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PREFÁCIO 

 

 

Inserido, desde 2003, no Sistema de Defesa Social de Minas Gerais, o 

Programa de Controle de Homicídios - Fica Vivo! se estabeleceu como um programa 

no campo da segurança pública, contribuindo para a prevenção e redução de 

homicídios dolosos de adolescentes e jovens. Para tanto, executa um trabalho em 

rede e de atendimento a adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 24 anos, com 

foco naqueles envolvidos em situações de violência, infração e criminalidade. 

 

A prática no Programa Fica Vivo! produziu e ainda produz inúmeras questões. 

Não há como sossegar diante das realidades territoriais, de uma vida loka que 

insiste e de jovens que resistem, mesmo diante das segregações, do confinamento e 

das violências cotidianas, portadoras, porque não dizer, de um ranço de extermínio 

que se materializa no número absurdo de homicídios envolvendo jovens. 

 

 Portar armas de fogo, estar sempre atento, não circular por determinados 

lugares e matar para não morrer são exemplos de estratégias de proteção e 

sobrevivência adotadas por muitos dos jovens que estão nas “guerras”; estratégias 

que, cotidianamente, colocam em xeque o dever do Estado de garantir os direitos 

fundamentais, sobretudo o direito à vida, à liberdade e à segurança. 

 

O que se percebe, é que os obstáculos enfrentados pelos jovens, para que 

possam contar com as leis, como forma de proteção e limitação do poder arbitrário, 

implica na criação de estratégias de sobrevivência que, no entanto, só tendem a 

aumentar os dados de letalidade e o grau de insegurança, pois também se mostram 

arbitrárias, perigosas, pautadas no confronto e no extermínio do inimigo. Adotá-las 

mostra-se necessário, difícil parece ser abandoná-las. Para tanto, é indispensável 

contar com aqueles que se importam; com trabalhadores disponíveis a escutar o 

sujeito e a intervir, mais do que a falar sobre ele. 

 

Nesse sentido, constituir lugares que comportem a garantia de direitos, os 

conflitos e as razões singulares para o estabelecimento de arriscadas trajetórias de 

vida é o desafio que, cotidianamente, se apresenta. Lugares que, permeáveis aos 



perigos da vida, contribuam para resignificar a segurança pública e para contrariar 

as estatísticas em um curto prazo, bem como sustentar resultados a médio e em 

longo prazo. Enfim, Minas são muitas... e que assim também possam ser as 

oportunidades e os motivos que cada jovem precisa encontrar para querer ficar vivo. 

 

 

Michele Duarte Silva 

Diretora do Programa de Controle de Homicídios – Fica Vivo! 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A partir da implantação do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH), em 1996, o governo federal buscou institucionalizar uma nova concepção 

de segurança pública no Brasil, tendo como referência a efetivação dos direitos 

humanos e os princípios democráticos. 

 

A elaboração do PNDH demandou mobilização e consultas amplas a 

organizações não governamentais, movimentos sociais, entidades de classe e 

centros de pesquisa (ADORNO, 2000). Um dos seus principais pontos se referia à 

melhoria da segurança pública, tendo em vista o aumento da violência e dos crimes 

a partir da década de 80. A demanda social por segurança e a complexidade de suas 

questões impulsionou a ampliação das discussões e favoreceu a participação de 

uma série de novos atores sociais para além dos profissionais vinculados às 

organizações policiais.  

 

Em Minas Gerais, foi criada, em 1998, no âmbito da Secretaria de Estado da 

Justiça e de Direitos Humanos, a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos. Para 

qualificar a implantação de políticas públicas de promoção de direitos, este órgão 

articulou a criação, a partir de 2001, de um Fórum Interinstitucional intitulado 

“Direitos Humanos e Segurança Pública”. Composto por entidades da sociedade civil 

e do poder público, o Fórum Interinstitucional produziu uma série de 

encaminhamentos no sentido de ampliar as interfaces entre dois campos 

historicamente distintos: os profissionais e operadores da segurança pública e os 

militantes de direitos humanos. Um de seus objetivos encontra-se registrado no 

Programa Mineiro de Direitos Humanos no item referente à articulação entre 

segurança pública e promoção de direitos: 

  

reunir mensalmente, sob a coordenação da Secretaria Adjunta de Direitos 
Humanos, as entidades de defesa, proteção e promoção dos direitos 
humanos com órgãos da segurança pública, visando acompanhar e 
implementar políticas públicas no sentido de combate à criminalidade e 
violência, promoção da paz e construção da cidadania (MINAS GERAIS, 
2001, p,53). 
  



Um dos grupos de trabalho do Fórum Interinstitucional tinha como instituição 

articuladora o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CRISP/UFMG) que, dado o crescimento da 

criminalidade violenta em Minas, produzira uma série de diagnósticos que 

demonstravam, dentre outros, o grande aumento do número de homicídios em Belo 

Horizonte. 

  

ANO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Óbitos por homicídio 261 373 396 436 530 574 779 791 979 

Taxa de homicídio 12,7 18,0 18,9 20,7 25,0 26,8 34,8 35,0 42,9 

Fonte: Mapa da Violência 2006 – Os jovens do Brasil 

 

 Além do elevado número e de seu expressivo aumento, a análise espacial da 

ocorrência dos homicídios revelou que o fenômeno concentrava-se em 

determinadas regiões da cidade, de forma marcante em certas vilas e favelas. Os 

envolvidos com os homicídios eram, em sua maioria, jovens, negros, do sexo 

masculino e com idade entre 15 e 29 anos. 

  

 Mais que uma explosão da criminalidade, os dados de homicídios apontavam 

para uma implosão, pois as pesquisas demonstraram que a maior porcentagem dos 

homicídios ocorria no interior de regiões específicas, onde vítimas e agressores 

coabitavam o mesmo espaço e ali tinham sua origem (BEATO, 2006). Muitos 

homicídios eram resultantes de conflitos entre jovens que moravam em regiões 

próximas e que acabaram se tornando rivais. Uma rivalidade inscrita na formação de 

gangues, na delimitação de territórios e em pontos de encontro e desencontro, que 

se tornaram o cenário de trocas de tiros e de mortes. 

   

  A partir dos resultados desse estudo o Coordenador do CRISP, Cláudio Beato, 

propôs ao comandante encarregado pelo Comando do Policiamento da Capital e a 

Chefia de Polícia Civil, bem como a funcionários da administração municipal e 

estadual a realização de um curso. Este visava, a partir de discussões da literatura 

internacional sobre experiências de programas de controle de homicídios, elaborar 

um projeto de controle de homicídios adaptado ao contexto de Belo Horizonte. De 



forma especial, a experiência desenvolvida na cidade de Boston, nos Estados 

Unidos, orientou a construção do projeto. Esta experiência destaca a importância da 

ação do sistema de justiça sobre as pessoas que cometem crime e aponta para a 

centralidade que o problema das gangues tem em relação aos homicídios (BEATO, 

2006). 

 

   Ao final desse curso os participantes destacaram quatro níveis de problemas 

(institucional, organizacional, comunitário e individual) e definiram estratégias de 

intervenção para cada um deles, o que deu forma ao “Projeto de Controle de 

Homicídios”. Foi criado um Grupo de Trabalho composto por dois subgrupos 

responsáveis pela implantação das ações: o grupo de Ação Estratégica e o grupo de 

Mobilização Social. 

  

Em 2002, o aglomerado Morro das Pedras, situado na região oeste de Belo 

Horizonte, foi escolhido para a implantação do Projeto Piloto. Naquele ano, o 

aglomerado contabilizara 32 homicídios, o que correspondia a uma taxa de 202,2 

homicídios por 100.000 habitantes, número muito alto quando comparado com a 

taxa de 37,8 registrada para a capital como um todo. Além disso, a região onde o 

aglomerado se situa se destacava na mídia pela violência envolvendo seus 

moradores e havia uma pressão social para que fosse dado algum tratamento a 

situação. 

 

 Com o início do Projeto Piloto, somaram-se aos seus idealizadores outras 

instituições e, em especial, lideranças comunitárias do Morro das Pedras. Uma das 

primeiras intervenções dos moradores foi no sentido de sugerir uma mudança de 

nome para o Projeto. Eles não queriam que o Morro das Pedras fosse 

imediatamente identificado com a violência e com os homicídios. A instituição Terra 

Azul, ligada à área de comunicação, desenvolveu, então, uma marca, a partir da 

qual o projeto acabou conhecido: Fica Vivo! 

 

A demonstração da viabilidade do projeto e os resultados iniciais, como a 

redução de 45,5% dos homicídios, possibilitaram a sua institucionalização em 2003 

e, mais do que um projeto que considerava as gangues o problema central, o 

“Programa de Controle de Homicídios – Fica Vivo!” contribuiu para a instauração de 



uma nova política estadual de segurança pública em Minas Gerais e para pautar na 

agenda pública a gravidade do problema dos homicídios dolosos de adolescentes e 

jovens. 



SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDOS – FICA VIVO! 

 

 

Institucionalizado pelo Decreto nº 43.334 de 20/05/2003, o Programa de 

Controle de Homicídios – Fica Vivo!, compõe, através do Núcleo de Proteção Social 

da Juventude, a Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade da Secretaria 

de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (SEDS)1. 

 

A partir da articulação de dois Eixos de Atuação – Proteção Social e 

Intervenção Estratégica – o Programa Fica Vivo! se propõe a contribuir para a 

prevenção e redução de homicídios dolosos de adolescentes e jovens moradores 

das áreas de abrangência dos Centros de Prevenção Social à Criminalidade de 

Base Local2.  

 

Ao favorecer a realização de ações de repressão qualificada e desenvolver 

ações de proteção social, articulando-as a partir de uma concepção de prevenção 

social à criminalidade, o Programa Fica Vivo! busca alcançar os seguintes objetivos 

específicos:  

 

 Prevenir e reduzir conflitos e rivalidades violentas envolvendo adolescentes e 

jovens;  

 Ampliar a sensação de segurança nas áreas de abrangência do Programa;  

 Ampliar e fortalecer a rede de proteção sóciocomunitária dos adolescentes e 

jovens atendidos.  

 

 

 EIXO INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA 

 

Base de sustentação do Eixo Proteção Social, o Eixo Intervenção Estratégica 

é resultado da articulação interinstitucional entre a Secretaria de Estado de Defesa 

                                                 
1
 A gestão da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade é de responsabilidade da 

Coordenadoria Especial de Prevenção Social à Criminalidade, conforme decreto nº 46.647 de 
11/11/2014. 
2
 Os Centros de Prevenção Social à Criminalidade de Base Local são unidades públicas de 

abrangência territorial, localizados em áreas que registram maior concentração de homicídios nos 
Municípios. Executam os Programas Fica Vivo! e Mediação de Conflitos. 



Social, as Polícias Militar e Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e Órgãos 

Municipais de Segurança Pública. As atividades vinculadas a este Eixo são: a 

operacionalização de POLICIAMENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO e a 

formação e funcionamento de GRUPOS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA. 

 

O Policiamento Preventivo Especializado é realizado pelo Grupo 

Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (GEPAR)3 e visa, dentre outros, a 

ampliação da sensação de segurança e da legitimidade do policiamento preventivo e 

das ações repressivas. Isto, a partir da operacionalização de um policiamento de 

proximidade, favorável ao diálogo com moradores e representantes das instituições 

locais. 

 

Os Grupos de Intervenção Estratégica (GIE) tem como principal objetivo a 

prevenção e redução de conflitos e rivalidades violentas por meio da ampliação da 

assertividade e tempestividade das ações repressivas realizadas nas áreas de 

abrangência do Programa. Para isto, é imprescindível que se crie uma rede de 

informações, sendo fundamentais as seguintes realizações: 

 

 Reuniões ordinárias envolvendo os representantes do GIE; 

 Levantamento de dados para identificação de pessoas e/ou grupos a serem 

monitorados; 

 Sistematização de informações em relatórios sobre as pessoas/e ou grupo 

monitorados; 

 Análise dos relatórios em articulação com a dinâmica criminal das áreas 

monitoradas para que se verifiquem as medidas que possam ser adotadas; 

 Acompanhamento das medidas adotadas e avaliação dos resultados 

alcançados; 

 Aproximação e integração entre os representantes das instituições 

componentes do Grupo; 

 Trabalho contínuo e ágil, com redução das formalidades. 

 

 

                                                 
3
 Ver Instrução 002/05-CG. A mesma regula a criação e emprego do Grupo Especializado em 

Policiamento de Áreas de Risco – GEPAR. 



Destaca-se que as reuniões ordinárias dos GIE contribuem para aproximar os 

representantes das instituições que compõem o sistema de defesa social e de justiça 

criminal, favorecem o esclarecimento de dúvidas quanto às funções e limitações de 

cada órgão e possibilitam que prioridades, percebidas como comuns a todos os 

envolvidos, sejam definidas. As reuniões do GIE catalisam, desse modo, a 

integração dos sistemas de defesa social e de justiça criminal. 

 

Mas, é no intervalo entre as reuniões que os efeitos da constituição desse 

espaço são, contudo, percebidos. Mais do que a troca de informações durante as 

reuniões, deve-se ter um trabalho cotidiano desenvolvido conjuntamente. Não sendo 

possível a prevenção do crime, a resposta repressiva diante de um crime 

consumado deverá ser ágil e fundamentalmente qualificada.  

 

Outro fator a destacar e que favorece a constituição e legitimação do Grupo, 

bem como o alcance de resultados, é a condução compartilhada das reuniões dos 

Grupos entre a SEDS, através da direção do Programa Fica Vivo! e o Ministério 

Público, por meio de um promotor de referência. A partir dessa condução, é possível, 

dentre outros, maior integração dos órgãos, agilidade no encaminhamento das 

demandas e sensibilização para a participação de representantes das instituições. 

 

 Os Grupos de Intervenção Estratégica são compostos por: 

 

 Secretaria de Estado de Defesa Social: direção do Programa Fica Vivo!, 

coordenação do serviço de inteligência do sistema prisional, coordenação do 

serviço de inteligência do sistema socioeducativo; 

 

 Polícia Militar: batalhões, companhias e Grupo Especializado em 

Policiamento de Áreas de Risco – GEPAR; 

 

 Polícia Civil: delegacias especializadas e delegacias de área; 

 

 Ministério Público: promotorias criminais, da infância e juventude e de 

combate ao crime organizado; 

 



 Judiciário: varas criminais, vara da infância e juventude e de execução penal; 

 

 Secretaria Municipal de Segurança Pública 

 

Diante da importância dos GIE e de suas ações, considera-se necessária a 

realização contínua de Capacitações Integradas.  As mesmas têm por objetivo 

aproximar ainda mais os participantes dos Grupos de Intervenção Estratégica de 

cada um dos municípios, bem como compartilhar conhecimentos que poderão 

contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho. O conteúdo programático das 

Capacitações Integradas é revisado periodicamente, mas tem como pilares: o 

conhecimento sobre a política estadual de segurança pública de Minas Gerais; o 

trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado Defesa Social e pelos programas 

que compõem a Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade; os objetivos 

e a metodologia de trabalho do Grupo de Intervenção Estratégica; e o planejamento 

de ações de proteção social e de repressão qualificada, a partir de situações reais 

relacionadas à dinâmica criminal referente aos territórios de atuação de cada um dos 

Grupos. 

 

 

 EIXO PROTEÇÃO SOCIAL 

 

Visando a redução e prevenção de homicídios dolosos de adolescentes e 

jovens, o Programa Fica Vivo! estabelece como público das ações de proteção 

social adolescentes e jovens de 12 a 24 anos moradores das áreas de abrangência 

dos Centros de Prevenção à Criminalidade de Base Local e, como público 

prioritário, adolescentes e jovens com trajetórias de envolvimento com a 

criminalidade. 

 

O Eixo Proteção Social desenvolve as seguintes atividades: 

  

 Análise da dinâmica social das violências e da criminalidade;  

 Oficinas de esporte, cultura e arte;  

 Projetos locais;  

 Projetos de circulação; 



 Atendimentos individuais; 

 Fóruns Comunitários;  

 Projetos (Inter) institucionais;  

 

Destaca-se que as atividades de proteção social, com exceção da “Análise da 

dinâmica social das violências e da criminalidade”, podem ser sucintamente 

entendidas como formas de participação e atendimento do público do Programa. A 

partir desse atendimento o Programa orientará suas ações em rede e de articulação 

com os demais serviços de atendimento a adolescentes e jovens. O trabalho em 

rede pauta-se, desse modo, na compreensão da demanda do público e na 

possibilidade de ampliação e fortalecimento da rede de proteção social sócio 

comunitária de cada um dos adolescentes e jovens atendidos. 

 

As atividades de proteção social articulam-se entre si, mas, somente para 

favorecer o entendimento, serão descritas separadamente. 

 

 

ANÁLISE DA DINÂMICA SOCIAL DAS VIOLÊNCIAS E DA CRIMINALIDADE 

 

Está sob a responsabilidade da gestão social dos Centros de Prevenção à 

Criminalidade de Base Local4 e da equipe técnica do Programa Fica Vivo!5 colocar 

em prática as ações que territorializam o Eixo Proteção Social; são estes que 

estabelecem sua implantação e possibilitam, juntamente com a rede comunitária e 

de serviços, a sustentação de um trabalho local que inclui em seu desenho a 

vertente territorial. A inclusão desta vertente implica na consideração da dimensão 

cultural da população, suas particularidades locais, os seus anseios, e não somente 

suas necessidades. Trabalha-se, nesse sentido, a partir de uma concepção de 

território que extrapola a dimensão física, pois se levam em conta o pertencimento a 

ele e as relações construídas entre as pessoas que nele vivem. 

                                                 
4
 A gestão social dos Centros de Prevenção à Criminalidade é realizada por gestores sociais. Os 

mesmos são responsáveis, desse modo, pela coordenação local do Programa Fica Vivo!. 
5
 A equipe técnica do Programa Fica Vivo! é interdisciplinar, sendo formada por técnicos com nível 

superior em ciências humanas e por estagiários em processo de formação universitária.  O trabalho 
dos técnicos e estagiários é coordenado localmente pelos gestores sociais e os mesmos são 
formados continuamente por meio de capacitações introdutórias e temáticas, bem como supervisões 
in loco. 



Sendo assim, para que seja possível o desenvolvimento das Oficinas de 

esporte, cultura e arte, dos Projetos Locais, dos Projetos de Circulação, dos 

Atendimentos Individuais e Fóruns Comunitários mostra-se fundamental que se 

compreenda, em cada uma das localidades na qual o Programa Fica Vivo! está 

implantado, a dinâmica social vinculada aos homicídios dolosos de adolescentes e 

jovens. Para o alcance dessa compreensão é necessário, contudo, partir de uma 

análise mais ampla e que se refere à dinâmica social das violências e da 

criminalidade da área de abrangência do Centro de Prevenção à Criminalidade. 

Destaca-se que esta dinâmica é entendida pela política estadual de prevenção social 

à criminalidade como fatos e fenômenos de natureza social, cultural, econômica e 

territorial que interferem na incidência de violências e de crimes em uma 

determinada região. 

  

São exemplos de fatores a serem compreendidos para a elaboração da 

análise da dinâmica social das violências e da criminalidade e posterior 

compreensão da dinâmica vinculada aos homicídios dolosos de adolescentes e 

jovens: histórico sobre a formação do município e do território atendido; redes de 

serviços públicos, privados e comunitários existentes; qualidade do atendimento 

prestado à população pela rede de serviços; existência ou não de violência 

institucional; mobilidade da população; rivalidade entre indivíduos e grupos; cultura 

do silêncio; regras locais de convivência; tipos de violências e crimes mais comuns; 

localidades e horários onde os crimes ocorrem; faixa etária das vítimas e dos 

agressores; aumento da circulação de pessoas armadas, dentre outros. 

 

 A análise da dinâmica social das violências e da criminalidade da área de 

abrangência do Centro de Prevenção à Criminalidade deve ser desenvolvida pelas 

equipes técnicas do Programa em conjunto com a gestão social e parceiros locais. 

Dentre estes parceiros, destaca-se a importância do diálogo com os policiais 

componentes do GEPAR6. 

 

 

                                                 
6
 Ver Resolução Conjunta nº 160, de 14 de janeiro de 2013. Esta Resolução estabelece diretrizes de 

atuação conjunta entre os Grupos Especializados em Policiamento de Áreas de Risco – GEPAR e os 
Centros de Prevenção à Criminalidade de Base Local – CPC. 



OFICINAS DE ESPORTE, CULTURA E ARTE 

 

 As oficinas do Programa Fica Vivo! são estratégias de aproximação e 

atendimento ao público do Programa e que, por serem implantadas a partir da 

articulação entre a análise da dinâmica social das violências e da criminalidade e a 

demanda dos adolescentes e jovens, podem estar localizadas em diferentes locais 

das áreas de abrangência do Centro de Prevenção à Criminalidade de Base Local. 

 

  As oficinas do Fica Vivo! extrapolam a dimensão do ofício, pois, a partir da 

realização de atividades esportivas, culturais e artísticas possibilitam: 

 

 O estabelecimento de vínculo entre os adolescentes e jovens e o Programa; 

 A abertura de espaços para expressão de diferenças e singularidades sem 

julgamentos morais e preconceituosos; 

 A criação de espaços de reflexão sobre formas de prevenção e redução de 

conflitos e rivalidades violentas; 

 A promoção da circulação de adolescentes e jovens pela região de moradia; 

 O favorecimento da integração entre os adolescentes e jovens atendidos; 

 

Apesar das oficinas extrapolarem a dimensão do ofício, ressalta-se que a 

realização de suas atividades deve ser feita de forma qualificada e efetiva, ser 

executada semanalmente e ter duração mínima de 05 (cinco) horas semanais. O 

local para a implantação deverá ser adequado à atividade desenvolvida, observadas 

as condições de segurança, higiene, acesso e circulação. 

 

Destaca-se que o Fica Vivo! conta para a execução das oficinas com lideranças 

comunitárias que tenham experiência de trabalho com adolescentes e jovens, 

anterior à chegada do Programa e que sejam, preferencialmente, moradores das 

áreas de abrangência7.  

 

                                                 
7
 O Programa Fica Vivo! denomina “oficineiros” as pessoas que se vinculam a ele com o propósito de 

receber apoio e acompanhamento técnico do Programa para a concretização de ações voltadas para 
a prevenção e redução de homicídios de adolescentes e jovens. Diferentemente dos gestores sociais 
e das equipes técnicas, o vínculo dos oficineiros com o Programa materializa uma articulação do 
Estado com a sociedade civil. No que tange ao apoio financeiro para a execução das oficinas de 
esporte, cultura e arte, o Programa formaliza com os oficineiros um contrato de prestação de serviços. 



Tendo em vista os objetivos definidos pelo Programa, é esperado que os 

oficineiros tenham disponibilidade para: 

 

 Transmitir um ofício; 

 Favorecer a criação de vínculo entre o público atendido na oficina e o 

Programa Fica Vivo!; 

 Acolher os adolescentes e jovens, independente de suas habilidades 

para com as atividades desenvolvidas na oficina; 

 Dar abertura para a expressão de diferenças e singularidades sem 

julgamentos morais e preconceituosos; 

 Trabalhar temáticas a partir daquilo que os adolescentes e jovens 

manifestam na oficina; 

 Favorecer a reflexão de adolescentes e jovens sobre formas de 

prevenção e redução de rivalidades violentas; 

 Favorecer que adolescentes e jovens que não se interessem pelo 

atendimento em oficinas, se conectem as outras atividades do Programa 

ou aos demais serviços da rede de proteção; 

 Atuar conjuntamente com o GEPAR8; 

 Elaborar, mensalmente, lista de presença e relatório referente à 

realização da oficina; 

 Participar de reuniões e espaços de formação promovidos pelas equipes 

técnicas e pela diretoria do Programa. 

 

O atendimento realizado pelos oficineiros diferencia-se daquele realizado 

pelos técnicos sociais, na medida em que é mediado por um ofício e por um saber 

que lhe é próprio. Cabe aos técnicos, contudo, acompanhar e apoiar os oficineiros 

no desenvolvimento de sua função e dialogar com os mesmos sobre aspectos da 

dinâmica social das violências e da criminalidade afetas à área de abrangência e 

que se relacionem com o público do Programa. 

 

 

                                                 
8
 Ver Resolução Conjunta nº 160, de 14 de janeiro de 2013 que estabelece diretrizes de atuação 

conjunta entre os Grupos Especializados de Policiamento em Áreas de Risco – GEPAR e os Centros 
de Prevenção à Criminalidade – CPC. 



Os Multiplicadores 

 

 O Programa Fica Vivo! define como multiplicador aquele adolescente ou 

jovem que se destaca em uma determinada oficina pela habilidade que possui em 

compreender, realizar e transmitir o ofício e/ou os objetivos do Programa. Suas 

habilidades permitem uma maior proximidade e diálogo com os demais adolescentes 

e jovens atendidos pela oficina e seu interesse, em ser multiplicador, favorece que 

ele se torne uma referência para os mesmos. Para que um jovem seja considerado 

multiplicador é necessário que ele participe da oficina há pelo menos 03 meses. 

 

 A escolha do multiplicador será feita pelos oficineiros, juntamente com a 

equipe técnica, e ele deverá ser acompanhado de forma mais sistemática pelos 

mesmos. 

  

 

PROJETOS LOCAIS 

  

 Projetos podem ser conceituados como um conjunto de ações planejadas 

com a intenção de provocar uma mudança de uma determinada situação existente 

para outra desejada, com começo e fim determinados, devendo alcançar objetivos 

estabelecidos previamente. 

  

 A conceituação descrita acima também pode ser aplicada aos Projetos Locais 

do Programa Fica Vivo!. Destaca-se, no entanto, que o conjunto de ações a serem 

planejadas deve ter como ponto de partida a análise da dinâmica social das 

violências e da criminalidade e como perspectiva a ampliação das possibilidades de 

aproximação e atendimento aos jovens. 

 

 Nesse sentido, os Projetos Locais se configuram como formas alternativas de 

encontro com os jovens, que podem inaugurar a chegada do Fica Vivo! em uma 

determinada localidade da área de abrangência e a vinculação dos jovens a suas 

atividades ou fortalecer atendimentos já existentes. 

 



 Destaca-se ainda que, apesar de não terem como objetivo a articulação da 

rede, a execução dos Projetos Locais pode contar com o envolvimento de outras 

instituições e ser uma oportunidade de favorecer o acesso dos jovens a serviços 

públicos e comunitários. 

 

 

PROJETOS DE CIRCULAÇÃO 

 

 Assim como os Projetos Locais, os Projetos de Circulação também se 

configuram como um conjunto de ações planejadas a partir das especificidades de 

cada território e do público, com prazos e objetivos previamente definidos. 

Diferenciam-se, contudo, por promoverem a circulação do público atendido para 

além da região de moradia, favorecendo, deste modo, a ampliação das perspectivas 

de circulação e de acesso à cidade. 

 

 

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS  

 

Os atendimentos individuais do Programa Fica Vivo! são realizados pelos 

técnicos sociais, independente de sua formação profissional, e se destinam ao seu 

público prioritário, ou seja, a adolescentes e jovens de 12 a 24 anos com trajetórias 

de envolvimento com a criminalidade.  

 

A direção dos atendimentos individuais deve ser orientada pelo que cada 

adolescente ou jovem endereça ao Programa e que, ao ser acolhido e interpelado 

pelo técnico que realiza o atendimento, pode favorecer a reflexão sobre a própria 

trajetória de vida, em especial sobre as condutas de risco que adotam e que podem 

vir a ser letais ou levar à perda de sua liberdade, seja pelo aprisionamento 

institucional, seja pela impossibilidade de ir e vir devido aos conflitos. 

 

Os atendimentos individuais se baseiam desse modo, em uma escuta e 

intervenção apuradas e na articulação entre aspectos sociais e subjetivos. Desse 

modo, deve-se buscar compreender como cada adolescente ou jovem atendido 

subjetiva o contexto social no qual está inserido; como ele se posiciona nas relações 



que estabelece com os outros, com a realidade do lugar onde mora e com os 

espaços pelos quais circula. É este posicionamento próprio a cada um que 

possibilita a construção de respostas singulares e que orientará a definição de 

encaminhamentos específicos para situações de risco social e pessoal. 

 

Diante disto, o trabalho em rede desenvolvido a partir do atendimento 

individual, tem como perspectiva a possibilidade de ampliar e fortalecer a rede de 

proteção social daquele adolescente ou jovem; uma rede de proteção que, desse 

modo, se formará a partir de cada caso. 

 

Assim como as demais atividades do Programa, os atendimentos individuais 

podem ser realizados em diferentes espaços; podem acontecer em uma rua ou 

beco, nos locais onde ocorrem as oficinas, em equipamentos públicos localizados na 

área de abrangência ou fora dela, assim como em uma sala do Centro de Prevenção 

à Criminalidade. Ou seja, os atendimentos individuais devem ocorrer onde o público 

prioritário está ou consegue ir. Sua frequência e duração também são variáveis e 

deverão ser definidos a partir da avaliação de cada caso. 

 

 

FÓRUNS COMUNITÁRIOS 

 

 Os Fóruns Comunitários são considerados espaços privilegiados de 

circulação da palavra. Eles devem contar com a participação de adolescentes, 

jovens e demais moradores das áreas atendidas pelo Programa, assim como de 

representantes de instituições não governamentais e trabalhadores dos serviços 

públicos locais. São espaços de discussão da realidade vivenciada pelos jovens e 

demais moradores e de construção de alternativas locais e participativas para os 

conflitos decorrentes das dinâmicas sociais das violências e criminalidades. 

 

 

PROJETOS (INTER)INSTITUCIONAIS 

 

 Assim como os Projetos Locais e de Circulação eles têm começo e fim 

determinados e devem alcançar objetivos previamente estabelecidos. Os Projetos 



Institucionais diferenciam-se, contudo, pelo fato de não serem um conjunto de ações 

desenvolvidas para cada localidade, mas uma atividade que envolve em um só 

projeto todas as localidades atendidas pelo Programa ou a maior parte delas. 

 

 Tendo em vista sua especificidade cultural, esportiva, artística ou de 

formação, os Projetos Institucionais objetivam: 

 

 Fortalecer o vínculo entre os adolescentes e jovens e o Programa; 

 Ampliar a perspectiva de circulação e acesso à cidade; 

 Favorecer a integração entre os adolescentes e jovens; 

 Criar espaços de reflexão sobre formas de prevenção e redução de conflitos e 

rivalidades violentas; 

 Ampliar a participação social, política e cultural dos adolescentes e jovens. 

 

 Os Projetos (Inter)Institucionais são elaborados pela diretoria do Programa 

Fica Vivo! e executados conjuntamente com a gestão social e as equipes técnicas.
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MARCO LÓGICO 



PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS - FICA VIVO! / EIXO PROTEÇÃO SOCIAL 

 

Dificuldade de 

inserção e/ou 

permanência de 

adolescentes e 

jovens no mercado 

formal de trabalho 

Homicídios dolosos de 

adolescentes e jovens 
Contribuir para a 

prevenção e 

redução de 

homicídios 

dolosos de 

adolescentes e 

jovens moradores 

das áreas de 

abrangência dos 

CPC de Base 

Local 

Programa 

 Fica Vivo! 

Inserção e 

participação de 

adolescentes e 

jovens em gangues 

e em redes ilícitas 

 

Transmissão 

geracional de 

rivalidades violentas 

e de inserção em 

redes ilícitas 

 

Baixa adesão de 

adolescentes e 

jovens ao sistema 

educacional 

 

Adolescentes e 

jovens de 12 a 

24 anos 

moradores das 

áreas de 

abrangência dos 

CPC de Base 

Local 

Adolescentes e 

jovens de 12 a 

24 anos com 

trajetórias de 

envolvimento 

com a 

criminalidade  

 

Público - foco 

Objetivo Geral 
Objetivos 

Específicos 

Programa Problema 

Uso abusivo de 

álcool e outras 

drogas 

 

Prevenção e redução de 

conflitos e rivalidades 

violentas envolvendo 

adolescentes e jovens 
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Fácil acesso a armas 

de fogo e munições 

 

Violência de 

gênero, familiar e 

doméstica 

Público 

Participação de 

adolescentes e 

jovens em 

confrontos armados 

envolvendo grupos 

rivais 
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Oficinas de esporte, 

cultura e arte 

 

Projetos Locais 

 

Atendimentos 

individuais 

 

Grupos de Intervenção 

Estratégica 

Ampliação e 

fortalecimento da rede de 

proteção sócio comunitária 

do adolescente e do jovem 

Projetos 

(Inter)Institucionais 

 

Análise da dinâmica 

social das violências e 

da criminalidade 

 

Atividades 

Projetos de Circulação 

 

Estabelecimento de formas de regulação da convivência 

incompatíveis com a ordem democrática, pois baseadas em 

intimidações, ameaças de morte e vinganças 

 

Policiamento preventivo 

especializado 

Prevenção e redução de 

conflitos e rivalidades 

violentas 

Efeitos 

Esperados 

 Desenvolvimento das 

atividades em consonância 

com as especificidades do 

território e do público 

Estabelecimento e 

fortalecimento de vínculo 

entre adolescentes e jovens e 

o Programa 

Redução das restrições de 

circulação de adolescentes e 

jovens pela região de 

moradia 

Reflexão de adolescentes e 

jovens sobre formas de 

prevenção e redução de 

conflitos e rivalidades 

violentas 

Reflexão de adolescentes e 

jovens sobre a própria 

trajetória de vida e condutas 

de risco 

Ampliação do acesso de 

adolescentes e jovens a 

espaços e serviços públicos e 

comunitários demandados 

Ampliação da participação 

social, política e cultural de 

adolescentes e jovens 

Ampliação da perspectiva de 

adolescentes e jovens quanto 

à circulação e acesso à 

cidade 

Violência 

institucional  

 

Fragilização dos 

vínculos familiares, 

comunitários e 

institucionais 

Resolução violenta e/ou letal de conflitos motivados, sobretudo 

por intrigas, provocações, desavenças e dívidas 

 

Baixa perspectiva de 

adolescentes e 

jovens quanto à 

circulação e acesso à 

cidade 

Redução das 

perspectivas de vida 

de adolescentes e 

jovens com 

trajetórias de 

envolvimento com a 

criminalidade  

Dificuldade de 

acesso à justiça 
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Naturalização da 

morte de 

adolescentes e 

jovens negros, 

pobres e com 

trajetórias de 

envolvimento com a 

criminalidade  

Racismo 

institucional  

 

Ampliação da sensação de 

segurança 

Fóruns Comunitários 

 



 


