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RESUMO 

Este trabalho analisa o início da implementação do Plano Juventude Viva na cidade de São 

Paulo, conduzida pela Prefeitura do município, por meio de sua Coordenação de Políticas para 

Juventude, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. O Plano é uma ação do governo 

federal, voltada à prevenção da violência letal e à ampliação dos direitos dos jovens negros do 

sexo masculino em territórios de alta vulnerabilidade social. Sua implementação em São Paulo 

teve início em 2013 e envolveu um Grupo de Trabalho Intersecretarial, o que dá a essa política 

pública um caráter transversal. A análise feita neste trabalho usou documentos da Secretaria 

Nacional de Juventude e da própria Prefeitura e também entrevistas com gestores públicos e 

organizações sociais envolvidas na temática. 

PALAVRAS-CHAVE: JUVENTUDE, POLÍTICAS PÚBLICAS, RAÇA, IMPLEMENTAÇÃO, PREFEITURA DE 

SÃO PAULO E “JUVENTUDE VIVA”. 

 

ABSTRACT 

This study examines the early implementation of the Plano Juventude Viva in São Paulo, 

conducted by the Municipality of the city, through its Coordenação de Políticas para 

Juventude, of the Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. The Plan is a federal 

government action, aimed at preventing lethal violence and the expansion of the rights of 

young black males in areas of high social vulnerability. Its implementation in São Paulo 

began in 2013 and involved an Interdepartmental Working Group, which gives the policy a 

crosscutting perspective. The analysis made in this paper uses documents of the Secretaria 

Nacional de Juventude and of the Municipality itself and also interviews with public officials 

and social organizations involved in the issue. 

KEY-WORDS: YOUTH, PUBLIC POLICIES, RACE, PREFEITURA DE SÃO PAULO AND “JUVENTUDE 

VIVA”. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho individual de conclusão do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas 

Públicas (MPGPP), da Fundação Getúlio Vargas, analisa o início da implementação do Plano 

Juventude Viva na cidade de São Paulo, conduzida pela Prefeitura do município. O Plano 

Juventude Viva é uma ação do governo federal, voltada à prevenção da violência letal e à 

ampliação dos direitos dos jovens negros do sexo masculino em territórios de alta 

vulnerabilidade social. Sua implementação em São Paulo teve início oficialmente em outubro 

de 2013, com o lançamento do Plano na cidade, mas já vem sendo discutida desde o início da 

gestão do prefeito Fernando Haddad, em janeiro de 2013, pelo chamado Grupo de Trabalho 

Intersecretarial. 

A ideia central deste trabalho individual é, com base nas orientações sobre a 

implementação do Juventude Viva, fornecidas pelo próprio Plano para os municípios, analisar 

como está se dando na prática a implementação desta política pública na cidade de São Paulo. 

Para fazer esta análise, o trabalho também buscará referências na bibliografia sobre 

implementação de políticas públicas, principalmente nos textos estudados na disciplina de 

Análise de Políticas Públicas, ministrada pela Professora Marta Farah, no próprio MPGPP. 

O tema escolhido para este trabalho individual é fruto do Trabalho de Conclusão do 

MPGPP, feito em grupo, intitulado “Juventude Viva: Proposta de Indicadores de Avaliação de 

Resultados para Medir a Efetividade da Política Pública”, que propôs um sistema de indicadores 

de avaliação de resultado para o Juventude Viva. Assim, pensando no ciclo de políticas 

públicas, o trabalho em grupo focou a fase de avaliação do Plano. Já este trabalho individual 

versará sobre a fase de implementação, abordando um aspecto diferente da pesquisa feita em 

grupo, mas ainda assim dentro do tema proposto pelo Termo de Referência original do trabalho 

em grupo, termo esse que é a base para os trabalhos de conclusão do MPGPP. 

Apesar de o trabalho de conclusão feito em grupo focar na esfera federal, foram 

realizadas discussões sobre o sistema de indicadores de avaliação proposto com organizações 

que trabalham com jovens na cidade de São Paulo. Também foram entrevistados funcionários 

da Coordenação de Juventude da Prefeitura de São Paulo. Essas conversas e entrevistas geraram 

elementos que são utilizados nas análises descritas neste trabalho individual. 

No capítulo “O Plano Juventude Viva”, é apresentada uma breve contextualização do 

tema juventude e uma síntese do Plano, contendo modo de funcionamento, objetivos, eixos e 
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outros dados necessários ao entendimento da própria ação, bem como instruções para sua 

implementação nos municípios. 

O capítulo “Revisão Teórica sobre o Tema Implementação” repassa parte da bibliografia 

sobre implementação de políticas públicas de forma a contribuir para a análise do Juventude 

Viva no município de São Paulo. 

O núcleo central do trabalho concentra-se nos capítulos “A Implementação do Plano 

Juventude Viva em São Paulo” e “Análise da Implementação”, em que se discute como a 

política pública federal está sendo implementada na prática na cidade de São Paulo.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir com as discussões sobre o Plano Juventude 

Viva, bem como apoiar o aperfeiçoamento dessa política pública, trazendo mais atenção ao 

tema de que ela trata: a ampliação dos direitos dos jovens, principalmente os negros. 

 

 

2. O PLANO JUVENTUDE VIVA 

 

a) Contextualização 

A ideia do jovem como um sujeito de direitos é relativamente recente na história 

brasileira. Antes da Constituição de 1988, o jovem era visto como um problema, cuja única 

solução é o enquadramento por meio de punições severas e da privação de liberdade. Na maior 

parte da nossa história, desde a Colônia, não há nem sequer menção à juventude enquanto uma 

temporalidade ou processo de formação entre a criança e a fase adulta. O Estado era ausente, e 

as ações de amparo às crianças e aos adolescentes baseavam-se em iniciativas individuais, 

dentro da filosofia da caridade. 

A mudança do paradigma do jovem como problema para o entendimento do jovem 

como um sujeito de direitos tem início no pós-1988, principalmente na década de 1990. Para 

isso, foi importante a influência da agenda internacional, principalmente da Organização das 

Nações Unidas (ONU), que passa a enxergar a transição entre a infância e a vida adulta como 

uma etapa importante, que precisa ser melhor compreendida e respeitada, especialmente numa 

sociedade cada vez mais complexa e avançada social e tecnologicamente. Em 1985, a ONU 

celebra o “Ano Internacional da Juventude: Participação, Desenvolvimento e Paz”, tendo como 

foco a importância dos jovens e a sua contribuição para o desenvolvimento social.  

As ideias vindas do exterior encontraram ressonância entre as organizações brasileiras, 

que vinham lutando pela garantia de direitos para crianças, adolescentes e jovens. Esse 
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movimento influenciou a Constituição de 1988 e a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990, ambos ampliando os direitos desses segmentos da população. 

Em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, propõe-se a adoção da faixa etária 

de 15 a 24 anos como a estabelecida para o segmento jovem e ganha força a ideia de considerar 

os anseios dos próprios jovens na formulação de políticas para a juventude. Outro ponto 

importante desse governo foi a valorização de ações de capacitação técnica e profissional do 

jovem e de programas para o primeiro emprego. 

No governo Luiz Inácio Lula da Silva, há uma ampliação da faixa etária em que se 

enquadrada a juventude, estendendo-a até os 29 anos. Em 2005, foram instituídos a Secretaria 

Nacional de Juventude (SNJ), o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) e o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem). Vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da 

República, cabe à SNJ a tarefa de formular, coordenar, integrar e articular políticas públicas 

para a juventude, além de promover programas de cooperação com organismos nacionais e 

internacionais, públicos e privados, voltados para as políticas juvenis. 

O governo Dilma Rousseff deu continuidade a maioria das ações dos governos 

anteriores e também buscou uma maior transversalidade na implementação dos programas. 

Depois de quase 10 anos de tramitação, o Estatuto da Juventude, tratando dos direitos da 

população jovem de 15 a 29 anos e definindo princípios e diretrizes para o fortalecimento e a 

organização das políticas de juventude, em âmbito federal, estadual e municipal, é aprovado 

em julho de 2013 pelo Congresso Nacional e sancionado pela presidente no mês seguinte. 

Todos esses avanços na agenda da juventude conviveram, e ainda convivem, com o 

paradigma anterior do jovem como problema, ainda presente em nossa sociedade. As antigas 

Febem’s, por exemplo, mudaram de nome para se adequar ao ECA, mas, na prática, ainda se 

prestam mais à punição do que a garantia de direitos. Além disso, movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil chamam a atenção para a violência contra a juventude, 

principalmente a negra. A importância dessa pauta, depois de vários anos de discussão que 

atravessaram diversos governos, resultou na criação do Juventude Viva. 

 

b) O Plano  

O Juventude Viva é uma iniciativa do governo federal para ampliar direitos e prevenir 

a violência letal que atinge a juventude brasileira, principalmente jovens negros moradores da 

periferia de grandes e médias cidades. Sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência 

da República, por meio da Secretaria Nacional de Juventude e da Secretaria de Políticas de 
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Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), reúne ações de diversos ministérios e é executado em 

parceria com municípios e estados em territórios atingidos por altos índices de violência.  

Segundo o “Guia de Implementação e Monitoramento de Políticas de Redução da 

Vulnerabilidade e Prevenção da Violência contra Jovens Negros em Municípios”, elaborado 

pelo consultor Pedro Aguerre para o Plano, o Censo de 2010 mapeou 51.330.566 jovens de 15 

a 29 anos no Brasil, o que representa um percentual de 27% da população total. Desses, 53,7% 

declaram-se pretos e pardos, compondo a categoria étnico-racial dos negros, com 27,5 milhões 

de indivíduos. Com divisão equitativa quanto a gênero, a maioria nasceu e vive no meio urbano: 

84,8%. Ainda segundo o guia, os homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens de 

15 a 29 anos no país e atingem especialmente jovens negros do sexo masculino, moradores das 

periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. Dados do Ministério da Saúde, 

apresentados pelo “Mapa da Violência 2012: A Cor dos Homicídios no Brasil”1, mostram que 

mais da metade (53,3%) dos 49.932 mortos por homicídios em 2010 eram jovens, com maior 

incidência na faixa entre 20 e 25 anos, dos quais 76,6% negros (pretos e pardos) e 91,3% do 

sexo masculino: 

“Até os 12 anos de idade as taxas de homicídio entre brancos e negros não se 

diferenciam. A partir dessa idade, contudo, observa-se uma escalada de crescimento 

da violência homicida, tanto branca quanto negra, atingindo o ponto máximo na faixa 

de 20 a 21 anos de idade. No intervalo que vai dos 12 aos 21 anos, porém, o crescimento 

passa a ser muito mais acentuado entre os negros: as taxas para as pessoas brancas 

passam de 1,3 para 37,3 em cada 100 mil (crescimento de 29 vezes). Já as taxas para 

negros passam, nesse mesmo intervalo, de 2,0 para 89,6, representando um incremento 

de 44 vezes” (AGUERRE, 2014, p. 14). 

 

Dados como esses vêm sendo divulgados por organizações da sociedade civil há alguns 

anos e discutidos por diversos governos. Em julho de 2011, a SNJ e a SEPPIR deram início ao 

processo participativo de discussão e elaboração do Juventude Viva. 

O Plano reúne ações de prevenção que visam reduzir a vulnerabilidade dos jovens a 

situações de violência física e simbólica, a partir da criação de oportunidades de inclusão social 

e autonomia; da oferta de equipamentos, serviços públicos e espaços de convivência em 

territórios que concentram altos índices de homicídio; e do aprimoramento da atuação do Estado 

por meio do enfrentamento ao racismo institucional e da sensibilização de agentes públicos para 

o problema. Para isso, pactua as ações com estados, municípios e sociedade civil e busca firmar 

parcerias com Judiciário, Ministério Público e Defensorias para a promoção dos direitos da 

juventude. Na prática, o Juventude Viva unifica ações de diversos programas do governo 

                                                             
1 IPEA\SAE - Políticas Sociais: acompanhamento e análise – Capítulo 8 Igualdade Racial. P. 317, 318. 2012. 
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federal, como Projovem, Pronatec, Pontos de Cultura e Plano Brasil Mais Seguro, entre outros, 

visando, com isso, insuflar a localidade com políticas sociais inclusivas voltadas aos jovens 

negros. Essas ações que compõem o Plano estão divididas em quatro eixos: Desconstrução da 

Cultura de Violência; Inclusão, Oportunidades e Garantia de Direitos; Transformação de 

Territórios; e Aperfeiçoamento institucional. 

As políticas e os programas do Plano são direcionados à juventude, com especial 

atenção aos jovens negros de 15 a 29 anos do sexo masculino, em sua maioria com baixa 

escolaridade, moradores dos bairros com maiores índices de homicídios. A prioridade é para os 

jovens em situação de exposição à violência, como aqueles que se encontram ameaçados de 

morte, em situação de violência doméstica, em situação de rua, cumprindo medidas 

socioeducativas, egressos do sistema penitenciário e usuários de crack e outras drogas. 

Para a implementação do Plano, foram priorizados 142 municípios brasileiros que, em 

2010, de acordo com os dados do DATASUS do Ministério da Saúde, concentraram 70% dos 

homicídios de jovens negros com idade de 15 a 29 anos2. Cada município seleciona, com base 

nos dados do IBGE e DATASUS, os bairros com maior vulnerabilidade social e incidência de 

homicídios. Os bairros selecionados são priorizados na implantação de equipamentos e serviços 

voltados prioritariamente aos jovens. O Plano pretende ainda que cada um desses territórios 

conte com um Núcleo de Articulação Territorial, com representação de gestores públicos e 

representantes da sociedade civil, responsáveis por coordenar a implementação das ações.  

 

c) Implementação do Juventude Viva nos territórios  

Segundo o site de divulgação do Plano3, há duas modalidades de adesão e 

implementação do Juventude Viva: 

 Adesão Pactuada: com a implementação coordenada pelo governo federal, em parceria com 

municípios e estados convidados a aderirem ao Juventude Viva. Há pactuação específica de 

ações federais para os territórios e lançamento estadual ou municipal do Plano com a 

presença do governo federal. Essas localidades seguem uma estratégia de expansão gradual 

e progressiva definida pelo Comitê Gestor Federal do Plano (CGJuV), seguindo critérios 

das maiores taxas de homicídios contra jovens negros e regionalização. Estes estados e seus 

municípios, que fazem parte da lista dos 142 prioritários, também devem assinar o termo 

de adesão padrão aprovado pelo governo federal; 

                                                             
2 A lista completa dos 142 municípios prioritários está disponível nos anexos deste trabalho. 
3 Disponível em http://www.juventude.gov.br/juventudeviva/aqui-tem-juventude-viva (acessado em 22.08.2014). 

http://www.juventude.gov.br/juventudeviva/aqui-tem-juventude-viva
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 Adesão Voluntária: pode ser realizada por qualquer município, mesmo que fora da lista dos 

142 prioritários, em qualquer momento, desde que siga os passos descritos para validação 

da adesão.  

  

Em relação à responsabilidade de cada ente federativo no que tange à implementação 

do Plano, cabe ao governo federal induzir a participação dos entes federados e coordenar o 

Juventude Viva, por meio do oferecimento de apoio técnico, do estabelecimento de diretrizes e 

do acompanhamento e monitoramento de sua execução. Os estados, por sua vez, dentro das 

diretrizes traçadas pela União, devem elaborar o seu próprio plano estadual e, em articulação 

com os municípios, implementar ações. Por fim, será de responsabilidade dos municípios a 

elaboração de seus respectivos planos, formar núcleos de articulação territorial e definir os 

territórios que sofrerão a ação, bem como a divulgação do Plano. 

A adesão dos entes federativos não implica repasse automático de recursos. Assim, caso 

necessite de verba extra para executar suas ações, o município ou o estado deve apresentar 

projetos específicos em editais abertos em cada um dos ministérios participantes do Plano. 

Também está previsto no Juventude Viva o fomento a diversos mecanismos de participação 

(como Comitês, Fóruns e Conselhos).  

É possível afirmar que, do modo como foi estruturado, o Plano Juventude Viva 

reconhece dois problemas estruturantes do Estado como responsáveis pelo alto índice de 

homicídios: exclusão social do jovem negro – e, por isso, a necessidade de inclusão 

socioeconômica e ampliação dos espaços de lazer – e a violência institucional do Estado. 

 

 

3. REVISÃO TEÓRICA SOBRE O TEMA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Segundo Secchi (2013), o ciclo de políticas públicas é um esquema de visualização que 

organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. O autor 

destaca as setes principais fases, em sua visão: 1) identificação do problema; 2) formação da 

agenda; 3) formulação de alternativas; 4) tomada de decisão; 5) implementação; 6) avaliação, 

7) extinção. 

Entretanto, na vida prática, não há uma separação tão linear ou mesmo cronológica 

dessas etapas e, em alguns casos, elas acontecem simultaneamente. Essa divisão serve, entre 

outras coisas, para facilitar a análise e o estudo das políticas públicas: 
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“Apesar de sua utilidade heurística, o ciclo de políticas públicas raramente reflete a 

real dinâmica ou vida de uma política pública. As fases geralmente se apresentam 

misturadas, as sequências se alternam.” (SECCHI, 2013, p. 43) 

 

Segundo Subirats, Knowepfel, Larrue e Varone (2012), implementação é “o conjunto 

de processos que, após a fase de formulação, tendem à realização concreta dos objetivos de uma 

política pública”. Por isso, dentro do ciclo, a implementação é uma etapa importante, pois é 

nela que as teses e as ações elaboradas na fase de formulação da política são colocadas em 

prática, podendo se mostrar corretas ou equivocadas. Caso estejam equivocadas, a política 

possivelmente terá de passar por ajustes ou, em alguns casos, chega a ser abandona. É também 

na fase de implementação que os atores envolvidos no processo se encontram, como os 

burocratas responsáveis por executar a ação, os destinatários daquela política pública e 

eventuais fornecedores de produtos e serviços, entre outros. 

Hill (2006) lista uma série de conselhos para altos formuladores de políticas sobre como 

assegurar uma implementação efetiva: 

 Manter a política clara, não ambígua; 

 Planejar estruturas simples de implementação, com o menor número possível de elos na 

cadeia de implementação; 

 Manter controle efetivo sobre os atores da implementação; 

 Evitar interferências externas sobre o processo político. 

 

Diversos autores, entre eles Sabatier (1986), destacam dois modelos de implementação 

de políticas públicas: 

 Top-down (ou de cima para baixo): faz uma separação clara entre o momento da formulação 

e o da implementação da política pública, encarando essas duas etapas como fases 

consecutivas. Segundo Secchi, o top-down “parte de uma visão funcionalista e tecnicista de 

que as políticas públicas devem ser elaboradas e decididas pela esfera política e que a 

implementação é mero esforço administrativo de achar meios para os fins estabelecidos” 

(SECCHI, 2013, p. 60). Esse modelo de cima para baixo também é usado para eximir de 

culpa os formuladores em relação aos problemas de implementação, ficando a 

responsabilidade das falhas de execução da ação para os agentes implementadores (por 

exemplo, professores, profissionais de saúde, policiais, etc.); 

 Bottom-up (ou de baixo para cima): no qual os implementadores teriam uma maior 

participação na definição do problema e na busca de soluções durante a implementação, 
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para que, em seguida, os tomadores de decisão legitimem as práticas já testadas. “Nesse 

modelo, o formato que a política pública adquiriu após a tomada de decisão não é definitivo, 

e a política pública é modificável por aqueles que a implementam no dia a dia. (...) Esse 

papel de remodelação da política pública por aqueles que a implementam não é entendido 

como um desvirtuamento, mas sim como uma necessidade daquele que depara com os 

problemas práticos de implementação” (SECCHI, 2013, p. 61). 

 

Outra finalidade de separar os modelos entre top-down e bottom-up é facilitar a pesquisa 

e a análise da fase de implementação. Quem observa a implementação a partir de uma 

perspectiva top-down privilegia a atenção aos documentos que formalizam os detalhes da 

política pública, como seus objetivos, forma de estruturação, público-alvo e abrangência, entre 

outros, para depois verificar em campo as possíveis falhas. Já o olhar na perspectiva bottom-up 

se dá pela observação empírica de como a política pública vem sendo aplicada na prática, suas 

estratégias e os obstáculos que vêm enfrentando, para, em seguida, analisar como ela deveria 

ser e buscar compreender as falhas e problema no processo de elaboração da política pública. 

 

 

4. A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO JUVENTUDE VIVA EM SÃO PAULO 

 

a) Contexto 

O munícipio de São Paulo está entre os 142 municípios considerados prioritários para a 

implantação do Plano Juventude Viva4. Ele ocupa a posição de número 12 nesse ranking e 

possui 1.184.058 jovens negros, dos quais 358 morreram em 2010 por agressão, segundo dados 

do Datasus/Sim de 2010. Isso resultou numa taxa de 30,24 homicídios para cada 100 mil 

habitantes, bem superior à taxa de mortalidade média da população em geral, que, no mesmo 

ano, foi de 12,97 homicídios por 100 mil habitantes.  

A Prefeitura de São Paulo aderiu ao Plano na modalidade de Adesão Pactuada, passando 

a reunir esforços com o governo federal e a sociedade civil na luta contra a violência que atinge 

a juventude, especialmente a negra.  

A seguir, serão narrados os principais fatos que marcaram a implementação do 

Juventude Vida na cidade de São Paulo. A maioria das informações aqui mencionadas foram 

                                                             
4 A lista completa dos 142 municípios prioritários está disponível nos anexos deste trabalho. 
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extraídas do documento “Terceiro Produto para a consultoria do edital nº 001/2013”, elaborado 

pela consultora Eliane Barbosa da Conceição para o PNUD e para a Secretaria Nacional de 

Juventude, em fevereiro de 2014. Outras provêm de entrevistas realizadas com: 

 A própria Eliane Barbosa da Conceição, doutora em Administração de Empresas 

pela FGV-EAESP e que atuou como consultora do Plano Juventude Viva, 

acompanhando sua implementação em São Paulo; 

 Fernanda Arantes, coordenadora-adjunta da Coordenação de Políticas para 

Juventude da Prefeitura de São Paulo; 

 Gabriel Medina, coordenador-geral da Coordenação de Políticas para Juventude da 

Prefeitura de São Paulo. 

 Colaboradores das ONG Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de 

Campo Limpo (CDHEP) e Sociedade Santos Mártires, cujas organizações atuam 

nos distritos de Capão Redondo, Capão Bonito, Jardim Ângela e Jardim São Luís, 

escolhidos como prioritários para a implementação do Juventude Viva. 

 

b) Grupo de Trabalho Intersecretarial 

Um dos primeiros atos do governo do prefeito Fernando Haddad, em 15 de janeiro de 

2013, foi a Portaria de número 42, instituindo o Grupo de Trabalho Intersecretarial para o Plano 

Juventude Viva (GTI-JV), composto por dois representantes, um titular e um suplente, das 

seguintes secretaria municipais: de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC); de Coordenação 

das Subprefeituras (SMCSP); de Segurança Urbana (SMSU); de Educação (SME); da Saúde 

(SMS); de Cultura (SMC); do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo (MDTE); de 

Esportes, Lazer e Recreação (SMELR); de Promoção da Igualdade Racial (SMPIR); de 

Políticas para as Mulheres (SMPM); de Assistência e Desenvolvimento Social; e de 

Comunicação (SEMADS). 

Essa portaria marcou a pré-adesão do município ao Plano. A Prefeitura só aderiu 

formalmente ao Juventude Viva, em outubro de 2013, depois de concluir a elaboração do Plano 

Municipal de Prevenção da Violência contra a Juventude Negra de São Paulo, que reúne ações 

municipais e federais para cada eixo do Juventude Viva, apontando os indicadores para o 

monitoramento, prazos, metas e estratégia para a implementação das ações: 

“O Plano Municipal também permite identificar as secretarias responsáveis pela 

adesão, implementação e coordenação de cada ação que o compõe, além de indicar os 

períodos para o monitoramento e avaliação das ações. Coordenaram a sua elaboração 

a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) – por meio da 

Coordenação de Política para Juventude, que a integra – e a Secretaria Municipal de 
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Promoção da Igualdade Racial (SMPIR), ambas da Prefeitura Municipal de São 

Paulo.” (CONCEIÇÃO, 2014, p. 6) 

 

Segundo o relatório de Eliane Barbosa da Conceição, apesar de o Juventude Viva ter 

sido percebido como necessário e urgente por uma significativa parte dos representantes das 

secretarias:  

“Isso não significa dizer, no entanto, que houvesse unanimidade na compreensão de 

que o jovem negro deveria se constituir no beneficiário prioritário do Plano. Ou seja, 

apesar de as secretarias se mobilizarem facilmente em torno do objetivo de prevenção 

da violência contra a juventude, houve no início certa resistência em enxergar o jovem 

negro como aquele que se encontra em situação de maior vulnerabilidade social, 

consequentemente, em situação de maior vulnerabilidade à violência letal.” 

(CONCEIÇÃO, 2014, p. 12) 

 

Da primeira reunião do Grupo de Trabalho, realizada em março, até o lançamento 

efetivo do Juventude Viva em outubro, foram onze reuniões, que envolveram ações de 

formação, discussões técnicas para a construção do Plano propriamente dito e diálogos com a 

sociedade civil. Em relação a esse diálogo com a sociedade civil, ele se deu informalmente entre 

a coordenação do Plano e entidades presentes nos territórios considerados prioritários, mas 

também formalmente, como na reunião de 24 de julho, em que o trabalho do GT foi apresentado 

às organizações da sociedade civil. Entre as instituições presentes, uma parte havia participado 

do processo de construção do Juventude Viva em nível federal e se mostrou satisfeita com o 

avanço em São Paulo. Entretanto, algumas organizações acharam o Plano limitado para o 

enfrentamento ou prevenção da violência contra a juventude negra, especialmente por não 

destinar ações para duas importantes áreas: a Polícia Militar e o combate às drogas. 

 

c) Diagnóstico 

Uma das primeiras ações da coordenação do Plano foi realizar uma pesquisa sobre a 

juventude paulistana e os distritos mais atingidos pela violência letal. A ideia era conhecer a 

realidade dessas regiões para aproximar as ações do Juventude Vida ainda mais do dia a dia dos 

seus futuros beneficiários, bem como mapear os territórios prioritários para sua implementação. 

A consolidação desses dados foi apresentada na primeira reunião do Grupo de Trabalho 

Intersecretarial, em 8 de março, na qual a SDHC e SMPIR se comprometeram a fazer uma lista 

com os equipamentos públicos de educação, saúde, cultura e assistência social nos territórios 

prioritários, para que, na sequência, os membros do GT indicassem, a partir da lista, potenciais 

articuladores internos em cada equipamento. Para os representantes das secretarias, ficou a 

tarefa de identificar nos territórios os possíveis parceiros para a implementação do Plano, como 
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servidores públicos sensíveis ao tema e movimentos sociais e entidades que poderiam figurar 

como parceiras. 

Os dados do diagnóstico mostram que os jovens negros realmente se encontram em 

situação de maior vulnerabilidade do que os brancos, principalmente no que tange ao acesso à 

educação e à renda. Esse cenário, entre outros fatores, é fruto dos efeitos da desigualdade racial 

acumulados por várias gerações. Também foram levantados dados sobre a violência no 

município e em seus distritos, para se conhecer aqueles em que o problema tratado pelo Plano 

é mais grave. Para esses distritos prioritários, foi feito um mergulho mais profundo nos dados 

estatísticos, mas houve uma série de dificuldades para encontrar informações nesse nível dos 

territórios, principalmente no que tange a séries históricas. Isso levou a Coordenação de 

Juventude da Prefeitura a considerar a elaboração do Mapa da Juventude como uma de suas 

ações prioritárias, reservando orçamento para realizar essa pesquisa em 2014.   

 

d) Meta 43 

Outro marco importante da implementação do Juventude Viva em São Paulo foi a sua 

inclusão no Programa de Metas 2013-2016 da Prefeitura5. Lançado em março e composto por 

143 metas, ele traz o Plano em sua meta 43: “Implementar as ações do Plano Juventude Viva 

como estratégia de prevenção à violência, ao racismo e à exclusão da juventude negra e de 

periferia”6. 

 

e) Adesão formal 

Por fim, em 25 de outubro de 2013, ocorreu uma cerimônia de lançamento do Plano 

Municipal, que também selou o ato de adesão formal do Município de São Paulo ao Plano 

Juventude Viva. Na oportunidade, o Grupo de Trabalho foi transformado, por meio de decreto 

municipal, no Comitê Gestor Intersecretarial.    

O Plano Municipal de Prevenção da Violência contra a Juventude Negra de São Paulo 

é resultado da sistematização das ações que as secretarias integrantes do então Grupo de 

Trabalho se comprometeram a desenvolver: 

                                                             
5 O Programa de Metas é uma exigência da Lei Orgânica do Município de São Paulo desde 2008, ano no qual uma 
mobilização da sociedade civil conseguiu fazer com que a Câmara Municipal aprovasse a criação do Programa de Metas. A 

partir daquele momento, todo Prefeito eleito tem a obrigação de apresentar, em até noventa dias após a sua posse, um 

Programa que descreva as prioridades de seu governo, explicitando as ações estratégicas, os indicadores e as metas 

quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal. 
6 O Programa de Metas 2013-2016 da Prefeitura de São Paulo pode ser conhecido no site 

http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/ 
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“Cada ação foi organizada tendo como parâmetro três dimensões: (i) os eixos do Plano 

Juventude Viva: (ii) a sua natureza, no que concerne à responsabilidade de seu órgão 

executor; e (iii) sua origem, no que diz respeito à unidade federativa responsável por 

seu desenho e financiamento (governo federal ou municipal). Assim, considerando a 

primeira dimensão, as ações foram agrupadas em função de um dos quatro eixos do 

Plano Juventude Viva; em relação à segunda, elas foram classificadas como Imediatas 

e Compartilhada; e no que concerne à terceira dimensão, como ações municipais ou 

federais. Considerando a segunda dimensão, uma vez que a primeira e a última são 

mais auto evidentes, podemos dizer que as Ações Imediatas são aquelas de 

responsabilidade direta de uma das secretarias que coordenam o Plano Municipal, 

enquanto as Compartilhadas são as de responsabilidade de uma das demais secretarias 

que se comprometeram a executar ações no âmbito do Plano Municipal.” 

(CONCEIÇÃO, 2014, p. 35) 

 

De fato, depois do lançamento, novas metas foram incluídas no Plano e, na fase atual, 

as Secretarias estão trabalhando na construção de indicadores e estratégias para a 

implementação e o monitoramento das ações. Com o Plano desenhado, a preocupação da 

coordenação se voltou para outros desafios, como implementação e monitoramento das ações; 

atribuições do Comitê Regional Local; e mapeamento mais detalhado dos territórios, buscando 

identificar áreas que precisam de ações focalizadas num primeiro momento. 

As atividades do Juventude Viva serão desenvolvidas nos distritos de Campo Limpo, 

Capão Redondo, Jardim São Luis, Jardim Ângela, Brasilândia, Pirituba, Itaim Paulista, 

Itaquera, Jardim Helena e São Mateus. Em junho de 2014, a SMDHC publicou um edital no 

Diário Oficial do município para contratar 21 articuladores para o Plano, preferencialmente 

jovens residentes dos distritos onde a ação será implementada. Os articuladores têm a tarefa de 

construir parcerias com organizações da sociedade civil e grupos e coletivos de jovens, com o 

objetivo de promover a mobilização social para a implementação do Plano nos territórios, entre 

outras atividades. Eles são responsáveis pela mobilização e acompanhamento das ações nos 

territórios. 

Também em junho foi assinada uma parceria com a Unicamp para a produção da 

primeira fase do Mapa da Juventude, que vai aprofundar o diagnóstico já realizado na fase de 

pré-adesão do município ao Plano. 

 

 

5. ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Pode-se dizer que a análise da implementação do Plano Juventude Viva feita a seguir 

adota uma perspectiva top-down, metodologia já apresentada no capítulo 3 deste trabalho. Isso 

porque ela se baseou muito mais na análise de documentos que formalizaram os detalhes da 



17 

 
 

ação, como seus objetivos, orientações aos municípios, formas de adesão e definição do 

público-alvo, e também em entrevistas com os agentes públicos responsáveis pela sua 

implementação, como também já foi citado no capítulo 4. 

Além disso, o Juventude Viva, mesmo em nível federal, é uma ação recente, em fase de 

aplicação nos territórios. No que tange à Prefeitura de São Paulo, como já descrito 

anteriormente, a mobilização até o momento se concentrou principalmente no nível da 

administração municipal e começa agora a ser apresentada nos territórios. A implementação 

propriamente dita se dará de forma mais acentuada quando os 21 articuladores que estão sendo 

contratados pela Coordenação de Políticas para Juventude, da SMDHC, começarem a atuar nos 

distritos definidos como prioritários.  

Pelos materiais analisados e entrevistas realizadas, pode-se dizer que, até aqui, a 

formulação e a implementação do Juventude Viva em São Paulo se deu também de forma top-

down, com muitas discussões e articulações entre os agentes públicos, mas baixo envolvimento 

relativo de organizações que trabalham com a juventude e dos próprios jovens. A sociedade 

civil, como dito anteriormente, participou de algumas reuniões do Grupo de Trabalho 

Intersecretarial, mas num papel de audiência, e não de protagonista. Provavelmente, nesta nova 

fase do Plano, com a entrada dos articuladores locais nos distritos considerados prioritários, 

haverá uma maior participação dos beneficiários, influenciando a implementação da ação. E 

isso deve, inclusive, moldar a aplicação do Plano nesses territórios, adequando-o as diversas 

realidades da cidade. 

Aliás, a dimensão e as características próprias de uma cidade como São Paulo já 

provocaram mudanças entre o Plano que foi proposto em nível federal e o que está sendo 

implementado no nível do município. Na entrevista realizada com a Coordenação de Políticas 

para Juventude, os representantes ouvidos disseram que o Juventude Viva do governo federal 

prevê somente dois articuladores por município. Como já dito, em São Paulo, além desses dois 

articuladores, estão sendo contratados mais 21, para atuarem nos 10 distritos definidos como 

prioritários, distritos esses que, por sinal, possuem populações muitas vezes maiores do que a 

maioria dos municípios brasileiros.  

O tamanho da cidade e a velocidade com que as coisas acontecem em São Paulo também 

dificultaram a escolha dos distritos prioritários. Após a definição dos territórios onde o Plano 

aconteceria prioritariamente, com base nos dados oficiais que mostravam onde havia maior 

concentração de homicídios de jovens no município, houve aumento dos casos em outros 

distritos, como Sapopemba e Cidade Tiradentes, fazendo com que fossem realizadas novas 
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articulações, que devem resultar na ampliação das ações do Plano para novos territórios antes 

do que foi previsto. 

O fato de o Juventude Viva ser uma política pública transversal também se apresenta 

como uma dificuldade para sua implementação. Como a Coordenação não tem ingerência sobre 

as ações compartilhadas que fazem parte do Plano em nível municipal, fez-se necessário um 

esforço de articulação e convencimento para que as secretárias por elas responsáveis se 

comprometessem, não apenas a incluí-las em seus Programas de Metas, mas também destinar 

esforços e recursos para implementá-las. Por outro lado, a Coordenação de Juventude da 

SMDHC vê nessa transversalidade um dos principais ganhos do Juventude Viva, pois ela abre 

espaço para que este tema seja discutido na agenda das secretarias. 

“Em sua essência, o Grupo de Trabalho Intersecretarial atuou como uma instância de 

construção de uma política transversal.  (...) Foi esse o princípio que orientou a 

implementação do Plano Juventude Viva em São Paulo, as secretarias municipais de 

Direitos Humanos e Cidadania e de Promoção da Igualdade Racial tiveram como 

missão pautar temas como ‘vulnerabilidade à violência letal’, ‘discriminação racial’, 

‘racismo institucional’ e ‘territorialização de políticas públicas’ nas agendas das 

demais secretarias que integravam o GTI, e hoje integram, o Comitê Gestor 

Intersecretarial.” (CONCEIÇÃO, 2014, p. 14) 

 

Ainda no tema da transversalidade, um ponto importante do Juventude Viva e que tem 

relação com o seu eixo 4 (Aperfeiçoamento institucional) é a articulação com outras esferas e 

órgãos de governo. A Coordenação de Políticas para Juventude começou diálogos com o 

Governo do Estado de São Paulo, que até o momento não aderiu ao Juventude Viva, para falar 

com órgãos e secretarias cujas ações também impactam os jovens. A maior resistência foi 

encontrada na Polícia Militar, e ela se deveu mais ao tema abordado pelo Plano do que por se 

tratar de outra esfera de governo. Na conversa com a Prefeitura, mesmo quando confrontada 

com pesquisas e dados, a polícia não reconheceu a sua parcela de responsabilidade no tema da 

violência contra os jovens, nem na questão racial envolvida no Juventude Viva.  

Um fato interessante da implementação em São Paulo foi que em janeiro de 2013 foi 

realizada a chamada pré-adesão ao Plano junto ao governo federal. A partir daí o Grupo de 

Trabalho Intersecretarial estudou a viabilidade de implementar o Juventude Viva na cidade, 

para, somente em outubro, realizar a adesão formal e a assinatura do convênio. Na avaliação da 

Coordenação de Políticas para Juventude, da SMDHC, isso foi importante para que eles 

pudessem planejar as ações com mais calma, sem sofrer pressões da sociedade civil para que 

elas começassem a ser realizadas imediatamente, principalmente porque os movimentos negro 

e jovem já conheciam o Plano em nível federal. 
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Outro ponto levantado na entrevista com a Coordenação de Políticas para Juventude foi 

que, na apresentação do Plano para organizações da sociedade civil dos distritos escolhidos, 

uma reclamação recorrente era de que o Juventude Viva não traz nenhuma ação nova para o 

território. Como ele é uma política transversal, que reúne ações de diversos ministérios, no nível 

federal, e das secretarias municipais, no nível local, seus programas e suas ações já são 

conhecidos pelos beneficiários. As organizações chegaram inclusive a dizer que elas já 

aconteceriam com ou sem o Juventude Viva, afirmando também que não há “dinheiro novo” 

para o Plano. Isso fez com que a Coordenação de Políticas para Juventude pensasse em ações 

exclusivas para o Juventude Viva em São Paulo. Uma das que estava prevista para acontecer 

era o lançamento de um edital para apoiar projetos sociais da sociedade civil e dos jovens nas 

localidades atendidas pela ação. Esses editais seriam feitos com recursos próprios da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, sem usar verba federal. Outra ideia é criar um 

Portal da Juventude na cidade de São Paulo, reunindo principalmente os resultados do Mapa da 

Juventude, que está sendo produzido. A Coordenação também prevê realizar uma campanha 

nos meios de comunicação para chamar atenção para a violência contra o jovem negro, na linha 

do que prevê o eixo 1 do Juventude Viva (Desconstrução da Cultura de Violência). 

Duas organizações que trabalham com jovens e que estão participando das discussões 

sobre a implementação do Juventude Viva em São Paulo também foram ouvidas para este 

trabalho: Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP) e 

Sociedade Santos Mártires. Ambas atuam há 20 anos, sendo reconhecidas por outras entidades 

e pelo poder público pela importância de seu trabalho com a juventude na região de Capão 

Redondo, Capão Bonito, Jardim Ângela e Jardim São Luís. Nesses territórios, o número de 

óbitos por homicídio de jovens do sexo masculino de 15 a 29 anos por cem mil habitantes dessa 

faixa etária e sexo está acima da média da cidade, que é de 26,527. No Capão Redondo, onde 

fica a sede do CDHEP, o índice é de 47,12 jovens do sexo masculino de 15 a 29 anos vítimas 

de homicídio por cem mil habitantes dessa faixa etária e sexo. No Jardim Ângela, onde atua a 

Sociedade Santos Mártires, o número é de 71,68, o segundo pior entre os distritos paulistanos, 

perdendo somente para o Campo Limpo com 82,37. Apesar desses dados extremos, há um 

relativo descrédito por parte das organizações sobre a forma como determinados dados, 

                                                             
7 Segundo dados do Pro-Aim (Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São 

Paulo)/SMS (Secretaria Municipal de Saúde), de 2011, atualizado em 30 de agosto de 2012. As informações foram 

consultadas no site do Observatório Cidadão, da Rede Nossa São Paulo, em 
http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/analises_distritos.php?tema=14&indicador=76&ano=2011&regiao=19#info 

(acessado em 05.07.2014). 

http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/analises_distritos.php?tema=14&indicador=76&ano=2011&regiao=19#info
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principalmente os relacionados a letalidades do público jovem, são coletados, processados e 

divulgados. Na visão deles, essa realidade pode ser ainda pior.  

As ONGs fizeram algumas sugestões para a implementação do Juventude Viva. A 

principal delas foi o desejo de que o Plano seja institucionalizado, transformando-se em uma 

política pública perene, que não seja ameaçada pelas mudanças de governo. Outra diz respeitos 

às jovens mulheres, que não são alvo do Plano. Apesar de não morrerem de forma tão 

contundente como os homens jovens, elas também sofrem com a violência, principalmente a 

doméstica e também com a gravidez não-planejada. As organizações também reclamaram, 

como já foi dito anteriormente, que o Juventude Viva ainda não trouxe novas ações para os 

territórios, mas, por outro lado, afirmam que o Plano ajudou a jogar luz sobre o tema da 

violência letal contra os jovens negros. Dizem que, mesmo após anos de trabalho com a causa 

da juventude, nunca havia trabalhado esse tema de forma tão específica.  

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Mesmo tendo sido oficialmente lançado em outubro de 2013 na cidade de São Paulo, o 

Plano Juventude Viva ainda está na fase inicial de implementação no município. A necessidade 

de pactuar as ações e de promover articulações com as secretarias, por meio do Grupo de 

Trabalho Intersecretarial, e também o levantamento de dados sobre juventude e violência na 

cidade e nos territórios prioritários de atuação foram as principais ações até o momento. 

Também chama atenção a conquista de inserir o Plano como uma das metas do 

Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo para a gestão 2013-2016. Isso dá status 

prioritário para a política pública, dando mais visibilidade para a sua execução ou não nos 

próximos anos.  

Na análise feita neste trabalho, nota-se que uma das principais características do 

Juventude Viva é seu caráter de política transversal. Isso se apresenta como um desafio na hora 

de articular as ações em diversos níveis dentro da própria municipalidade, mas também fora 

dela. Na própria Prefeitura, isso está aparentemente equacionado pela criação do Grupo de 

Trabalho Intersecretarial, que depois se tornou o Comitê Gestor Intersecretarial do Plano. 

Mesmo assim, a articulação exige grande esforço da equipe da Coordenação de Políticas para 

Juventude, que, por outro lado, também vê nessa transversalidade um dos principais ganhos do 
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Juventude Viva, já que ele abre espaço para que o tema da violência contra a juventude negra 

seja discutido na agenda das secretarias. 

No que tange à relação com o governo federal, a Coordenação e alguns atores da 

sociedade civil ouvidos reclamam que o Juventude Viva não traz consigo um pacote de políticas 

prontas, mas, na verdade, aproveita-se de ações governamentais já existentes, colocando um 

“carimbo” do Plano nos programas em que há possibilidade de articulação com o tema 

enfrentado. Esses atores ouvidos acham difícil que programas federais já consolidados, como o 

Mais Educação8, por exemplo, mudem sua forma de atuar para se adequar ao Juventude Viva. 

No caso de São Paulo, o Juventude Viva também não teria facilitado a burocracia para 

concretizar convênios com os diversos ministérios. 

Por outro lado, o fato de não se constituir num pacote pronto de ações faz com que o 

Juventude Viva não seja “engessado” e abre espaço para que o município coloque a sua própria 

marca no Plano, adaptando-o à sua realidade. 

Como já dito anteriormente, apesar de ser novo, o Juventude Viva já está servindo para 

colocar o assunto da violência contra a juventude negra e pobre na agenda da sociedade. Isso 

por si só já seria um resultado importante da implementação do Plano, fortalecendo o potencial 

da política para mudar essa realidade. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Lista de entrevistados 

Nome Cargo, função e/ou organização 

Andrea Arruda Educadora do Projeto Violência de Gênero e Justiça Restaurativa 

do CDHEP (Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de 

Campo Limpo) 

Carolina Diniz Coordenadora do CDHEP 

Eliane Barbosa da Conceição Doutora em Administração de Empresas pela FGV-EAESP, atuou 

como consultora do Plano Juventude Viva 

Fabiana Ivo Articuladora do projeto Jovens Facilitadores de Práticas 

Restaurativas do CDHEP 

Fernanda Arantes Coordenadora-adjunta da Coordenação de Políticas para 

Juventude da Prefeitura de São Paulo 

Fernanda Papa Coordenadora Nacional do Plano Juventude Viva, da Secretaria 

Nacional de Juventude 

Gabriel Medina Coordenador-geral da Coordenação de Políticas para Juventude da 

Prefeitura de São Paulo 

José Silva Educador do Projeto Observatório do CDHEP 

Luiz Donizette Pinto Araújo Assistente de direção no Centro para Crianças e Adolescentes 

Riviera, da Sociedade Santos Mártires 

Marcio Bhering Articulador do projeto Jovens Facilitadores de Práticas 

Restaurativas do CDHEP 

Milena Mateuzi Coordenadora do Projeto Jovens Facilitadores de Práticas 

Restaurativas do CDHEP 

Roberth Miniguine Tavanti Pesquisador do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Psicologia Social da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica) 
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Anexo 2: Lista dos 142 municípios priorizados no Plano Juventude Viva (Datasus/Sim, 2010 - 

132 municípios e Datasus/Sim 2011- 10 novos municípios). 
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Anexo 3: Lista de Programas e Ações do Plano Juventude Viva no nível federal 

Juventude 

1. Estação da Juventude 

2. Campanha Juventude Viva 

3. Rede Juventude Viva 

 

Saúde 

4. Notificação Compulsória de Violência Doméstica, Sexual e outras Violências 

5. Núcleo de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde (NPVPS) 

6. Academias de Saúde 

7. Programa Brasil Quilombola  

 

Cultura 

8.NUFAC 

9. CEUs das Artes 

10. Cultura Viva: Pontos de Cultura  

 

Justiça 

11. Protejo 

12. Mulheres da Paz 

 

Educação 

13. Projovem urbano 

14. Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade. 

15. Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI 

16. Programa Mais Educação 

17. Programa Saúde na Escola 

18. PRONATEC 

19. EJA e EJA Integrado à Qualificação Profissional 

20. Brasil Alfabetizado 

 

Trabalho e Emprego 

21. Programa Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária 

22. ProJovem Trabalhador  

 

Esporte 

23. PELC – Projeto Esporte e Lazer da Cidade 

24. Programa Segundo Tempo Padrão - PST Padrão 

25. Programa Segundo Tempo Esporte na Escola - PST na Escola 

26. Programa Segundo Tempo Institutos Federais - PST Instituto Federal  

27. Programa Segundo Tempo Navegar - PST Navegar 

28. Centro de Iniciação ao Esporte 

 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

29. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – Paif 

30. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Scfv) 

31. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

(LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

32. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 

33. Serviço especializado em abordagem social 

34. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Profissionalizante - Pronatec/Brasil Sem Miséria 

 

Capacitação de Gestores e Servidores 

35. Capacitação para profissionais de Segurança Pública 

36. Pacto pela Vida da Juventude Negra no Sistema de Justiça 

37. Oficinas para o Enfrentamento à Violência Contra a Juventude Negra no Sistema de Saúde 

38. Oficina de Identificação e Abordagem do Racismo Institucional 

 


