
� 


Categoria "Programa ou Projeto" - Candidatura 02

Redução da violência letal de adolescentes em regiões de 

alto risco 
Ministério dos Direitos Humanos / Secretaria Executiva 

Tamanho da equipe
Três integrantes 

Período
Início em 1º de dezembro de 2018 

Resumo do Programa/Projeto
A maior parte dos casos de mortes de adolescentes relaciona-se ao abandono escolar. No Rio 
de Janeiro, entre 2013 e 2017, quase 100% dos menores no sistema socioeducativo haviam 

abandonado a escola, bem como quase 100% dos adolescentes mortos por violência (UNICEF). 

Houve validação de metodologia desenvolvida anteriormente pela UNICEF no RJ, negociação 
com os atores internacionais e conscientização dos gestores do Fundo Nacional de Segurança 

Pública (FNSP) para destinar R$ 40 milhões para implementar o projeto piloto de busca ativa 
escolar de crianças, nas 9 capitais mais violentas do país por dois anos. A validação de 

metodologia foi discutida no CONANDA e no TCU, e as sugestões incorporadas. 

Os recursos são gerenciados pelo PNUD e UNICEF, com foco na transferência de tecnologia 
para a sustentabilidade após o fim da ajuda federal. Os projetos envolvem a identificação dos 

jovens, a visita de equipes multidisciplinares e trabalho com as escolas e com os adolescentes. 
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Recursos disponíveis
- R$ 40 milhões de reais, oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do MDH. 

Situação-problema (diagnóstico)
O número de mortes violentas de jovens no Brasil é uma das maiores do mundo. Os atores 
envolvidos não relacionam abandono escolar com violência letal, e propõem aumento de penas 

e redução da maioridade penal. Havia metodologia testada com sucesso na cidade do RJ, mas 
inativa, por falta de recursos. 

Principais desafios
- Conscientizar os atores que a busca ativa escolar era uma solução para a violência letal de 
jovens, a ponto de destinar recursos do FNSP; 

- Expandir a metodologia a mais capitais do país, conforme níveis de letalidade; 
- Conseguir recursos para o projeto ao longo dos anos; 

- Conseguir sustentabilidade. 

Soluções aplicadas
- Alteração legal para permitir o uso dos recursos para objetos indiretamente relacionados com 

segurança pública; 
- Articulação com os gestores do FNSP (reconhecer o problema como objeto do fundo), da AGU 

(para validar a possibilidade do uso dos recursos nesta finalidade), do Ministério do 
Planejamento (para descontigenciar o Fundo), com organismos internacionais (PNUD e UNICEF) 

para viabilizar o uso dos recursos ao longo dos anos e assegurar a transferência de tecnologia; e 
com o TCU e CONANDA. 

Resultados obtidos
Houve alteração legal, melhoria da metodologia a partir da discussão com os atores 
governamentais e da sociedade civil, validação da destinação dos recursos pela AGU, 

descontigenciamento do fundo e destinação dos recursos. O projeto foi validado e aprovado por 
todos os atores, os recursos transferidos e o projeto começou a ser implementado. 
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Pontos de destaque
Trata-se de projeto que tem mostrado efetividade em reduzir substancialmente a letalidade de 

jovens com 90% de sucesso na reinserção de alunos que abandonaram a escola (dados do RJ). 
Pela própria metodologia, tem potencial de sustentabilidade e pode ser replicado em todo o 

país. A implementação conta com acompanhamento ativo dos órgãos de controle e do 
CONANDA, além do próprio Governo Federal, que deve aprovar os gastos a cada etapa, a partir 

da validação de avanços anteriores. 

Lições aprendidas
A partir da articulação de todos os atores envolvidos, foi possível superar as barreiras legais e de 

falta de recursos. Neste caso, houve primeiro a discussão com os órgãos de controle e com os 
organismos internacionais, para já chegar aos atores do Executivo com o conforto técnico e 

jurídico necessário para uma proposta de uma medida provisória e validação junto aos órgãos 
internos dos Ministérios envolvidos. 

Links relevantes 
(Não informados)
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