMARA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE:

A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte instituiu no dia 7 de fevereiro de 2017 – Requerimento n°
79/2015 - uma Comissão Especial de Estudos Sobre Homicídios de Jovens Negros e Pobres. O
trabalho desse grupo consistiu na realização de um conjunto de atividades que envolveram pesquisa,
análise de dados, formação, debate público e participação de diferentes atores do poder público e da
sociedade civil.
Foram abordadas questões como racismo estrutural, violência policial, desigualdade de gênero,
sistema prisional, sistema socioeducativo, política de drogas, políticas sociais, direito à cidade, cultura
e educação inclusiva. Também foram a realizadas visitas técnicas, audiências públicas e dois
seminários participativos com foco em segurança pública cidadã e em políticas públicas de
juventudes. Para denotar o caráter histórico, sistêmico e estrutural da matança de jovens negros e
pobres no País, dentro do quadro mais geral de genocídio da população negra o nome da Comissão
passou a ser referido pela relatoria como Comissão Especial de Estudo do Genocídio da Juventude
Negra e Pobre.
Fruto desse trabalho foi apresentado um relatório que recomenda a proposição de um plano de
prevenção à morte violenta desses jovens e sua execução que contemplem os seguintes eixos
estratégicos:
• Construção de políticas específicas de prevenção à violência e promoção dos direitos juvenis nas
diversas áreas das políticas públicas, com inversão de prioridades nos investimentos e focalização
nos territórios com maior incidência de homicídios e maiores índices de vulnerabilidade juvenil
(priorização de cobertura de serviços e investimento orçamentário nos territórios mais críticos);
• Enfrentamento ao racismo institucional, por meio de ações intersetoriais, na execução das políticas
públicas nos territórios, a fim de efetivar os direitos fundamentais e a redução da vulnerabilidade
social da população negra;
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• Qualificação institucional e capacitação técnica dos/das servidores/as públicos para o enfrentamento
ao racismo institucional;
• Desenvolvimento de metodologias e realização de processos participativos de planejamento de
políticas públicas e estratégias de governança para enfrentamento ao genocídio da juventude negra;
• [Juventudes] Estruturação e fortalecimento da institucionalidade das políticas públicas de juventude
com efetiva participação juvenil, assegurando infraestrutura e equipes técnicas adequadas. Em
especial, reativar o Conselho Municipal de Juventude e promover a descentralização do Centro de
Referência da Juventude;
• [Educação] Investimento na abertura de novas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos
territórios de maior vulnerabilidade social;
• [Educação] Especial atenção aos adolescentes e jovens negros que estão fora da escola, buscando
sua reinserção escolar, e garantia de permanência desses sujeitos na escola;
• [Educação] Formulação e execução, nas escolas municipais, de matrizes curriculares e planos de
ensino voltados à redução da violência e à valorização da história e da cultura afro-brasileira e
indígena, a partir da capacitação dos/as profissionais envolvidos/as;
• [Saúde] Formulação e execução de política de drogas pautada na redução de danos e na rede de
proteção da saúde mental, além de oferta adequada dos serviços de saúde para os diferentes
segmentos juvenis — mulheres jovens, jovens negros, jovens LGBT, jovens moradores de ocupações
urbanas, jovens indígenas etc.;
• [Cultura] Apoio, desburocratização e incentivo à ocupação dos espaços públicos e às diversas
iniciativas de cultura e de lazer das juventudes de Belo Horizonte;
• [Cultura] Apoio institucional e financeiro aos pontos de cultura;
• [Trabalho e renda] Formulação e execução de políticas públicas de geração de trabalho e renda
voltadas para a juventude negra;
• [Assistência social] Trabalho em rede dos órgãos da proteção social, com atenção aos núcleos
familiares, às mulheres negras e ao enfrentamento ao racismo institucional;
• [Habitação] Despejo Zero das famílias pobres da cidade;
• [Habitação] Garantia de reassentamento, no caso de desocupação forçada, das famílias no mesmo
local e com condições dignas de moradia.
B- Segurança Pública Cidadã:
• Efetivação de uma política municipal de segurança pública cidadã, baseada em inteligência e
diálogo com as comunidades, a fim de superar a lógica de repressão, armamento e patrulhamento
ostensivo;
• Construção não militarizada da Guarda Municipal, com foco na prevenção à violência nos territórios;
Construção de metodologias de intervenção nos territórios para mediação de conflitos e promoção
dos direitos humanos, com participação de entidades juvenis e da sociedade civil;
• Promoção de campanhas e outras medidas democráticas de desarmamento da população, para
redução significativa da disponibilidade de armas de fogo entre adolescentes e jovens;
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• Enfrentamento ao racismo institucional na formação e nas abordagens da Guarda Municipal;
• Formação continuada da Guarda Municipal, em articulação com jovens protagonistas das lutas
feministas, antirracistas, LGBTs e pelos direitos de crianças e adolescentes, garantindo que as
diretorias temáticas das políticas de cidadania da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Cidadania sejam incorporadas no processo de elaboração e execução desse
trabalho;
• Interlocução permanente com a Polícia Militar de Minas Gerais e demais instituições de segurança
pública, a fim de facilitar diálogos democráticos e processos de cooperação junto às comunidades
dos diferentes territórios;
• Construção de canais de diálogo entre coletivos juvenis e guardas municipais, de modo a reduzir
espaços de confrontos, facilitar possíveis denúncias de violência e estimular a cooperação na
construção de estratégias de prevenção e promoção dos direitos humanos.
C- Acesso à Justiça:
• Instituição de Núcleos de Prevenção à Criminalidade nos territórios com maior incidência de
homicídios e vulnerabilidade social, com o objetivo de ampliar a garantia de direitos e priorizar a
resolução não violenta de conflitos;
• Fortalecimento do sistema socioeducativo, com plena integração à rede de proteção social, também
em articulação com cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do interior do estado;
• Acompanhamento integral, pela rede de proteção social, das famílias e dos adolescentes que
cometeram atos infracionais, durante e após o cumprimento das medidas socioeducativas;
• Estabelecimento de parcerias com universidades e faculdades de Direito para acompanhamento e
assessoria jurídica voltada a jovens pobres e suas famílias.
D- Participação social
• Criação e consolidação de mecanismos de participação social para formulação, execução, avaliação
e monitoramento das políticas públicas de enfrentamento ao genocídio da juventude negra;
• Fortalecimento dos conselhos de direitos, a exemplo do Conselho Municipal de Promoção da
Igualdade Racial e do Conselho Municipal de Juventude;
• Fortalecimento do Grupo de Trabalho Prevenção à Letalidade de Jovens e Adolescentes, instituído
em 11 de dezembro de 2017, com o objetivo elaborar, de forma articulada e integrada, propostas de
ações intersetoriais para prevenção à letalidade de jovens e adolescentes no município. Trata-se de
uma importante iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte; contudo, é necessário garantir processos
participativos de elaboração, avaliação e controle social, para assegurar o engajamento da sociedade
e dos próprios jovens como protagonistas desse trabalho.
E- Estudos e dados
• Produção de dados municipais sobre raça, etnia, sexo, identidade de gênero e orientação sexual,
idade e aspectos socioeconômicos da população para adequada formulação e avaliação das
diferentes políticas públicas;
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• Criação de um Observatório Municipal Permanente da Violência, dedicado à produção de estudos e
tratamento de dados sobre violência em Belo Horizonte, com participação de instituições e entidades
do poder público e da sociedade civil;
• Análise dos dados, em articulação com dados estaduais e nacionais, a fim de subsidiar a
elaboração e a execução das políticas públicas.
F- Transformação dos territórios
• Atuação intersetorial do poder público para transformação dos territórios com maior índice de
vulnerabilidade social, com garantia dos serviços públicos básicos (urbanização, regularização,
infraestrutura, transporte coletivo, saneamento, água, energia, educação, saúde, cultura, segurança
cidadã, controle de zoonoses etc.);
• Execução de ações que promovam o reconhecimento e apoio a iniciativas autônomas da sociedade
civil. Parcerias estratégicas com redes, organizações, coletivos e movimentos que já atuam em
defesa da vida das juventudes, como o Fórum das Juventudes da Grande BH, o projeto Minha
Quebrada, realizado pelo MLB — Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o Centro Cultural
Lá da Favelinha, saraus, batalhas de rap, bailes funk, entre outros.
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RECOMENDAÇÃO

DO

FÓRUM

PERMANENTE

DO

SISTEMA

DE

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE BELO HORIZONTE - COMISSÃO DE
PREVENÇÃO À LETALIDADE DE ADOLESCENTES E JOVENS.

RECOMENDAÇÃO Nº 01 / 2017
A Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens do Fórum
Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte, no uso de
suas atribuições e,
CONSIDERANDO a gravidade do fenômeno da letalidade juvenil no Brasil, de modo
especial em Belo Horizonte;
CONSIDERANDO que a violência letal na capital de Minas Gerais ainda afeta
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e/ou em atendimento
pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte de Minas
Gerais (PPCAAM/MG) e/ou pelo Programa de Controle de Homicídios do Estado de
Minas Gerais – Fica Vivo!;
CONSIDERANDO que pela análise dos dados de homicídios ocorridos no período de
2011 a 2013 constatou-se o registro de 563 homicídios de adolescentes e jovens de 12 a
21 anos e que destes cerca de 90% eram do sexo masculino, 70% possuíam entre 18 e
21 e que a maior parte tinha passagem pelo Sistema de Justiça Criminal;
CONSIDERANDO que pelo estudo da trajetória institucional dos adolescentes e jovens
vítimas de homicídios em 2011 e 2013, que possuíam registro de passagem pelo Centro
Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator (CIA), foi possível constatar que muitas
das mortes ocorreram quando da fragilização dos vínculos institucionais e comunitários;
CONSIDERANDO

a

constatação

da

importância

do

trabalho

intersetorial

e

intergovernamental diante do fenômeno da letalidade juvenil e da necessidade de se
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traçar propostas integradas de ações preventivas e de proteção à vida de adolescentes e
jovens, em especial nas situações em que o risco iminente de morte se apresenta;
RECOMENDA ao município de Belo Horizonte a criação do Comitê Permanente de
Proteção à Vida de Adolescentes e Jovens e destaca:
O Comitê Permanente de Proteção à Vida de Adolescentes e Jovens deve garantir o
protagonismo juvenil e a participação paritária da sociedade civil e do poder público,
sendo composto por adolescentes e jovens de até 35 anos e com paridade étnico-racial e
de gênero.
O Comitê Permanente de Proteção à Vida de Adolescentes e Jovens deve
desenvolver suas ações de modo a:
a) identificar as ações, projetos e programas existentes em Belo Horizonte que se
vinculam à prevenção da violência letal contra adolescentes e jovens;
b) fortalecer a articulação entre as ações, projetos e programas identificados em Belo
Horizonte;
c) construir uma agenda comum de enfrentamento da violência letal contra
adolescentes e jovens e torná-la prioritária;
d) produzir um discurso capaz de desnaturalizar as violências cometidas contra
adolescentes e jovens e fortalecer e desenvolver ações em prol da proteção à
vida.
Para o alcance de seus objetivos recomenda-se ainda que o Comitê Permanente de
Proteção à Vida de Adolescentes e Jovens desenvolva suas ações a partir de cinco
eixos de atuação:
a) Prática: articulação da rede sociocomunitária em torno de casos e situações que
demandem respostas urgentes de proteção à vida de adolescentes e jovens;
b) Estudo e Pesquisa: articulação entre instituições de ensino e pesquisa para
sistematização de dados e informações em prol da produção de conhecimento
sobre o fenômeno da violência letal contra adolescentes e jovens em Belo
Horizonte;
c) Formação: consolidação de agenda permanente de encontros de formação
intersetorial que favoreçam a troca de saberes e a construção plural de
alternativas de proteção à vida de adolescentes e jovens;
d) Mobilização: realização, com adolescentes e jovens, de resenhas, audiências
públicas e outros eventos que contribuam para a reflexão sobre a temática das
violências contra adolescentes e jovens em Belo Horizonte e para a construção
juvenil de alternativas de proteção à vida.
e) Comunicação: produção de canais permanentes de comunicação que favoreçam
a articulação entre os eixos do Comitê e o compartilhamento e a efetivação de
suas ações.
Belo Horizonte, 06 de novembro de 2017.
Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens
Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte
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