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Esse documento é um registro que apresenta reflexões 
sobre o desenvolvimento do 
Projeto Aurora - Territórios e Trajetórias, 
idealizado pela 
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 
(SMSP) - Prefeitura de Belo Horizonte, 

por meio da 
Diretoria de Prevenção à Criminalidade (DCRI), 
e realizado em parceria com a 
Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação 
ARebeldia Cultural, 
na 
Regional Leste de Belo Horizonte – Alto Vera 
Cruz, Granja de Freitas e Taquaril.
O caminho percorrido pelo Projeto Aurora é resultado da 
conexão das trajetórias de vida dos jovens atendidos pelo 
projeto com os territórios onde eles residem e exercem sua 
cidadania. Aurora significa nascimento de uma iniciativa forte 
e circular. E foi com esse olhar que esse projeto piloto foi 
planejado e executado.

O Aurora é resultado de uma proposta submetida a edital 
de Chamamento Público da Secretaria Municipal de 
Segurança e Prevenção (SMSP 002/2018), cujo objeto foi 
selecionar Organização da Sociedade Civil – OSC, com 
interesse em executar serviços técnicos especializados para 
o desenvolvimento e compartilhamento de metodologias e 
intervenções, que promovam a prevenção social à criminalidade 
e às violências, em territórios de maior vulnerabilidade juvenil 
em Belo Horizonte. 

1. APRESENTAÇÃO
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A Associação ARebeldia 
Cultural é uma organização 
da sociedade civil, funda-
da em 2009. Com uma filial 
no bairro Alto Vera Cruz, fo-
menta ações de arte e cul-
tura, principalmente dentro 
do aglomerado. Desde a sua 
fundação a OSC ARebeldia 
é uma das referências no 
território e atua de forma ar-
ticulada com iniciativas que 
já existiam na região há mais 
tempo, como o Centro Cultu-
ral, o projeto Providência e as 
escolas municipais, parceiras 
do projeto Aurora.

Sua missão é gerar oportu-
nidades de acesso a servi-
ços, socialização e profis-
sionalização, canalizando a 
rebeldia dos adolescentes e 
jovens para a formação hu-
mana através da arte e da 
cultura. Dentre os projetos já 
desenvolvidos, destacam-se: 
Festival de Inverno de Vilas e 
Favelas; Biqueira: Cineclube 
– realizado junto com o festi-
val de Inverno de Vilas e Fa-
velas promovendo sessões 

de cinema na filial da asso-
ciação, no Aglomerado Alto 
Vera Cruz (2016/2017/2018); 
projeto Novos Talentos: reali-
zação de oficinas de percus-
são e de produção de even-
tos para adolescentes do Alto 
Vera Cruz; apresentação de 
orquestras em aglomerados 
de Belo Horizonte; Programa 
de formação para o mercado 
cultural: roadies, técnicas de 
sonorização e produção de 
eventos para adolescentes e 
jovens de baixa renda; Circui-
to Gastronômico de Favelas; 
dentre outros.

Desde 2019 oferece: oficinas 
de judô, capoeira e percussão 
para crianças, adolescentes e 
jovens; projeto Cidade Biblio-
teca (ações de incentivo à lei-
tura) e palestras e aulas práti-
cas com engenheiros de som, 
músicos, roadies e djs. Há a 
expectativa de implantação 
de uma assessoria jurídica 
para a comunidade em parce-
ria com a OAB e voluntários.

O primeiro aspecto sustenta 
a proposta de acompanhar 
trajetórias de jovens entre 12 
e 29 anos através de mento-
res sociais que agreguem ca-
racterísticas indispensáveis 
para estabelecimento de vín-
culo com esse público. 

O segundo aspecto propõe 
ações de base territorial que 
são desenvolvidas em espa-
ços de altos índices de vul-
nerabilidade e violência para 
reduzir a sensação de inse-
gurança e interferir nos fenô-
menos próprios de produção 
dessas violências, tanto no 
ambiente escolar como em 
seu entorno.

Por fim, a proposta de pre-
venção à violência domés-
tica, de gênero e racial 
contempla intervenções 
comunitárias para mobiliza-
ção de mulheres que tive-
ram seus filhos mortos por 
causas externas ou sofrem 
com algum tipo de violência 
doméstica, sexual, discrimi-
nação racial ou de gênero; 
além de promover a forma-
ção de multiplicadoras para 
desenvolvimento de práti-
cas cidadãs, de apoio comu-
nitário e defesa dos direitos 
humanos. (Fonte: documen-
to básico da Diretoria de 
Prevenção à Criminalidade 
2019)

OS PARCEIROS

A Diretoria de Prevenção à Criminalidade (DCRI) 
é a área da SMSP responsável pela parceria. 

Sua missão é:

1) prevenir violência no ciclo de vida das populações mais 
afetadas pela criminalidade violenta; 

2) alcançar ações de prevenção à criminalidade em territórios 
com alto índice de vulnerabilidade social; 

3) contribuir para processos emancipatórios de sujeitos que 
enfrentam alguma situação de violência ou violação de direitos. 
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2. O PROJETO
    AURORA 
     TERRITÓRIOS 
      E TRAJETÓRIAS

O Projeto desenvolve ações fo-
cadas na construção de percur-
sos de vida e no fortalecimento 
de perspectivas futuras, visan-
do melhorar a qualidade de 
vida dos jovens acompanha-
dos, contribuir para a melhoria 
da prevenção social à crimina-
lidade e reduzir a incidência de 
violências e letalidade junto ao 
público jovem, além de criar 
uma rede local de apoio e ela-
borar metodologia replicável 
em outros territórios.

Para viabilizar esses objetivos 
foi necessário montar uma es-
trutura básica para as interven-
ções na comunidade com a con-
tratação de serviços de apoio e 
assistência técnica e operacio-
nal para realização de oficinas, 
visitas, acompanhamento no 
território, supervisão das equi-
pes, avaliação das atividades e 
desenvolvimento de novas me-
todologias de trabalho.

O projeto se propõe a:
a) Promover ações de pre-
venção ancoradas nos con-
ceitos de intersetorialidade, 
interdisciplinaridade e de 
descentralização da política 
de prevenção à violência;

b) Fortalecer a rede de pro-
teção social já existente 
no território e/ou contribuir 
para a constituição de uma 
rede de proteção e de pre-
venção à criminalidade de 
base territorial envolvendo 
lideranças dos bairros Alto 
Vera Cruz, Taquaril e Gran-
ja de Freitas;

c) Assegurar a articulação 
intersetorial com as demais 
políticas públicas, sempre 
que necessário, para via-
bilizar o pleno atendimento 
dos jovens e das famílias 
vítimas de violência. Para 
isso, foi adotada a estra-
tégia de realizar encontros 
periódicos do Articulador 
Político Metodológico e 
orientadores sociais com 
os jovens sendo desejável, 
no mínimo, um encontro por 
semana.
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ESPAÇOS, TEMPO E TERRITÓRIOS: 

Foi orientado, pelo Edital que originou essa parceria, a 
composição de uma equipe técnica com perfil diversificado para 
abarcar todas as dimensões do Projeto Aurora: 1 articulador 
político com status de coordenação e condução dos processos 
da OSC junto à equipe da Secretaria Municipal de Segurança 
e Prevenção; 3 orientadores sociais residentes no território 
para acompanhamento mais sistemático junto aos jovens e 2 
estagiários para apoio.

Para atingir todos esses objetivos, várias atividades foram 
propostas e realizadas e serão detalhadas no item 5 desse 
documento.

“Seria impossível pensar em evolução do espaço se o tempo 
não tivesse existência no tempo histórico, (...) a sociedade 
evolui no tempo e no espaço. O espaço é o resultado dessa 
associação que se desfaz e se renova continuamente, entre 
uma sociedade em movimento permanente e uma paisagem 
em evolução permanente. (...) Somente a partir da unidade 
do espaço e do tempo, das formas e do seu conteúdo, é que 
se podem interpretar as diversas modalidades de organização 
espacial.” (SANTOS, 1979, pp. 42-43).*

Para relatar a experiência dessa parceria, é preciso contar um 
pouco sobre a história dos bairros de origem dos jovens que 
fizeram parte do projeto: Alto Vera Cruz, Granja de Freitas e 
Taquaril. Ao contrário do que o senso comum aponta, as favelas, 
comunidades ou “quebradas” não estão desvinculadas das 
outras partes do município a qual pertencem. Elas cresceram 
junto com as cidades. Em Belo Horizonte, cidade que foi 
planejada, os operários que trabalhavam na sua construção 
não tinham moradias legalizadas e tiveram como única opção 
instalarem-se nas periferias da nova capital do estado de Minas 
Gerais. Mas foi nas décadas de 1950 e 1960 que o crescimento 

populacional das vilas e favelas aconteceu. Foi nessa época 
que antigas fazendas começaram a dar origem a vários bairros 
como o Granja de Freitas (Fazenda dos Freitas) e o Taquaril 
(Fazenda Taquaril). Já o Bairro Alto Vera Cruz originou-se do 
antigo loteamento Parque Vera Cruz.

Nas décadas de 1970, 1980 e 1990, lideranças do Alto Vera 
Cruz fortaleceram a luta pelo direito à moradia e acesso a 
outras políticas públicas. Esse movimento, somado à expansão 
populacional, contribuiu para o crescimento do Granja de 
Freitas e do Conjunto Taquaril, evidenciando que “a utilização 
do território pelo povo cria o espaço; imutável em seus limites 
e apresentando mudanças ao longo da história, já que é 
construído processualmente e contém uma estrutura organizada 
por formas e funções que podem mudar historicamente em 
consonância com cada sociedade”. (Santos,1978).

O espaço consta como matéria trabalhada, constituindo-se 
num dos objetos sociais com maior imposição sobre o homem. 
Faz parte do cotidiano dos indivíduos, por exemplo, a casa, o 
lugar de trabalho e os pontos de encontro. Os caminhos que 
unem esses pontos são igualmente elementos passivos que 
condicionam as atividades dos homens e comandam a prática 
social. O espaço, mais uma vez, é produto e condição da 
dinâmica sócio espacial. 

De acordo com Santos (1979), há uma organização social, 
um arranjo do espaço, de acordo com os interesses e 
necessidades de cada grupo. Assim, o espaço é o resultado 
do desenvolvimento das forças produtivas, das relações de 
produção e das necessidades de circulação e distribuição. 
Essas relações apresentam-se como disputas de poder e de 
identidade na construção da história das pessoas e da cidade, 
são híbridas e ao mesmo tempo possuem peculiaridades. 
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Para Saquet “um território é formado histórica, social e 
naturalmente; contém redes de distintas escalas, identidades 
e diferenças, relações de poder (dominação, hegemonia, 
resistência, luta e contra hegemonia), territorialidades e 
temporalidades.” (Saquet 2019, pp. 28). Considera o território 
um espaço processual, relacional e imaterial, produto de ações 
históricas e multiescalares, com desigualdades, diferenças, 
ritmos e identidades. (Saquet & Sposito, 2009). Organiza-se a 
partir de redes que se interligam pelo fluxo de informações ou 
contatos em diversos níveis. 

O projeto Aurora atua em um território cujo critério de escolha foi 
o fato de ter o maior Índice de Vulnerabilidade Juvenil de Belo 
horizonte – IVJ PBH1 . Trata-se do Setor L4 da Regional Leste 
de Belo Horizonte. Possui oito bairros, mas o projeto Aurora 
atuou num recorte territorial composto por três deles: Granja de 
Freitas, Taquaril e Alto Vera Cruz que, juntos, possuem cerca 
de 12.000 domicílios e 43.954 habitantes, sendo 13.013 na 
faixa etária de 15 a 29 anos, público alvo deste Projeto2 . 

A partir de dados do Índice de Vulnerabilidade Juvenil e da 
análise de um estudo produzido a partir da parceria existente 
entre a DCRI e o curso de Gestão Pública da UFMG3 , foi 
possível evidenciar a vulnerabilidade deste território:

TERRITÓRIOS – SITUAÇÃO ATUAL

“... O território corresponde ao palco onde se realizam as 
atividades criadas a partir da herança cultural do povo que o 
ocupa” (Saquet & Sposito 2009 pp. 14)

1 https://prefeitura.pbh.gov.br/estatisticas-e-indicadores/indice-de-vulnerabilidade-
juvenil-de-belo-horizonte
2 Fonte: Índice de Vulnerabilidade Juvenil de BH. PBH; CRISP-UFMG, 2015
3 Análise Comparativa Qualitativa dos Dados Sobre Violência, Produzidos por Escolas 
(Regional Leste, Setor L4); Diagnóstico sobre a Segurança nas Escolas e Metodologia 
de Planejamento Participativo no Nível Local; Diagnóstico de Fatores de Risco e 
prevenção de jovens na Regional Leste Setor L4.

● Baixa renda domiciliar mensal por atributo do 
responsável: enquanto a média para o município é de 
R$ 4.496,19 e a da Regional Leste é de R$ 4.172,09, a 
média do Setor L4 é de R$ 1.604,98, muito abaixo em 
comparação à Regional e ao município.

● O Índice de Vulnerabilidade Juvenil – IVJ do Setor L4 
é o mais alto de Belo Horizonte, chegando a 72,8 numa 
escala de 0 a 100. O IVJ da Regional Leste é de 41,3.

● A Regional Leste possui um dos menores números 
de escolas, porém, o maior número de intervenções 
registradas pela Guarda Municipal de BH em escolas 
devido às ocorrências de violências e infrações.

Além das informações do IVJ podemos acrescentar 
ainda: (www.favelaeissoai.com.br)

● Domicílios localizados em área de risco, sendo o 
deslizamento de terra o risco mais citado.

● Baixa escolarização da população que leva à 
precariedade nos indicadores de emprego e renda 
e predominância de profissões que exigem baixa 
qualificação e oferecem baixas remunerações (ver 
dados em www.favelaeissoai.com.br e vendooutroco.
favelaeissoai.com.br).

● Elevados índices de uso e abuso de álcool e outras 
drogas.

● Presença do tráfico de drogas trazendo disputas de 
territórios e alta mortalidade juvenil.

● Presença de vários tipos de violências: contra a 
mulher, contra crianças, doméstica e entre e contra as 
juventudes.
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A palavra vulnerável origina-se do verbo latim vulnerare, que 
significa ferir, penetrar, estar suscetível ou exposto a potenciais 
danos em razão de alguma fragilidade ou desvantagem, não 
alcançando patamares mais elevados de qualidade de vida em 
sociedade em função de sua cidadania fragilizada, reconhecendo 
as complexas interações entre as vulnerabilidades, as forças 
individuais, o ambiente e a presença ou não de suporte social. 

Carneiro e Veiga (2004) definem vulnerabilidade como expo-
sição a riscos e baixa capacidade material, simbólica e com-
portamental de famílias e pessoas para enfrentar e superar os 
desafios com que se defrontam. Portanto, os riscos estão as-
sociados, por um lado, com situações próprias do ciclo de vida 
das pessoas e, por outro, com condições das famílias, da co-
munidade e do ambiente em que as pessoas se desenvolvem. 
Pessoas, famílias e comunidades podem ser consideradas 
vulneráveis quando não dispõem de recursos materiais e ima-

teriais para enfrentar com su-
cesso os riscos a que estão 
submetidas, nem de capaci-
dades para adotar cursos de 
ações e estratégias que lhes 
possibilitem alcançar pata-
mares razoáveis de seguran-
ça pessoal e coletiva.

Para Abramovay “As crianças 
e adolescentes que se encon-
tram em situação de vulnera-
bilidade social são aquelas 
que vivem negativamente as 
consequências das desigual-
dades sociais; da pobreza e 
da exclusão social; da falta 
de vínculos afetivos na famí-
lia e nos demais espaços de 
socialização; da passagem 
abrupta da infância à vida 
adulta; da falta de acesso à 
educação, trabalho, saúde, 
lazer, alimentação e cultura; 
da falta de recursos materiais 
mínimos para sobrevivência; 

da inserção precoce no mundo do trabalho; da falta de pers-
pectivas de entrada no mercado formal de trabalho; da entra-
da em trabalhos desqualificados; da exploração do trabalho 
infantil; da falta de perspectivas profissionais e projetos para 
o futuro; do alto índice de reprovação e/ou evasão escolar; da 
oferta de integração ao consumo de drogas e de bens, ao uso 
de armas, ao tráfico de drogas” (Abramovay, Castro, Pinheiro, 
Lima, Martinelli, 2002).

Vulnerabilidade é uma categoria historicamente construída que 
aglutina uma diversidade de significados, conceitos e conteúdo. 
A compreensão da condição de pobreza como falta de renda 

SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE

Mesmo com todos esses indicadores de vulnerabilidade, essas 
comunidades resistem. Com histórico de lutas e conquistas, as 
comunidades do Alto Vera Cruz, Granja de Freitas e Taquaril 
possuem uma produção cultural significativa com valorização 
da história dos seus moradores e dos territórios. São várias 
manifestações como música (Hip hop e Rap), grafite e o 
cuidado em preservar a agricultura e culinária familiar trazidas 
pelos primeiros moradores. Duas dessas conquistas foram: o 
Centro de Vivência Agroecológica - CEVAE espaço público, 
criado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde os 
moradores podem se reunir para discutir questões de interesse 
das comunidades e aprimorar a prática da agricultura familiar e 
agroecológica; e o Centro Cultural Alto Vera Cruz, equipamento 
muito reconhecido não apenas pela comunidade local mas por 
toda BH por ser um dos primeiros da cidade.
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aliada à carência ou ausência 
de capacidade para enfrentar 
os muitos riscos aos quais se 
está exposto, leva ao seu en-
tendimento como a condição 
de vulnerabilidade frente aos 
vários tipos de riscos: econô-
micos, naturais, ambientais, 
de saúde, sociais, dentre ou-
tros. Passa-se então do com-
bate à pobreza ao enfren-
tamento à  vulnerabilidade, 
deslocando o foco de respon-
sabilização do estado para 
a pessoa e suas habilidades 
para enfrentar os riscos e a 
desproteção social. Não se 
trata mais de pensar e incidir 
somente sobre questões es-
truturais, mas de habilitar os 
pobres a gerir seus próprios 
riscos, diminuindo assim sua 
condição de vulnerabilidade.

Portanto, ao pensar políticas 
de enfrentamento à pobreza 
e à vulnerabilidade, é importante ter atenção para não cair na 
tentação de focar exclusivamente em intervenções de apoio 
à aquisição de capacidades, deixando de atuar em questões 
estruturais que são fundamentais para o enfrentamento 
da vulnerabilidade a qual é constitutiva da pobreza, e não 
sua explicação. A pobreza e as dificuldades não devem ser 
explicadas pela falta de vontade do sujeito ou de apoio da 
família, pelo comodismo ou pela auto vitimização. 

A responsabilização individual tem como seu par um processo 
de banalização da injustiça social. As dificuldades, as privações, 
as desigualdades, as exclusões e os sofrimentos das pessoas, 

famílias e comunidades não podem ser tomados como 
responsabilidades individuais, mas entendidos como resultado 
de uma sociedade desigual e injusta na qual a presença e 
atuação do estado com a disponibilização de políticas públicas 
é fundamental.

A vulnerabilidade pode ser decomposta em diversas variáveis 
que listadas, classificadas e categorizadas em níveis 
mensuráveis possibilitam aos gestores definir as intervenções 
e sua intensidade de acordo com as condições ou níveis de 
vulnerabilidade do público alvo. Assim, as políticas públicas 
passaram a ser focadas em territórios menores de forma a 
permitir intervenções mais direcionadas e seu monitoramento.

Mas também “A vulnerabilidade e suas classificações em 
diferentes níveis permitem um deslizamento entre os conteúdos 
associados à representação predominante de pobreza, que vai 
dos problemas sociais, passa pela responsabilização individual 
e chega à questão da violência. Ou seja, ela produz e reproduz, 
ao mesmo tempo em que ressignifica, a associação entre 
pobreza e violência. Essa associação assume, hoje, contornos 
bem marcados, que fazem do problema da pobreza um 
problema de violência, de perigo, de segurança pública.” (Mota, 
2017 pp. 187) fazendo com que população em risco passe a 
ser vista como população de risco, que ameaça a ordem social. 

Nesse contexto “os jovens moradores de áreas pobres passam 
a materializar a relação entre pobreza e violência, relação 
operacionalizada por meio do adjetivo vulnerável, que se refere 
ao risco no duplo sentido: risco social e risco à ordem social” 
(Mota, pp. 34) São, por isso, vistos como as principais vítimas 
e como os principais agentes da violência.

Para Oliveira (1995, p. 18), a vulnerabilidade dos grupos sociais 
somente poderá ser eliminada desde que se “transite de uma 
noção de carências sociais para o terreno de direitos sociais”.

Os riscos e as vulnerabilidades emergem de uma multiplicidade 
de fatores interdependentes, e as estratégias para reduzi-los e 



18 19

3. PÚBLICO DO AURORA
ampliar a inclusão social nas políticas públicas requerem ações 
em várias frentes, exigindo o planejamento para que elas sejam 
executadas de forma integrada e complementar (Janczura, 2012). 
A inclusão social poderá viabilizar a melhoria das condições 
materiais de pessoas, famílias e comunidades, bem como o 
acesso a serviços públicos básicos (educação, saúde, habitação, 
nutrição, segurança pública, justiça, cultura e recreação) para 
que esses grupos possam desenvolver competência, autonomia, 
autodesenvolvimento e capacidade de ação.

Nesse sentido, ações para a prevenção não se tratam apenas 
de minorar os riscos imediatamente, mas de criar processos 
inventivos e reflexivos para compreendê-los e alterá-los ao longo 
das trajetórias e escolhas vividas. Nessa premissa, o projeto veio 
tentando compreender essa qualidade de vida de adolescentes e 
jovens, constituindo redes sociais efetivas, afetivas e confiáveis 
em contextos de risco e proteção a que estão expostos.  

Essa foi a preocupação do Projeto Aurora ao propor ações 
de fortalecimento das redes pessoais e sociais, promovendo 
habilidades, orientação e cuidados individualizados com os jovens 
e com membros de suas famílias, atentando aos seus contextos, 
mas sem deixar de intervir na articulação e fortalecimento da 
atuação em rede das políticas públicas existentes no território.

Um aspecto central do projeto foi o acompanhamento das 
trajetórias dos jovens, elemento que possibilitou conhecer mais 
sobre cada um. Foram promovidos momentos de escuta de 
seus desejos, de sensibilização sobre a participação no projeto e 
de conhecimento da rede local como oportunidades para novos 
caminhos. Ao focar nas trajetórias, o Aurora dá mais atenção à 
singularidade de cada jovem, possibilitando olhar para aspectos 
relacionados à vulnerabilidade e situações de risco para além 
dos dados estatísticos. Assim, um grande desafio percebido foi 
a relação entre o tempo e a demanda dos jovens, quem nem 
sempre coincidem com o planejamento e o cronograma de 
execução de um projeto.

O Projeto Aurora previu, de acordo com o que estava descrito no 
edital de Chamamento Público (SMSP 002/2018), o atendimento 
a 200 jovens residentes na região L4 (Alto Vera Cruz, Granja 
de Freitas e Taquaril), sendo: 15 com risco iminente de morte 
na faixa etária entre 12 e 29 anos, com acompanhamento 
individual durante todo o projeto; e 185 adolescentes e jovens 
das comunidades participantes das oficinas e outras atividades 
do projeto. Também havia previsão de oferta de atividades para 
50 mães e mulheres residentes nos três bairros do território L4.

Importante destacar que, de acordo com o fluxo do Programa 
Municipal de Prevenção à Criminalidade, Territórios de 
Prevenção, foi definida para esta intervenção uma parceria 
inicial e estratégica junto às escolas municipais do território 
de maior vulnerabilidade Juvenil – L4. Coube a essas escolas 
municipais parceiras identificarem, via diagnóstico realizado 
pela DCRI, os jovens que teriam acompanhamento individual 
pelo Projeto Aurora, sendo 5 de cada escola, compondo um 
grupo de 15 jovens com risco iminente. 

Essa parceria deriva de um trabalho conjunto realizado, em 
2018, entre a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 
e a Secretaria Municipal de Educação, que gerou o Pacto pela 
Prevenção à Violência e à Violação de Direitos de Crianças, 
Adolescentes e Jovens no território Leste 4. As Escolas 
Municipais Israel Pinheiro, Fernando Dias Costa e Dr. Júlio 
Soares são parceiras no esforço coletivo para o entendimento 
e superação dos desafios que envolvem a segurança neste 
território da Regional Leste de Belo Horizonte. 

A partir das situações de conflitos e ocorrências registradas 
pela Guarda Municipal, a DCRI realizou um levantamento sobre 
o que as escolas consideram fatores de risco e de proteção.
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SITUAÇÕES APONTADAS PELAS ESCOLAS

Conflitos
Infrequência
Jovens com falta de 
perspectiva de futuro 
Sentimento de impunidad, 
Envolvimento com tráfico 
Tráfico de drogas presente no 
território e tráfico de drogas 
invadindo o espaço escolar
Estudantes em situações de 
violência no ambiente familiar
Recorrentes relatos (e 
evidências) de estudantes 
que foram vítimas de surras 
e espancamentos pelas suas 
famílias.
Pouca circulação dos jovens 
pelo território 
Situações de pobreza 
extrema que são reveladas 
na/pela escola 
Relações interpessoais 
violentas
Roubos ao patrimônio 
Insegurança na escola 
Jovens em iminência de 
morte por conflitos no 
território
Estudantes praticando cutting 
(auto-mutilação)

Violência maior entre 
meninas 
Aceitação/submissão das 
meninas à situações de 
violência praticadas por seus 
namorados e/ou colegas do 
sexo masculino
Baixa oferta de lazer para o 
público jovem 
Estudantes portando arma 
branca dentro da escola
Estudantes desinteressados 
pelas aulas 
Situações de violência no 
interior da escola e no seu 
entorno
Dificuldades no diálogo entre 
estudantes e professores
Agressão verbal a 
professores 
Escola distante do local de 
moradia
Depredação do ambiente 
escolar e impunidade 
Crescimento urbano 
desordenado
Ausência de vínculos na 
comunidade
Fragilidades dos vínculos da 
escola com a comunidade

Fonte: DCRI

Essas situações expressam os conflitos cotidianos e 
estruturais vivenciados no ambiente escolar. Junto a esse 
mapeamento dos fatores de risco foram levantados, através 
de escutas feitas pela DCRI nas escolas com a participação 
de professores, coordenadores e diretores, fatores de proteção 
que possibilitaram a elaboração de planos de ação para cada 
uma das escolas municipais envolvidas no Pacto para a 
Prevenção à criminalidade e violência no L4 (documento DCRI 
2018). Isso resultou no edital 002-2018 para seleção de um 
projeto que pudesse trabalhar esses fatores com as escolas e 
a com a comunidade.

Outro fato importante a ser citado é que, na adolescência, a 
construção da autonomia, da capacidade de negociar papéis, 
reconhecer a alteridade, desenvolver o auto respeito e o respeito 
pelo outro, ter limites, segurança, controle e responsabilidade 
sobre suas próprias decisões na vida, se dá principalmente na 
vivência do exercício da autoridade, especialmente dos pais ou 
responsáveis. Muitos desses fatores de risco evidenciam as 
dificuldades das famílias em serem referências positivas e não 
violentas para os filhos. 

O indicativo é de que, como resultado das dificuldades 
apresentadas pelo sistema familiar no exercício de sua 
autoridade e proteção, as crianças e adolescentes passaram 
a encontrar dificuldades também nos seus processos de 
afiliação social, isto é, de vinculação em outros contextos de 
socialização, como na escola, na comunidade e entre pares.

Esses aspectos foram trabalhados nas oficinas ofertadas pelo 
projeto com os jovens dos territórios, com o grupo de mães e 
mulheres e com os 15 jovens considerados em situação de 
maior risco, que foram acompanhados pelo projeto a partir do 
levantamento dos percursos de vida.
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PERFIL DOS JOVENS ACOMPANHADOS 

Em reuniões entre as dire-
toras das escolas e a DCRI 
foram identificados os 15 jo-
vens que seriam encaminha-
dos para participar do projeto 
– 2 meninas e 13 meninos. 
Desses, 11 demandaram um 
acompanhamento mais in-
tenso por parte dos orienta-
dores para que ganhassem 
confiança e pudessem es-
tabelecer vínculos: 3 do Alto 
Vera Cruz; 3 do Taquaril; 5 do 
Granja de Freitas. 

A proposta do edital era 
manter o atendimento per-
manente a 15 jovens e, no 
intuito de manter o grupo 
composto com essa totali-
dade, à medida em que uns 
saíam, outros jovens eram 
encaminhados pelas esco-
las. Em meados do projeto, 
foram inseridos 2 jovens do 
Alto Vera Cruz. Na reta final, 
foram encaminhados mais 3 
jovens do Taquaril. Ao todo, 
22 jovens passaram pelo 
acompanhamento individual 
do Aurora.

No decorrer do acompanha-
mento das trajetórias, quan-

do as demandas dos jovens 
eram identificadas, a equipe 
do Aurora as discutia com a 
DCRI para avaliarem o me-
lhor encaminhamento a ser 
dado (ver seção 4.5), consi-
derando os limites do projeto 
e as responsabilidades das 
instâncias envolvidas. Em al-
guns casos, as famílias ou os 
próprios jovens decidiram por 
não permanecer no projeto: 1 
foi encaminhado pela família 

para o Lar dos Meninos São Vicente de Paulo, instituição onde 
os adolescentes ficam hospedados de 2ª a 6ª feira e retornam 
para suas casas nos finais de semana; 2, depois de muitas ten-
tativas, disseram que não iriam participar do Aurora porque não 
tinham tempo e preferiam trabalhar ou buscar emprego. Essa, 
aliás, é a grande demanda da maioria deles: entrar no mercado 
de trabalho formal. Uma jovem mudou de território e os outros 
3 não compareciam aos encontros marcados e não quiseram 
dar continuidade. Sempre que havia dificuldade de acessar os 
jovens ou mesmo a confirmação do não desejo em participar, 
as equipes da DCRI e da OSC ARebeldia analisavam caso a 
caso e retornavam para as escolas decidirem pelo encaminha-
mento de outros jovens. 

O fato de serem encaminhados pelas escolas gera, em alguns 
casos, efeitos que podem causar impacto na relação deles 
com o Projeto Aurora. Os vínculos frágeis com o ambiente 
escolar ou até a relação conflituosa com professores e 
diretoras são elementos que ajudaram na definição dos 
jovens que iriam participar do projeto. Além disso, essas 
indicações podem ter sido fruto de decisões subjetivas e 
baseadas em critérios individuais, e não necessariamente 
discutidas no colegiado escolar. 

Cabe registrar que, conforme definido no fluxo do projeto, as 
escolas são uma das portas de entrada para inserção dos 
jovens previstas na proposta do programa e foram definidas 
a partir dos seguintes aspectos: ações já iniciadas com as 
escolas antes do edital do Aurora (diagnóstico – pacto – fatores 
de risco mapeado) e dificuldades de articulação com as outras 
duas frentes previstas na proposta do programa: Rede de 
Cuidados do Hospital João XXIII e Conselho Tutelar. 

Para conhecer o perfil e as trajetórias dos jovens, estudantes 
do curso de Gestão Pública da UFMG organizaram um 
instrumental cuja utilização foi orientada pela DCRI. Trata-
se de uma planilha constantemente atualizada pela equipe 
técnica do Aurora com informações dos jovens que passaram 
pelo projeto, frequentes ou não.
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Partindo do total de 22 jovens, percebe-se algumas 
características em comum entre eles como: a infrequência ou 
evasão escolar (8); fazer parte de famílias inscritas no CRAS; 
a maioria gostar de futebol e bicicleta; e muitos se mostrarem 
tímidos e arredios. 

A partir da escuta realizada ao longo do projeto, foi possível 
perceber que a maioria dos jovens demonstra ter uma relação 
respeitosa com a mãe e um sentimento de frustração e raiva 
em relação ao pai devido à diversas razões, apresentadas 
pelos jovens: não tem contato porque abandonou a família; 
está preso; ou sofreu agressões dele quando criança. Como 
já dito anteriormente, a grande demanda deles é conseguir 
trabalho para que tenham uma renda para ajudar a família, 
para conseguir comprar objetos de desejo como bicicleta e 
moto e para sair para o “rolê”. Poder circular tranquilamente 
pelo bairro onde mora e fazer parte de uma família numerosa, 
com muitos irmãos, também são características que os jovens 
do Aurora têm em comum.

Outra estratégia para conhecer melhor o perfil dos jovens que 
permaneceram e foram acompanhados ao longo do projeto, 
foi aplicar um questionário individual com perguntas sobre 
situação familiar, acesso à cultura, lazer, trabalho e renda, 
educação, saúde, convivência comunitária e situações de 
violência vividas. 

A intenção foi aplicar esse instrumento para os 15 jovens em 
risco iminente acompanhados pelo projeto e, para tanto, os 
orientadores combinaram horários que fossem adequados a 
cada um. Porém, somente 8 responderam. 

Observa-se que, apesar do pequeno número de jovens que 
respondeu ao questionário, foi possível obter informações 
significativas e que corroboram e caracterizam situações de 
risco diversas. Além disso, outros dados coletados ao longo da 
execução do projeto ajudaram na caracterização do público.

● Todos são do sexo masculino

● 5 responderam serem pardos
2 responderam serem pretos
1 respondeu ser branco

● Idade: 
1 jovem com 14 anos
2 jovens com 16 anos 
3 jovens com 15 anos
1 jovem com 18 anos
1 jovem com 20 anos

● Todos sabem ler e escrever e somente 1 disse estar 
fora da escola desde 2019

● A única atividade física/esporte praticada pela maioria 
é jogar bola com os amigos (6 responderam) e 2 
disseram que nada praticam

● 7 não trabalham formalmente (como aprendiz devido 
à idade), mas 4 fazem “bicos” (venda de cigarros, 
venda de balas no trânsito, vigia e lavador de carros) e 
1 atua como ajudante de pedreiro

● 1 jovem atua como Jovem Aprendiz na Prefeitura 
de Belo Horizonte por meio da Associação 
Profissionalizante do Menor - ASSPROM

CARACTERIZAÇÃO
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A partir dos conceitos citados anteriormente, da análise 
dos questionários individuais aplicados e dos fatores 
apontados pelas escolas, é possível considerar que os jovens 
acompanhados pelo projeto vivem em um contexto com 
características que remetem à vulnerabilidade e ao risco.

1. Residir em território considerado vulnerável.

Um território vulnerável é também aquele que não oferece 
segurança de ir e vir, quase não possui espaços comunitários 
para convivência saudável nem redes de serviços com a oferta 
de equipamentos diversos, incluindo espaços para prática de 
esportes, vivência da sociabilidade, lazer e cultura.

A condição das moradias dos jovens também contribui para 
a vulnerabilidade de um território. Quase todos os jovens 
acompanhados pelo Aurora moram em casas com poucos 
cômodos e com vários parentes. De acordo com as respostas 
dadas aos questionários individuais do projeto, a média é de 
4,6 pessoas por domicílio, o que faz com que muitos deles 
prefiram ficar nas ruas a estar em casa.

Os dados do IVJ mostram que o percentual médio de homicídios 
da população masculina com idade entre 15 e 29 anos, entre 
2013 e 2015, no Setor L4 é de 1,4%, maior que o triplo do 
verificado em Belo Horizonte e na Regional Leste (0,4%).

A precariedade das condições de moradia pode implicar 
também em menos espaço privado, maior índice de conflitos 
familiares e, ainda, dificuldade de se ter um local para os 
estudos. Essas condições de moradia poderiam ser menos 
prejudiciais se o território fosse mais estruturado e acolhedor. 
Durante as oficinas “Acesso à Cidade”, em diálogo sobre morar 
em favelas e “quebradas”, os jovens disseram que, apesar das 

dificuldades, gostam de morar nesses lugares pois há espaços 
de convivência, por gostarem das pessoas e por estarem 
próximos de seus familiares. 

2. Fazer uso precoce de drogas lícitas e ilícitas.

Dos 8 jovens que responderam ao questionário, 7 disseram 
que usam maconha com frequência; 6 disseram fazer uso de 
bebidas alcoólicas e cigarro; 1 disse que só usa bebida; e 1 
contou que é fumante, mas não bebe. 

Esse comportamento pode ser considerado de risco, pois, além 
de ficarem expostos a um contexto de violência urbana, podem 
apresentar dependência dessas substâncias, gerando prejuízo 
no desenvolvimento físico, intelectual e social.

Pesquisas sobre as consequências da exposição à violência 
indicam que os impactos causados nos indivíduos incluem 
ameaça à integridade física e psicológica, podendo interferir 
em diferentes âmbitos da vida. Quando se trata de crianças, 
adolescentes e jovens, este efeito pode ser ainda maior, visto 
que tende a atingir diretamente o desenvolvimento desses 
sujeitos em desenvolvimento (Benetti, 2006).

Além disso, o envolvimento direto dos jovens com o tráfico de 
drogas aumenta também a probabilidade de ocorrências de 
outros tipos de atos infracionais para que consigam ter acesso 
às bebidas alcoólicas e outras drogas. 37,5% dos jovens que 
já experimentaram maconha se envolveram com o tráfico de 
drogas e 37,5% dos que usaram crack tiveram problemas com 
a justiça (Benetti, 2006 p. 115 e 117).

Dos 22 jovens que passaram pelo projeto, 9 estão em 
cumprimento ou já cumpriram medidas socioeducativas.

3. Viver relações familiares frágeis.

Para além da questão de moradia (residências pequenas 
com muitas pessoas), as relações intrafamiliares dos jovens 

SITUAÇÃO DE RISCO
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atendidos pelo Projeto são fragilizadas, de acordo com as 
respostas ao questionário individual. Do total que responderam 
ao questionário, somente 1 disse que convive bem com o pai. 
Os outros 7 informaram que não são próximos, sendo que 1 
deles chegou a dizer que deseja a morte do seu progenitor. 
Poucos conhecem informações significativas sobre suas 
histórias de vida e demonstram afeto mais forte pelas mães. 
Ao serem perguntados se já sofreram algum tipo de violência, 
somente 1 disse que sim: “desavença com os tios”. Mas, o que 
mais chamou a atenção nessa escuta foi a concordância com 
o fato de terem recebido castigo físico das mães na infância 
quando “fizeram coisa errada”. Todos disseram que as mães 
estão certas e que fazem isso para corrigi-los.

O costume “do bater para educar” faz parte de uma cultura 
que tende a ser severa, punitiva e, em determinadas famílias, 
violenta. Quando os filhos, na infância, vivenciam essa situação 
intrafamiliar, ao tornarem-se pais e mães, possivelmente 
também serão violentos, o que, muitas vezes, torna- se padrão 
nas outras relações sociais com seus pares e com outras 
pessoas.

Diante de relações fragilizadas tanto na família como na 
escola – o que comporta fator de risco na vida dos sujeitos em 
desenvolvimento - surge o grande desafio de outras instituições 
para o restabelecimento das condições de proteção. Se a rede 
socioassistencial não corresponde aos anseios e necessidades, 
os jovens tornam-se mais vulneráveis a situações de risco 
(violência intrafamiliar, abuso e exploração sexual, maus tratos, 
drogas, alcoolismo e aliciamentos diversos).

4. Conhecer pouco sobre seus direitos e rede de proteção local.

A socialização dos seres humanos começa na infância. 
Participar de redes de relacionamentos compostas por 
familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho e escola, 
organizações políticas, religiosas, socioculturais, inserção 
comunitária, serviços socioassistenciais, saúde e justiça é 

importante para o desenvolvimento da identidade individual 
e coletiva de crianças, adolescentes e jovens. Essas redes 
podem e devem intervir no território de forma articulada, 
especialmente em momentos de crise ou de baixa capacidade 
protetiva da família, para o apoio e resgate das competências 
destas famílias, fornecendo atenção especializada, orientação 
e informação. 

Ao serem questionados se, em 2019, buscaram alguma 
instituição de defesa dos direitos, 7 jovens disseram que não e 
que não as conhecia. Somente 1 disse que teve contato com 
a Defensoria Pública quando estava em audiência no Centro 
Integrado do Adolescente / CIA-BH. 

Nota-se que o desconhecimento sobre as atribuições dos 
atores da rede de promoção e proteção dos direitos da 
criança e do adolescente faz com que os jovens não tenham 
os encaminhamentos adequados e, portanto, podendo 
permanecer alheios a oportunidades de mudança na rota da 
vida. Como não conhecem os equipamentos e iniciativas, não 
buscam apoio e acham que não há chances de seguirem outro 
caminho.

Para alcançar a proteção e a cidadania é preciso se reconhecer 
como sujeito de direitos, os quais devem ser disponibilizados 
pelo Estado por meio de uma rede de serviços ampla, diversa e 
acessível. Nesse sentido, a articulação e o bom funcionamento 
da rede institucional são fundamentais para a efetividade 
dos direitos, visando reordenar as famílias para serem mais 
protetivas e, também, possibilitar o acolhimento adequado 
das crianças, adolescentes e jovens que necessitam de seus 
serviços.

Outro ponto importante para que os adolescentes e jovens 
acessem as políticas públicas voltadas para essa faixa 
etária é estabelecer confiança nos equipamentos, fato 
que caracteriza um indicador de proteção. Em relação à 
autoridade policial, isso é ainda mais desafiador. De acordo 
com pesquisa “Risco e resiliência entre adolescentes e jovens 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO
de escolas públicas de BH”, (Castro e Libório, 2010), a polícia 
é uma instituição em que os jovens atribuem baixo grau de 
confiança e pouca expectativa de receber ajuda. No caso dos 
jovens acompanhados pelo Aurora, como muitos estiveram 
(ou ainda estão) envolvidos com o tráfico e são usuários de 
drogas ilícitas, o desafio está em relação à Polícia Militar que, 
segundo eles, sempre os aborda de forma inadequada, já 
havendo, inclusive, de acordo com a fala dos jovens, casos 
de agressão. 

5. Pouco acesso a manifestações e equipamentos culturais.

Para Da Matta (1981) a cultura permite traduzir melhor 
a diferença entre o indivíduo e os outros. Ao seguir essa 
perspectiva, as pessoas se tornam mais respeitosas em relação 
às outras e acessar a cultura e o lazer é uma das maneiras 
mais eficientes de formação humana e pessoal para descobrir 
novos olhares e possibilidades. Nesse sentido, não conhecer e 
vivenciar a arte e a cultura pode ser considerada uma situação 
de risco, pois afeta o desenvolvimento estético, cognitivo e 
intelectual desses jovens.

Apesar de viverem em um território com oferta de centros 
culturais e OSCs como ARebeldia, em 2019, o contato dos 
jovens atendidos pelo Aurora com apresentações culturais 
– cinema, teatro, shows, exposições e outras manifestações 
de arte e cultura - foi praticamente nulo. Um deles chegou a 
dizer que foi ao cinema somente quando era criança e outro 
contou não saber o que é teatro. De acordo com o questionário 
individual, somente 1 jovem participa de atividades de dança 
na Escola Integrada. Durante a execução do projeto os jovens 
foram incentivados a participar das oficinas oferecidas pela 
ARebeldia e a conhecer outros espaços, fato ocorrido durante 
as oficinas de Acesso à Cidade.

O Projeto Aurora, como citado anteriormente, foi elaborado a 
partir das diretrizes apresentadas no edital de Chamamento 
Público da Secretaria Municipal de Segurança Pública 
(SMSP 002/2018) mas, ao longo do ano de execução, como 
naturalmente acontece com projetos sociais, foi sofrendo 
modificações a partir de reflexões e desafios encontrados que 
precisavam ser enfrentados. Nessa seção serão apresentadas 
as atividades desenvolvidas pontuando as modificações 
ocorridas e algumas reflexões em relação a esse processo. 
Para melhor compreensão, as atividades serão apresentadas 
a partir das linhas de ação do projeto.
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Criar ou fortalecer redes que já existem nos territórios é uma 
ação fundamental para dar dinamicidade e sustentabilidade a 
projetos sociais, especialmente aqueles voltados para crianças, 
adolescentes e jovens.

Segundo Brito e Koller (1999), rede de apoio social é um “conjunto 
de sistemas e de pessoas significativas, que compõem os 
elos de relacionamento recebidos e percebidos do indivíduo”. 
Uma rede de apoio social e afetiva eficiente está associada à 
prevenção de violência e ao fortalecimento de competências, 
bem como ao senso de pertencimento e à maior qualidade dos 
relacionamentos. A eficácia da rede se expressa por respostas 
com significativa redução de sintomas psicopatológicos, tais 
como depressão e sentimento de desamparo. Na ausência 
desta rede, pode-se verificar o aumento da vulnerabilidade das 
pessoas frente a uma situação de risco.

A parceria com: Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Unidades 
Básicas de Saúde, escolas, centros culturais, iniciativas da 
sociedade civil e lideranças comunitárias fortalece a atuação 
do Projeto, permite que o público atendido conheça esses 
atores e passe a acessá-los, usufruindo dos direitos que 
lhes são garantidos em lei mas, muitas vezes, difíceis de 
serem praticados. Para articular essa rede e envolvê-la no 
Projeto, foi feito um mapeamento inicial desses atores, visitas 
para apresentação do projeto e participação em reuniões 
e encontros ligados às ações das políticas de Saúde e 
Assistência Social e Educação. 

4.1. CRIAÇÃO DE UMA REDE DE APOIO LOCAL
ORGANIZAÇÕES MAPEADAS

Casa do Hip-Hop (Taquaril)
Centro Cultural Alto Vera Cruz
Centro de Saúde Alto Vera Cruz
Centro de Saúde Granja de Freitas
Centro de Saúde Taquaril
Centro de Saúde Novo Horizonte
Conselho Tutelar Regional Leste
Coordenadoria de Atendimento Regional Leste
Coordenadoria de Atendimento Regional Leste
CRAS Alto Vera Cruz
CRAS Granja de Freitas
CRAS Taquaril
Diretoria de Educação – L
Diretoria Regional de Assistência Social – L
Diretoria Regional de Saúde – L
Escola Municipal Fernando Dias Costa
Escola Municipal Israel Pinheiro
Escola Municipal Dr. Júlio Soares
Gerência de Infraestrutura Urbana
Programa Para Elas
Projeto Providência
Saúde do Adolescente
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde: Saúde da Mulher e 
Saúde do Adolescente
Secretaria Municipal de Cultura
SUPEC/CP, dentre outros.
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Esse mapeamento aconteceu a partir do primeiro contato 
realizado pela equipe da DCRI junto aos atores da rede local 
que tivessem atuação em interface com a Política Municipal de 
Segurança e Proteção para apresentar o projeto. A partir daí a 
equipe do Aurora passou a se reunir e a participar de encontros 
promovidos por esses atores para apontar possibilidades de 
encaminhamentos dos jovens e de envolvimento destes nas 
questões do projeto.

As principais organizações parceiras do Aurora são as 
escolas municipais que identificaram, junto com a DCRI, os 
jovens a serem acompanhados pelo projeto. Foram pontos de 
referência durante toda a execução do projeto. Nesse sentido, 
as ações voltadas para articulação e fortalecimento da rede 
local se deram a partir da dinâmica dessas organizações, 
suas relações e forma de atuação. Foi a partir delas que as 
oficinas e as atividades foram agendadas, e onde aconteceu 
grande parte das oficinas para os jovens e as mulheres.

“Ter as atividades do Aurora dentro da escola foi muito 
importante para os jovens vislumbrarem outros olhares 
para a vida.” 

Édila Caetano, diretora da Escola Municipal Júlio Soares.

“A parceria contribuiu 
muito para a construção 
de uma educação 
mais comprometida 
com as demandas 
sociais. Com ela foram 
criadas dinâmicas na 
rotina escolar e novos 
espaços de reflexão para 
os grupos de alunos 
atendidos.”

Rafaelle das Graças 
Pimenta, vice-diretora da 
Escola Municipal Fernando 
Dias Costa.

“O projeto foi de 
extrema importância 
para os jovens. As 
intervenções realizadas 
e as possibilidades de 
acesso criadas a partir 
delas proporcionaram 
mudanças significativas 
na relação dos estudantes 
com a escola. Esse 
despertar de novos 
horizontes contribuiu para 
que os jovens tenham 
uma visão mais ampliada 
do educar.” 

Vânia Elizabeth Ferreira, 
diretoria da Escola 
Municipal Israel Pinheiro.

4.2. REALIZAÇÃO DO CURSO COM
        LIDERANÇAS JUVENIS

Voltado para jovens com perfil de liderança que foram indica-
dos pelas diretoras das escolas a partir da inscrição de quem 
estivesse interessado em participar, o curso aconteceu por 
meio de oficinas presenciais com jovens dos três territórios 
e totalizando 12 horas. O objetivo foi incentivá-los a identifi-
car e trazer reflexões sobre os locais onde vivem, potenciali-
zando suas aptidões para ações sociais, políticas e culturais. 
Além disso, discutir sobre os direitos juvenis e a importância 
de marcos como: Estatuto da Juventude; Estatuto da Criança 
e do Adolescente; Direitos Humanos e direito ao transporte 
(Passe Livre) e também apresentar espaços que podem ser 
referência para os jovens como o CRJ - Centro de Referência 
da Juventude e o Fórum das Juventudes da Grande BH. 

Para facilitar a conversa, 
foram apresentados e de-
batidos os temas: autoco-
nhecimento e participação; 
liderança e corresponsabili-
dade; democracia; liderança 
x dominação; Espantando 
riscos e vícios; mobilização; 
senso de liderança para um 
propósito comum. O interes-
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se foi grande e todas as tur-
mas ficaram cheias. O curso 
foi conduzido por Flávio Re-
negado, músico, educador, 
fundador da OSC ARebeldia 
e morador do Alto Vera Cruz. 

Durante as dinâmicas foi 
feito um levantamento junto 
aos jovens para saber quais 
seriam, na visão deles, 
os principais problemas dos territórios. Foi realizado um 
mapeamento dos territórios para localizar onde aparecem esses 
problemas, equipamentos públicos que possam ser acionados, 
além de pontos para diversão e lazer dentro das comunidades.  

A opinião dos jovens sobre os territórios foi bem dividida entre 
aqueles que adoram e outros que preferiam morar em outro lugar. 
Os principais pontos levantados pelos jovens são: insatisfação 
com alguns serviços como: transporte e saúde; preços cobrados 
pelos estabelecimentos comerciais de produtos que seriam 
mais baratos em outros lugares da cidade e pouca estrutura 
para esporte e lazer. Demonstraram estar conscientes que a 
violência acontece em alguns pontos do território mas não está 
em todos os lugares. Consideram que a polícia é repressora 
e pouco parceira. A maioria gosta de frequentar bailes funk 
porque, pelas poucas opções de lazer e lugares para frequentar, 
é onde gostam de dar “rolê”. Muitos disseram que, para não ter 
que disputar o uso de espaços públicos de esporte e lazer com 
o tráfico, preferem ficar em casa.

Outros aspectos importantes também foram percebidos 
durante o curso:

• Influência direta de igrejas, especialmente evangélicas, 
e do tráfico de drogas na vida nos jovens.

• Alguns jovens demonstraram resistência em reconhecer 
líderes, especialmente aqueles que vivem uma relação 
familiar conflituosa ou com forte influência religiosa.

• Jovens que demostraram mais afetividade com as 
famílias tiveram uma participação mais intensa no curso.

• Nos territórios onde não havia a participação de 
professores nas oficinas do curso de liderança, a relação 
com os jovens fluiu melhor.

De acordo com a escuta dos jovens durante o curso, dos três 
territórios, o Alto Vera Cruz é o mais estruturado, mas também 
o mais violento e o que aparenta intimidar mais os moradores 
com essa violência. O oficineiro, as diretoras, os professores 
e os próprios jovens avaliaram que seria importante dar 
continuidade às discussões sobre lideranças e direitos. Por 
essa razão, pensar em ferramentas para criar possibilidades 
e perspectivas e desenvolver uma ação continuada para 
acompanhar os processos de forma mais individualizada, 
seriam estratégias importantes que poderiam ter sido mais 
fortalecidas pelo Aurora.

4.3. REALIZAÇÃO DE OFICINAS EDUCATIVAS
       PARA JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO

Essa linha de ação foi pensada a partir dos fatores de risco 
mapeados no diagnóstico realizado com as escolas. As 
temáticas propostas para esses momentos já estavam pré-
definidas no edital de chamamento público, já que foram 
apontadas durante o mapeamento realizado pela DCRI junto 
com a comunidade escolar do território L4 Regional Leste. Foi 
acordado com as diretoras que as oficinas aconteceriam dentro 
das escolas em horários previamente combinados. O intuito foi 
dar oportunidade aos 200 adolescentes e jovens mobilizados 
pelas escolas municipais parceiras de refletir sobre situações 
que fazem parte do contexto em que vivem como a violência, 
a criminalidade e o direto à cidade, que quase não é exercido.



38 39

A proposta dessa oficina foi atender à 
demanda da Escola Municipal Israel 
Pinheiro surgida durante a escuta das 
escolas na fase de mapeamento do 
território L4, antes da elaboração do 
edital de chamamento público, para 
fazer uma discussão sobre violência e 
criminalidade por meio da produção de 
fanzines e desenhos em quadrinhos. 
Ela foi pensada inicialmente a partir da 
experiência do projeto “Já É” vinculado 
ao programa Psicanálise e Laço Social 
no Contemporâneo – Psilacs, do 
Departamento de Psicologia da Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas da 
UFMG. Para execução nesse formato 
seriam necessários dois profissionais: 
um quadrinista e uma psicóloga. Durante 
a primeira oficina, a psicóloga percebeu 
que não havia demanda de escuta do público por serem jovens 
com perfis muito diferentes dos atendidos pelo “Já É”. A equipe 
do Aurora concordou que o trabalho estaria mais voltado para a 
produção artística do que para a análise do discurso. Por isso, 
a psicóloga deixou de ir aos encontros e a artista-educadora 
contratada como oficineira assumiu a frente da atividade, 
dando foco à produção artística.

A metodologia utilizada na oficina foi: apresentação de quadrinho 
mangá, músicas (letras de Rap), rodas de conversa, escrita e 
trabalho em grupo. Dividido em sete encontros de duas horas 
cada, os participantes fariam “lambe-lambes” para serem 
espalhados no território e o último encontro teria uma Batalha de 
MCs para mobilizar a comunidade.

Porém, somente quatro jovens participaram da primeira oficina. 
Foram feitas várias conversas com a diretora para reforçar a 

mobilização junto aos alunos, considerando 
que a demanda partiu da própria escola, 
mas não surtiu efeito. Assim, a coordenação 
do projeto achou por bem cancelar essa 
atividade. Foi acordado com a DCRI que, 
para compensar, seriam realizadas mais 
oficinas de Percurso de Vida.

O direito à cidade é um dos menos 
acessados pelos jovens. A maioria deles 
sequer sabe que podem andar pelas ruas 
e bairros, frequentar praças, museus e 
prédios públicos como qualquer cidadão. 
Ter um novo olhar sobre o território e 
reforçar o sentimento de pertencimento 
a esses espaços foram os principais 
objetivos das oficinas de Acesso à Cidade. 

Cada uma teve carga horária de 15 horas, divididas em 5 
encontros de 3 horas. As primeiras oficinas foram voltadas para 
aproximação do grupo, construção da identidade da oficina e 
conversas sobre qual a percepção que os jovens têm sobre as 
favelas de BH, por meio da dinâmica Bingo da Minha Quebrada.

Além das discussões sobre temas relacionados à cidade, várias 
atividades práticas foram realizadas como o Mapeamento da 
Minha Quebrada, onde os jovens saíram a pé pelo território, 
visitando locais como o Centro Cultural Alto Vera Cruz e a 
Unidade Básica de Saúde, produzindo imagens fotográficas de 
situações e pontos que mais chamavam a atenção. À medida 
que a atividade acontecia, eram discutidas a percepção e 
a afetividade com o local e a valorização da identidade das 
favelas para além da ideia preconceituosa de que são locais 
onde tudo falta. Enfim, essa atividade proporcionou buscar 
novos olhares para aquilo que é cotidiano.

OFICINAS DE PRODUÇÃO DE QUADRINHOS

OFICINAS SOBRE ACESSO À CIDADE E 
ESPAÇOS PÚBLICOS
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Estavam previstas 8 visitas como uma atividade complementar 
ligada à oficina de Acesso à Cidade. Porém, aconteceram 
somente 4: Praça da Estação, Museu de Artes e Ofícios, Museu 
de Vilas e Favelas (MUQUIFU) e Praça da Liberdade. Durante 
essas visitas foi discutido e vivenciado o acesso à cidade e 
a valorização que é dada a ela. Como resultado das oficinas 
foram produzidos 6 modelos de postais, com uma tiragem 
total de 3.000 exemplares, com fotos dos territórios de origem 
dos jovens, feitas por eles e com textos construídos por eles 
sobre sua “quebrada”. Foram distribuídos nos territórios, no 
Centro de Referência da Juventude (CRJ), no Centro Cultural 
do Alto Vera Cruz, nas três escolas parceiras e outros locais 
frequentados por adolescentes e jovens.

Quando responderam ao questionário individual, o que ajudou 
na leitura do perfil do público, os jovens disseram que acharam 
chato ir a museus e que preferiam fazer passeios a parques 
ou clubes. Essa estranheza pode ter sido causada pelo fato 
de quase todos eles nunca terem entrado em algum museu. É 
importante considerar a necessidade de agregar os desejos dos 
jovens à proposta de visitas a espaços públicos nas cidades. 
Foi avaliado que o tempo das oficinas (2 horas) era insuficiente 
para envolver os jovens e debater tantas questões.

OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RENDA

Como mencionado anteriormente, a grande demanda dos 
jovens é a inserção no mercado de trabalho e emprego. Por 
isso, foram previstas as oficinas sobre empreendedorismo e 

OFICINA DE PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS EM REDES SOCIAIS

Pensada para discutir a cultura digital e a importância do 
cuidado no uso das redes pelos jovens, a oficina de prevenção 
às violências em redes sociais teve carga horária prevista de 
15 horas, dividida em 7 encontros. Foi uma demanda levantada 
pela Escola Municipal Fernando Dias Costa que apontou, no 
Pacto pela Prevenção à Violência e à Violação de Direitos 
de Crianças, Adolescentes e Jovens no território Leste 4, em 
2018, que haviam muitos conflitos entre os alunos por meio das 
redes sociais que eram levados para a interior da escola. Mas, 
devido à relevância do tema e proximidade com a realidade 
dos jovens, a oficina estava prevista para acontecer também 
nas outras duas escolas parceiras. 

No entanto, somente uma parte do percurso previsto foi 
realizado. O oficineiro não foi avaliado positivamente e houve 
a necessidade de troca do facilitador. Outro fator importante 
foi que não houve uma procura significativa dos alunos para 
participar dessa oficina, o que pode indicar que essa temática 
não seria mais atrativa para os estudantes. As horas que 
faltavam estavam previstas para acontecer em março e abril de 
2020, mas foram adiadas devido à Pandemia do Coronavirus.

geração de renda para que eles pudessem ter a oportunidade 
de aproximar dessa discussão e refletir sobre possibilidades 
de geração de renda a partir de desejos e talentos. Até a 
produção deste Relatório Descritivo, essas oficinas ainda não 
foram realizadas devido à Pandemia do Coronavirus, o que 
impossibilitou a realização de atividades presenciais do projeto 
a partir de março de 2020. A previsão é que sejam realizadas 
em agosto deste ano. Serão 4 oficinas a serem realizadas em 
10 encontros de 4 horas cada. A primeira tratará de temas como 
mercado de trabalho, empreendedorismo e oportunidades. 
As outras modalidades sugeridas pelos jovens que estão no 
programa serão uma mescla teórico-prática de cabeleireiro, 
barbearia e conserto de celular.
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4.4. REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA MULHERES

Os levantamentos e 
diagnósticos relacionados 
ao projeto apontam que as 
mulheres, sejam elas alunas 
das escolas, mães dos 
jovens que participaram do 
projeto ou moradoras das 
comunidades estão inseridas 
em um contexto de machismo 
onde as relações de poder 
se sobressaem. É possível 
perceber na trajetória dos 
jovens acompanhados 
que muitas mães, que são 
as referências afetivas 
para seus filhos, foram 
abandonadas pelos maridos. 
Ademais, ter um olhar para 

as mulheres permite entender melhor o contexto comunitário, 
especialmente dos jovens. De acordo com dados divulgados 
pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em 2019, cerca 
de 50 mulheres, por dia, denunciam casos violência doméstica 
em Belo Horizonte. Por isso, houve a opção de oferecer um 
momento para que as mulheres do Alto Vera Cruz, Granja de 
Freitas e Taquaril pudessem se capacitar e trocar experiências.

Essa linha de ação foi conduzida de duas formas: A primeira foi 
a realização de 2 oficinas sobre empoderamento feminino para 
reflexões sobre direitos, prevenção de violências, autocuidado e 
outros temas definidos de acordo com as demandas delas. A outra foi 
a oferta de 4 oficinas sobre empreendedorismo e geração de renda.

As oficinas sobre empoderamento feminino aconteceram den-
tro das escolas e tiveram como público alunas adolescentes. 
Foram 7 encontros com 2 horas de duração, sendo o último 

com 3 horas. No primeiro 
encontro foi feita a apresen-
tação e o levantamento de 
outros temas de interesse 
das jovens para serem discu-
tidos nos outros dias. Temas 
definidos: representatividade, 
violência e igualdade. As me-
ninas pediram também para 
que os educadores esclare-
cessem dúvidas sobre rela-
cionamento, corpo e sexo. 

As jovens participaram ativamente das propostas, refletindo sobre 
várias questões que afetam suas vidas como representatividade, 
igualdade de gênero, violência, objetificação do corpo feminino 
e vida profissional. Exploraram os assuntos e trocaram relatos, 
experiências e reflexões de forma respeitosa, praticando a 
escuta ativa e os acordos estabelecidos pelo grupo. Várias 
dinâmicas foram realizadas como o exercício de se olhar: cada 
uma ficou durante um tempo se olhando no espelho, refletindo e 
tentando responder: como eu me vejo ao me olhar? Como eu me 
reconheço? Aconteceram conversas sobre desejos profissionais 
e sobre quais eram as mulheres que elas admiravam. Em 
outro momento foram esclarecidas dúvidas sobre sexo, uso de 
preservativos, DSTs, dentre outras questões.
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4.5. ACOMPANHAMENTO DE TRAJETÓRIAS
Voltada para as mães dos jovens acompanhados pelo Aurora 
e para outras mulheres dos territórios, as oficinas sobre 
empreendedorismo e geração de renda foram as que mais 
tiveram participantes: mais de 40 mulheres. A proposta inicial era 
composta por 4 oficinas, divididas da seguinte forma: a primeira 
com módulo básico sobre empreendedorismo, mercado de 
trabalho e oportunidades; 2 oficinas construídas de acordo com 
o interesse das mulheres e a última com exercícios práticos. 

Após levantamento com as mulheres dos territórios e a 
partir da escuta nas escolas, no CRAS e com mães e 
mulheres que passavam pela sede da OSC ARebeldia, foram 
escolhidos os temas costura e beleza/cabeleireiras. Ao invés 
de separadas por módulos, as 4 oficinas trataram teoria e 
prática concomitantemente, dando mais fluidez aos encontros. 
Essas oficinas foram interrompidas temporariamente devido 
à Pandemia do Coronavirus. A previsão de retomada é em 
agosto de 2020.

Está previsto no plano de trabalho do projeto Aurora um evento 
de formatura para certificação dos jovens e das mulheres que 
participaram das oficinas de empreendedorismo e geração de 
renda, mas assim como as oficinas, sua realização depende 
do fim da Pandemia.

“Participar do projeto fez muita diferença pra mim. Eu ficava 
sem fazer nada porque quero trabalhar. Ir pro projeto não me 
deixava parado. Gostei de tudo no projeto - das oficinas, do 
orientador que sempre conversava comigo, da comida, do 
passeio. Ah!!, tudo era bom.”

“O projeto me ajudou 
muito. Ganhei uma 
madrinha. Participei de 
tudo. Me chamavam pra 
participar, eu estava indo...
Gostei de tudo”.

“Aprendi muita coisa com o projeto. O que mais gostei foi o 
Percurso de Vida (oficina). Se eu pudesse voltar no tempo, eu 
me comportaria melhor para melhorar cada dia mais.”

A noção de trajetória ou percurso de vida são passagens ou 
caminhos percorridos pelo indivíduo durante a vida. Envolve o 
tempo que o indivíduo leva para realizar as transições durante 
a vida, influenciado por fatores demográficos, econômicos, 
sociais e culturais, as interações entre as transições individuais 
e as condições históricas em que elas se efetivam. As trajetórias 
não são lineares, mas dinâmicas e em constante construção. 
São atravessadas por descontinuidades que muitas vezes 
mudam radicalmente o trajeto proposto. A dinâmica do curso 
de vida não é dada apenas pelas condições objetivas, sob as 
quais as transições se processam, mas também por fatores 
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subjetivos que intervém nas ações individuais. Os percursos 
são orientados por projetos, representação social e valores 
compartilhados que dão sentido às ações. Nesse sentido, os 
jovens são produtos de suas condições de existência e sujeitos 
de seus próprios processos.

Essa linha de ação pretendeu monitorar a situação de cada 
jovem acompanhado pelo Projeto Aurora, e foi a mais 
desafiadora para ser efetivada, devido a vários fatores: o perfil 
dos jovens que, como citado anteriormente, exigiu um esforço 
significativo da equipe para mantê-los mobilizados, bem como 
as histórias de vida, cercadas de muita fragilidade não só no 
aspecto econômico, mas também emocional e familiar.

O primeiro passo do acompanhamento surge do diagnóstico 
realizado pela DCRI, como citado anteriormente. Ao definirem 
quais jovens irão indicar para participar do projeto, as diretoras 
ou alguém designado por elas fazem contato com os jovens e 
seus pais ou responsáveis para que eles tenham ciência dessa 
indicação e, principalmente, se estão de acordo e dispostos a 
participar do projeto. Na sequência, as diretoras devem enviar 
para a DCRI uma ficha de inserção elaborada pela equipe da 
Secretaria para ser preenchida com dados dos jovens, incluindo 
o motivo da inserção e informações sobre vulnerabilidade, 
riscos, se estão cumprindo medidas socioeducativas e 
observações que as diretoras julgarem pertinentes. Depois 
é feito o encaminhamento das fichas para que a equipe do 
Projeto Aurora inicie o contato com o jovem para convidá-lo 
a participar das atividades. Nesse momento, os orientadores 
do projeto se apresentam, explicam de forma leve e didática 
os objetivos da iniciativa, funcionamento e acompanhamento, 
quais oficinas serão oferecidas, tentando mostrar que fazer 
parte do Aurora é uma oportunidade de repensar caminhos, 
refletir sobre as relações e avaliar trajetórias. 

O intervalo de tempo entre esse primeiro contato e a adesão 
efetiva do jovem é complexo e requer uma estratégia para 
mantê-los mobilizados e incentivados a participar das atividades 
oferecidas. A forma de chegar aos jovens vai desde mensagens 

por Whatsapp, visitas nas casas e em locais onde eles costumam 
frequentar, especialmente nas ruas. É por meio desse tipo de 
encontro que é feito o acompanhamento das trajetórias ao 
longo do ano no projeto. Essa aproximação é facilitada pelo 
fato dos orientadores serem residentes desses territórios. Os 
Cadernos de Campo são utilizados para registrar a rotina de 
acompanhamento, documentando os encontros e tentativas; 
conversas; encaminhamentos; dificuldades e apontamentos 
importantes a serem feitos. Esses registros subsidiam o 
Articulador Político nas articulações e encaminhamentos junto 
com a coordenação do projeto e a equipe da DCRI, de quais 
são as urgências e demandas desses jovens, inclusive nas 
relações familiares.

Os encontros ou tentativas de encontros presenciais com 
cada jovem aconteciam pelo menos uma vez na semana. Já 
os contatos por celular eram praticamente diários. Em ambas 
as situações os orientadores procuravam conhecer quais eram 
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as fragilidades e potencialidades dos jovens; seus sonhos, 
desejos e demandas. Na relação com os familiares reforçava a 
importância de continuar ou voltar para a escola. As questões 
que apareciam eram de diversas naturezas, desde conseguir 
uma certidão de nascimento atualizada até vaga de emprego. 
Todas elas eram discutidas e encaminhadas de forma conjunta 
pelas equipes da DCRI e da OSC ARebeldia. Muitas vezes essas 
demandas não eram explícitas e foram necessárias semanas e 
até meses para que os jovens se sentissem confortáveis para 
colocá-las. Isso indica a necessidade dos orientadores serem 
hábeis e sensíveis para conseguir a confiança dos jovens de 
maneira que eles possam se expressar sem romper o vínculo 
estabelecido e, também, pensar melhor quais estratégias se 
adequam mais ao tempo deles.

Um efeito significativo gerado por esses encontros individuais 
com os jovens é a aproximação da equipe do projeto com as 
famílias, gerando uma relação de confiança entre mães, tias, 
irmãos e outros parentes com os orientadores. Não foram 
raras as vezes em que mães ligavam para os orientadores 
perguntando se sabiam onde os filhos estavam, pedindo 
para orientá-las sobre serviços de saúde, onde conseguir 
documentos, orientação para lidar com outros filhos e várias 
outras questões. Esse fato demonstra que os orientadores 
tiveram um importante papel na aproximação dessas famílias 
com a rede e equipamentos públicos locais.

Outra estratégia importante usada nessa linha de ação foram 
as oficinas sobre Percurso de Vida, realizadas em 8 encontros 
com carga horária de 2 horas cada, com o objetivo de construir 
individualmente as trajetórias de vida de cada um dos jovens. 
Para conduzir a conversa, a educadora utilizou o Jogo da Vida. 
A cada rodada os adolescentes expressaram suas memórias e 
aspirações para a vida. Trouxeram alegrias, tristezas, prazeres 
e alguns fatores culturais que demonstram a repetição de uma 
história de vida que os acompanha desde o nascimento, como 
a naturalização da violência doméstica, o machismo e, em 
alguns casos, a homofobia. Contaram sobre suas experiências 

sexuais, sobre a vontade (ou não) de constituir uma família, o 
desejo de ter trabalho para ganhar dinheiro e a experiência com 
o tráfico de drogas. Durante essa oficina a educadora reforçou 
que há equipamentos e organizações nos territórios onde 
eles podem buscar apoio como: CRAS; Unidades Básicas de 
Saúde; Senai; Plug Minas e outros.

Foi a partir dessas oficinas que foi elaborada a reconstituição 
das trajetórias, porém, as mesmas aconteceram quando a 
execução do projeto já estava bem avançada. Ao longo da 
realização do Aurora viu-se que estabelecer vínculos com os 
jovens e conhecer suas realidades demandam tempo. Por 
isso, avalia-se que essa oficina deveria ter acontecido no início 
do projeto ou, talvez, em um formato diferente, como uma 
orientação constante ao longo de todo o projeto, em apoio ao 
acompanhamento das trajetórias realizado pelos orientadores.

Essa linha de ação reforçou a importância de que o orientador 
social tenha experiência prévia e habilidade em articulação 
política, mediação de conflitos e facilidade em lidar com situações 
familiares complexas. Essas atribuições estavam descritas no 
edital de chamamento público e no Plano de Trabalho do Aurora.

Ao final do projeto foi elaborado um relatório individual com a 
trajetória detalhada de cada jovem, desde sua entrada, para 
que a DCRI possa dar continuidade, ao término do projeto 
Aurora, ao monitoramento desses jovens no território.
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“Com o projeto meu filho 
ficou menos nervoso. Eu 
vejo pela forma como ele 
fala do orientador e de 
outras pessoas da equipe. 
Ele gosta muito de ir até a 
ONG. Acho que o projeto 
podia continuar porque 
foi muito bom para meu 
filho e pode ajudar outros 
jovens iguais a ele”.

“Meu irmão ficou mais 
tranquilo depois do projeto. 
Sempre que ele ia para 
lá ou ficava conversando 
com o (orientador) ele 
ficava bem mais calmo e 
dizia que aprendia umas 
coisas. Uma vez ele voltou 
do “Percurso de vida” e 
disse que a professora 
deu uns ensinamentos 
pra ele. Ficou muito 
pensativo nesse dia. Ele 
não fala muito, mas dá 
para notar a mudança no 
comportamento dele. Acho 
que esse projeto poderia 
estender para mais jovens 
porque esses meninos que 
vem chamar meu irmão 
para fumar poderiam vir 
aqui para irem juntos ao 
projeto. Já pensou que 
bom?? Esses meninos 
precisam de lugar que 
eles gostem, porque aí 
eles até param com essas 
“maconhas”.”

“Meu filho voltou a ficar 
mais perto de mim. 
Quando esse projeto 
chegou eu estava 
desesperada demais. Toda 
vez que diziam que um 
adolescente estava morto 
eu saia desesperada na 
rua achando que era meu 
filho. Vocês não têm ideia 
do tanto que estão me 
ajudando.”

5. REFLEXÕES E
    APRENDIZADOS
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A execução do projeto Aurora trouxe muitas reflexões e 
gerou aprendizados que podem embasar futuras iniciativas. 
Alguns deles apontam caminhos que podem ser revistos e 
aperfeiçoados. Nessa seção serão apresentados os principais 
aprendizados dessa experiência:

Abrangência do projeto: 

Apesar de ter havido um 
recorte no território L4, a 
abrangência do projeto 
Aurora continuou bastante 
ampla. A atuação em uma 
área menor possibilitaria a 
realização de ações mais 
focadas e que pudessem 
fortalecer a relação dos 
jovens e dos atores da rede 
local com o projeto.

Relação com as escolas: 

Avalia-se que pode ser intensificada a integração metodológica 
entre as atividades ofertadas pelo projeto e as iniciativas da 
escola, especialmente o Programa Escola Integrada, fato que 
pode ter impactado na adesão dos jovens às oficinas ofertadas 
pelo projeto. Outro aspecto a ser avaliado é o atrelamento 
da agenda de atividade do projeto com o calendário escolar, 
gerando alterações no cronograma previsto inicialmente.

Fortalecimento das redes locais: 

A atuação em rede é fundamental para a realização de projetos 
na perspectiva dos territórios. A atenção e o cuidado com o 
planejamento das ações e os fluxos definidos e pactuados com 
atores da rede são essenciais para o bom desenvolvimento 
de um projeto. No entanto, avalia-se que a articulação com a 

rede comunitária, ou seja, com organizações e lideranças que 
são dos territórios, poderia ter tido um enfoque no início do 
projeto, antes de iniciar as outras ações, para que esses atores 
estivessem envolvidos de forma mais intensa com o projeto e, 
também, implicados na atenção a esses jovens após o término 
do Aurora. Uma possibilidade para fortalecer a relação com a 
rede seria realizar ações, como o Curso de Gestores, ao longo 
de toda a execução do projeto.

Interesse dos jovens nas ações do projeto: 

Os projetos precisam estar 
atentos ao que os jovens 
almejam, demandam e 
esperam deles. A falta de 
interesse dos jovens por 
alguns projetos pode estar 
relacionada à distância entre 
os desejos e expectativas 
dos meninos e meninas e o 
que está previsto no âmbito 
institucional e da gestão. 
Como conciliar o cronograma 
e os temas aprovados junto 
aos parceiros com o tempo 
dos jovens que é muito mais dinâmico? No caso do Aurora, 
algumas oficinas não foram realizadas por não ter um número 
mínimo de participantes. Além disso, os 15 jovens que 
foram acompanhados diretamente pelo projeto quase não 
participaram das oficinas ofertadas nas escolas para outros 
meninos e meninas dos territórios. Disseram não ter interesse 
porque desejam ter um trabalho formal, com carteira assinada. 

Outro ponto de atenção são os formatos das oficinas e dos 
produtos (ou ausência deles) gerados. A oficina de Acesso à 
Cidade foi muito elogiada pelas diretoras das escolas parceiras 
e bem avaliada pelos jovens devido a três aspectos: perfil 
do educador; possibilidade de conhecer novos espaços e de 
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“circular” pela cidade; e produção dos postais. Isso mostra que 
o formato “oficinas” precisa ser constantemente revisto e deve 
ser focado em ações que permitam um maior protagonismo 
dos jovens. 

Formação para emprego e renda: 

Nesse aspecto, o projeto poderia ter contribuído mais, mas 
muitos foram os desafios enfrentados. Apesar do esforço 
em tentar encaminhá-los para entidades que realizam a 
aprendizagem, por exemplo, muitos esbarraram em questões 
básicas como documentação e formação mínima. Um caminho 
para modificar essa situação seria ofertar bolsa-auxílio 
para que esses jovens tivessem incentivo para buscar essa 
capacitação e, também, para participarem mais ativamente das 
atividades ofertadas pelo projeto, especialmente aquelas com 
foco no empreendedorismo e 
qualificação para o mercado 
de trabalho, temática que 
eles apontaram como de 
maior interesse.

Acompanhamento das 
trajetórias: 

Apostar no acompanhamento 
das trajetórias dos jovens 
por orientadores sociais 
moradores dos territórios 
foi uma estratégia bastante 
assertiva. Aproximar da rotina, 
conhecer desejos, sonhos 
e problemas enfrentados 
pelos jovens foi um ponto de destaque do Aurora, que aponta 
possíveis caminhos para novos projetos. Ademais, ter uma rotina 
de encontros, conversas e encaminhamentos das demandas 
desses jovens gerou vínculos que se estenderam para os 

familiares. Porém, seria ainda 
mais forte se essa linha de 
ação fosse, na prática, mais 
articulada com as outras 
executadas pelo projeto, 
fato que se deu devido à 
necessidade de cumprir o que 
estava previsto no edital e, 
consequentemente, no plano 
de trabalho do projeto.

Para uma experiência futura, 
alguns apontamentos surgem 
das reflexões geradas pelo 
Aurora como: envolver mais 
organicamente os familiares 
desses jovens; contribuir para que o envolvimento dos 
atores da rede de proteção em cada trajetória acompanhada 
seja mais intenso; buscar referências técnicas já utilizadas 
por esses atores como o Plano Individual de Atendimento - 
PIA; apoiar a elaboração de projetos de vida desde o início 
do projeto, contendo sonhos e ações necessárias para 
sua consecução. Assim, vai-se tecendo a trajetória a ser 
percorrida com mais clareza das questões necessárias para a 
efetivação dos interesses dos 
acompanhados. Importante 
ressaltar que, para aprimorar 
o acompanhamento das 
trajetórias de jovens em 
situação de risco, é preciso 
que seja estabelecida 
uma metodologia de 
identificação e classificação 
de risco, com fluxos bem 
definidos, pactuada entre os 
parceiros, para a definição 
e encaminhamento ágil das 
questões selecionadas.
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Atenção às famílias dos jovens acompanhados pelo Aurora: 

Embora não esteja prevista de forma prioritária no escopo do 
Aurora, o contato com os familiares dos jovens atendidos foi 
constante e perpetuou praticamente em todas as demandas, 
frustrações, desejos e conflitos. Isso leva à reflexão de que é 
preciso abordar o jovem e suas relações, especialmente com 
mães, pais e irmãos. Como sujeitos em desenvolvimento, o 
contexto familiar diz muito sobre suas perspectivas e situação 
de vulnerabilidade. Um caminho que pode ser proposto é 
cuidar mais da apresentação do projeto aos pais e familiares 
e ofertar cursos ou outras atividades não somente às mães, 
mas também aos pais, como forma de aproximação. Essa 
relação com as famílias, assim como o acompanhamento das 
trajetórias, também poderia ter maior integração às outras 
ações do projeto, envolvendo mais os pais, mães, irmãos e 
amigos dos jovens acompanhados.

O projeto Aurora foi uma experiência muito rica e demonstrou 
diversas possibilidades como o acompanhamento 
individualizado a jovens identificados em maior situação de 
risco, a articulação intersetorial entre as políticas públicas, 
o fortalecimento da rede de proteção social do território e a 
participação ativa das escolas no projeto. Ainda há incertezas 
sobre os caminhos a serem trilhados para efetivação dos direitos 
dos adolescentes e jovens em vulnerabilidade social, mas é 
notório que a atuação focada no território e a atenção para as 
trajetórias destes jovens, não só os tiram da invisibilidade, mas 
os colocam na agenda das políticas públicas, contribuindo para 
a prevenção à criminalidade.
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