
Prevenção ao crime entre 
jovens por meio dos esportes
 

Prevenindo a criminalidade juvenil por meio de programas com base em 
esportes e treinamento de habilidades para a vida

Como parte de seu esforço global para apoiar a implementação da Declaração de Doha, adotada durante o 13º Congresso 
das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 
(UNODC) lançou uma iniciativa global de prevenção à criminalidade juvenil inspirada no poder da prática esportiva como 
ferramenta para a paz.

Esta inciativa objetiva promover esportes e outras atividades relacionadas para prevenir a prática criminosa e, de forma 
e�ciente, fortalecer a resiliência entre jovens em situação de vulnerabilidade. Reforçar habilidades para a vida entre 
jovens torna-se, assim, o objetivo central da iniciativa para minimizar fatores de risco e potencializar elementos de 
proteção relacionados ao crime, à violência e ao uso de drogas. Ao consolidar o conhecimento sobre as consequências do 
crime e do abuso de substâncias químicas por meio do desenvolvimento de habilidades particulares, a iniciativa também 
visa a in�uenciar positivamente comportamentos e atitudes entre jovens em contexto de vulnerabilidade, além de 
prevenir o comportamento antissocial e vulnerável.

Esportes como ferramentas para o desenvolvi-
mento e a prevenção ao crime
 
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
destaca a contribuição crescente dos esportes como 
ferramentas para a paz por meio da promoção à tolerância 
e ao respeito. A agenda também aponta que esportes 
também podem contribuir para o empoderamento de 
comunidades como um todo (particularmente entre 
mulheres e pessoas jovens), assim como para a saúde, 
educação e inclusão social.

Em termos especí�cos, atividades esportivas oferecem 
uma oportunidade importante para desenvolver habili-
dades para a vida entre jovens em situação de risco ao 
permitir que tal grupo possa lidar de maneira mais efetiva 
com os desa�os da vida diária, afastando-se do envolvi-
mento com a violência, o crime e o uso de drogas.

Juventude como agente de mudança

Por meio de parcerias entre entidades governamentais, 
organizações não-governamentais e sociedade civil, o 
UNODC conduzirá iniciativas nacionais e regionais de 
conscientização aos esportes com foco em jovens. Visa-se, 
portanto, a promover valores cívicos e disseminar o 
benefício dos esportes em manter a juventude afastada do 
envolvimento com crimes e violência.

Nesta iniciativa, a juventude será colocada ao centro das 
atividades de divulgação como agendes de mudança. 
Estes(as) jovens serão engajados(as) e se tornarão pontos 

multiplicadores para outros(as) jovens ao compartilhar 
suas experiências sobre como os esportes e a formação e 
habilidades para a vida os(as) ajudou a manterem-se 
afastados(as) do crime.

Vamos Nessa
 
O Vamos Nessa – currículo de formação em habilidades 
para a vida do UNODC, baseado em esportes e desenvolv-
ido por meio de evidências cientí�cas – foi arquitetado 
como uma ferramenta única que transfere o conhecimen-
to acumulado das Nações Unidas e outros parceiros na 
implementação da formação de habilidades para a vida 
para a prevenção do crime e do uso de drogas em 
contextos esportivos.

Por meio do programa Vamos Nessa, treinadores(as) 
esportivos(as), professores(as) e outros(as) pro�ssionais 
que trabalham com jovens em contextos esportivos 
podem desenvolver e alcançar valiosas habilidades para a 
vida, como a de resistir a pressões sociais para envolver-se 
em atos de delinquência, a de lidar com a ansiedade e a 
de comunica-se e�cazmente entre pares. Todas as 
habilidades abordadas ao longo do programa são 
desenvolvidas através de uma série de exercícios intera-
tivos e, sobretudo, divertidos.

O programa de formação será implementado em uma 
série de países em diversas regiões do mundo, como na 
África, na Ásia Central, no Oriente Médio e na América do 
Sul.
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