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Resumo

O presente projeto realizado na Comunidade do Alto São Sebastião, localizada na
Regional (02) em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes- PE. Aborda a temática
central de reconhecimento e empoderamento étnico. Como as condições sociais
de um determinado grupo étnico influência na construção da identidade de
crianças e adolescentes, em sua singularidade?  A falta de valorização da
identidade negra, mestiça, indígena que compõem a sociedade, brasileira, em
particular na Comunidade do Alto São Sebastião em Cavaleiro, reforça a
violência, racismo e bullyng .Com objetivo de propor uma reflexão através de
atividades lúdicas voltadas para problemática da identidade afro-brasileira;



Mediar saberes pertinentes aos temas de racismo, violência, uso de drogas,
violência doméstica, direitos da criança e adolescentes; Fazer analise críticas
com os jovens para começar um processo de identificação étnica. Trata-se de um
estudo descritivo, com o enfoque qualitativo. Ao analisar os resultados obtidos ao
fim de cada encontro e oficinas, mediados por um tema chave relacionado à
etnicidade, racismo, violência e drogas, o feedback foi o desconhecimento das
crianças e adolescentes da cultura afro brasileira, a quebra de paradigmas e
racismo de si próprio. 

Palavras chave: Adolescentes, crianças, identidade, etnia.

PROYECTO VIDA EN LA PERSPECTIVA DE EMPODERAMIENTO ÉTNICO:
REDUCIENDO DANÕS SOCIALES CAUSADOS POR LA VULNERABILIDAD
SOCIAL, DROGAS, VIOLENCIA Y FALTA DE IDENTIDAD ÉTNICA EM LA
COMUNIDAD DE ALTO SAN SEBASTIAN, REGIONAL (02) EM CABALLEIRO,
JABOATÃO DOS GUARARAPES- PE 

Abstrat

El presente proyecto hecho en la Comunidad de Alto San Sebastián, situada en la
regional (02) en Caballero, Jaboatão dos Guararapes- PE. Aborda el tema central
del reconocimiento y empoderamiento étnico. ¿Cómo las condiciones sociales de
un grupo étnico específico pueden influenciar en la construcción de   identidad y
singularidad de niños y adolescentes? La falta de reconocimiento de identidad
negra, mestiza, indígena que componen la sociedad, brasileña, en particular, en
la Comunidad de Alto San Sebastian en Cavallero, refuerza la violencia, el
racismo y prácticas de bullyng. Propone como objetivo una reflexión por medio de
actividades lúdicas dirigidas para la problemática de identidad afro-brasileña; por
medio de conocimientos enfocados para las cuestiones de racismo, violencia, uso
de drogas, violencia doméstica, derechos del niño y de los adolescentes; Hacer
un análisis crítico con los jóvenes, para empezar un proceso de identificación
étnica. Se trata de un estudio descriptivo, con enfoque cualitativo. Al analizar los



resultados obtenidos al final de cada reunión y taller, mediada por una cuestión
clave relacionada con la etnicidad, el racismo, la violencia y las drogas, la
respuesta fue la falta de conocimiento de los niños y adolescentes de la cultura
afro brasileña, ruptura de paradigmas y el racismo en sí mismo.

Palabras clave: adolescentes, niños, identidad, étnico

1.INTRODUÇÃO

 “Identidade”, entre estas últimas décadas ela tem sido associada à palavra
“etnia” (“etnía”), para gerar identidade étnica, que foi usada para trabalhar
empoderamento da identidade negra, redução de danos ao uso de drogas lícitas
e ilícitas com atividades lúdicas, voltadas para educação com vários vieses:
Formal, informal e não formal, consolidando a práxis,  reafirma que a educação
está além dos muros da escola,  e mediar esses discursos teóricos científicos
para os jovens em vulnerabilidade social, possibilitar uma reflexão crítica para
empoderar os mesmos de conhecimento. 

O Direito a Educação Infantil é garantido pela Lei 9394/96 das Diretrizes da
Educação Básica, que prevê escola para crianças a partir de quatro anos de
idade.  Em todo o mundo, segundo diversos estudos e pesquisas realizados,
6,84% de negros e 43,80% de afro descendentes sofreu alguma forma de
preconceito durante a vida, sendo o autor, geralmente, um membro de sua própria
escola. Com  a  Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescida dos seguinte artigo. "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira”.

 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinentes à



História do Brasil. Uma estratégia de resgate e valorização de identidade negra
no Brasil, porém, na prática pouco é vivenciado pelos estudantes brasileiros.

Sabe-se que o termo raça na atualidade está em desuso, por estudos, pelo qual
foi comprovado que o uso do termo raça era usado pela biologia para determinar
espécies diferentes umas das outras. Os seres humanos são uma única espécie,
o gene humana é o mesmo independentemente da cor da pele, neste pensamento
surge o termo étnia ou etnicidade, que está relacionado à cultura dos diversos
grupos sociais.  Entretanto os estigmas, preconceito e discriminação sobre raça
persistem na sociedade brasileira com força, aumentando a vulnerabilidade
social, danos psicológicos causados pelo racismo, neste contexto faz necessário
um diálogo interdisciplinar entre os saberes multiprofissionais, reforçando as
práticas socioeducativas, corroborando no âmbito das políticas públicas e ações
afirmativas.

 Proporcionando assim uma reflexão no processo de inclusão do indivíduo que
sofre as consequências de carregar consigo o peso de uma ‘’ herança maldita’’
adquirida através de sua trajetória sócio-histórico-cultural, onde racismo e falta de
valorização da identidade negra, mestiça, indígena que compõem a sociedade,
brasileira, em particular na Comunidade do Alto São Sebastião em Cavaleiro,
Jaboatão dos Guararapes- PE.

Composta por cidadãos de etnia negra, mestiça que não se reconhece como
negros, não conhecem a história desse processo de identidade dos brasileiros,
mas conhecem o racismo e outros danos que estão intrínsecos na realidade
dessa comunidade, conhecem bem a pobreza, violências e as drogas.

2.Levantamento Literário

2.1. Educação fragilizada:  A escola como reprodutor do racismo na
Comunidade do Alto São Sebastião.

“A raça está para a biologia assim a etnicidade está para a cultura. Uma raça é
uma categoria de pessoas cujas marcas físicas são consideradas socialmente



significativas. Um grupo étnico é composto de pessoas cujas marcas culturais
percebidas são consideradas significativas socialmente. Os grupos étnicos
diferem entre si em termos de língua, religião, costumes, valores e
ancestralidade. No entanto, assim como as distinções físicas não causam as
diferenças no comportamento das diversas raças, as distinções culturais não
constituem em si mesmas, a principal causa das diferenças comportamentais
entre os diversos grupos étnicos. Em outras palavras, valores étnicos e outros
elementos étnicos da cultura têm menos influência na maneira como as pessoas
se comportam do que normalmente acreditamos porque diferenças
socioestruturais geralmente se encontram subjacentes às diferenças culturais”.
(HAMLIN, 2006.P.220)

Os diversos grupos étnicos que residem em comunidades brasileiras,
relatam  cenas em comum e corriqueiras,  vivenciadas por crianças, adolescentes
e moradores de  comunidades brasileiras, específico na Comunidade do Alto São
Sebastião, descrevem cenas de morte, uso abusivo de drogas pelos familiares,
como algo natural dentro de sua comunidade, os relatos mostram as fragilidades
do meio em que estas crianças estão inseridas, outro ponto importante é a
discriminação nas escolas, onde as mesmas mencionam ,que, por ter cabelos
crespos e a cor negra, são consideradas   “feias”,  estereótipos  esses,   ditado
por um padrão imposto pela sociedade onde o  ‘’ FEIO ou LINDO” está associado
nesse contexto a ‘COR’  diante dessa problemática é importante uma dialética
que buscam compreender  os fatores psicossociais   do Racismo no Brasil.

A escola é um grande reprodutor do racismo, percebe-se que desde os primeiros
anos os estudantes negros são marcados pela discriminação. “Ocorre no
cotidiano da educação um racismo factual sistêmico que acarreta consequências
graves na vida das crianças negras”. (SANTOS, 2001, P. 110).

 É um reforço ao preconceito que é a atitude de se julgar uma pessoa com base
nas características reais ou imaginarias de seu grupo.  Que vem acompanhado
pela discriminação que é o tratamento injusto de pessoas devido ao fato de
pertencerem a um determinado grupo. 



“É no contexto grupal que nos identificamos com o outro e é nele também que nos
diferenciamos deste, e assim construímos nossa identidade, sendo o grupo
condição para sua manutenção ou metamorfose. ” (CAMPOS, 1996 ,P. 32).

As crianças e jovens da Comunidade do Alto São Sebastião são vítimas do
preconceito e discriminação, que infelizmente começa em muitas vezes na escola,
local onde deveria ser o início formal de uma construção étnica e empoderamento
de saberes multiculturais das raízes e grupos étnicos que formaram a cultura
brasileira.

Segundo Santos, em um de seus exemplos:

A familiaridade com a dinâmica da escola permite perceber a existência de um
tratamento diferenciado e mais afetivo dirigido às crianças brancas. Isso é
bastante perceptível quando analisado o comportamento não-verbal que ocorre
nas intenções professor/aluno branco, caracterizadas pelo natural contato físico
acompanhado de beijos, de abraços e de toques. Isso é bastante visível no
horário da saída, quando os pais começam a chegar e pegar seus filhos.
Observando o término de um dia de aula, foi possível contabilizar um número três
vezes maior de crianças brancas sendo beijadas pelas professoras em
comparação às crianças negras: dez crianças brancas para três negras. (
SANTOS,2001,P 110).

2.2 Desmistificando paradigmas entre raça e etnicidade das crianças e
adolescentes participantes do Projeto Vida da comunidade do Alto de São
Sebastião.

        Um grupo se relaciona de acordo com sua especificidade cultural, os
estereótipos negativos atribuídos a determinado grupo, sustentam uma relação de
dominação manifestada em diferentes formas, como política, econômica e entre
tantos outras, vamos nos prender a dominação cultural “Cultura no sentido mais
amplo, é todo agir humano” (Campos, 1996, P, 93) As relações entre indivíduos
ou grupo muitas vezes são desiguais, a dominação cultural tem seu agir velado
diante do desenvolvimento da criança e do adolescente, torna-se uma pratica
reprodutora de comportamentos “racista” reforçando a desvalorização da “cor”,



construindo paradigmas cristalizados na formação da  identidade individual e
cultural na comunidade do Alto São Sebastião.     

        Desmitificar raça e etnicidade, é, mais que uma conceituação de distinção
biológica e    fenômeno social, é essencial a compreensão histórica das
mudanças contemporâneas dos termos “Raça x Etnia” clarificando assim a
importância singular e coletiva do indivíduo, que, por desconhecer- se como
indivíduo de valor, desenvolve um “eu” frágil, se impondo as condições de
dominação cultural. Desmistificar raça e elucidar valores étnicos culturais na
comunidade do Alto de São Sebastião, foi possível através de atividade lúdicas,
peças teatrais, cines e leituras sobre o tema, de acordo com a faixa etária das
crianças e adolescentes participantes do projeto Vida.  “O racismo, que como
relação de dominação, tem sua origem na criação de estereótipos e
descriminações negativas de um grupo social sobre outro” (Campos, 1996, P, 93)
Trabalhando tema racismo na comunidade o no Do Alto de São Sebastião, as
crianças e adolescentes compreendem aspectos sócios-históricos-culturais da
cor, reforçando sua singularidade empoderando-se de sua identidade como
indivíduos de valores sociais independente do grupo onde se encontram.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo tipo descritivo, com o enfoque qualitativo. Segundo
Metring (2009, p. 61), a pesquisa descritiva visa essencialmente, descrever
características de determinadas populações. Sendo assim, esse estudo descritivo
teve como propósito detalhar os problemas relacionados ao objeto de estudo,
analisando em profundidade na realidade pesquisada.

Durante seis meses aos sábados foram realizadas diversas atividades
lúdicas para contemplar o objeto de estudo “empoderamento da identidade étnica
para reduzir danos”. A metodologia usada de maneira construtivista, sócio
interacionista com três etapas: A) Diagnostico etnográfico da comunidade com
entrevistas e rodas de diálogos com as crianças e adolescentes, para identificar
os temas de mais relevância no processo de conscientização de identidade. B)
Integração da comunidade em particular de crianças e adolescentes de 05 a 16
anos, uma média de 100 participantes mediados pelas profissionais da área de
educação e psicologia com enfoque em políticas Públicas de Ações Afirmativas
atuando por meio de oficinas, fóruns de debates, cine debates e atividades



lúdicas diversas que contemplaram o objeto de estudo para discussão. C)
desenvolver o mapa conceitual individual e coletivo das crianças e adolescentes
após o termino das oficinas e debates sobre identidade e formação étnica, para
saber em qual etnia elas sentem-se integradas, na perspectiva de desmistificar
preconceitos em particular o racismo.

4. RESULTADO

Projeto realizado na Comunidade do Alto São Sebastião, localizada na Regional
(02) em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes- PE. Desenvolveu-se semanalmente
debates, oficinas, fóruns de debates e seminários com o público de crianças e
adolescentes na temática central de reconhecimento e empoderamento étnico,
quebrando paradigmas desmistificando preconceitos de classes sociais, racismo
e redução e prevenção ao uso de drogas na infância e adolescência, uma
problemática com bastante relevância na comunidade na análise etnográfica
realizada antes do início das atividades de extensão, para diagnosticar as
necessidades da comunidade: Constata-se, o racismo, uso de drogas, e violação
dos direitos universais da criança e adolescente.

Ao analisar os resultados obtidos ao fim de cada encontro e oficinas, mediados
por um tema chave relacionado à etnicidade, racismo, violência e drogas, o
feedback foi o desconhecimento das crianças e adolescentes da cultura afro
brasileira, a quebra de paradigmas e racismo de si próprio. No universo de 100
crianças e adolescentes cadastrados no Projeto Vida da Comunidade Alto São
Sebastião, com amostragem de 30% foram obtidos os resultados: a) 90% nunca
tiveram aulas sobre cultura e identidade africana na escola; b) 95% não tinham
definidos que grupo étnico faziam parte no processo de identificação étnica
(negros, brancos, indígena por exemplo). C) 97% dos jovens e crianças relatavam
ter sofrido algum tipo de violação dos direitos da criança e adolescentes, inclusive
racismo.



5. CONCLUSÃO

Educação transcende os muros da escola, está fortemente arraigada a vida do
indivíduo, a aprendizagem deve nortear temas reflexivos, sobretudo manter
constantemente, e, em forma massificada o diálogo sobre a temática “racismo” ,
discutindo de forma clara  a essência do tema em suas diversas formas de
manifestações, descontruindo ideias cristalizadas, rompendo paradigmas,
desenvolvendo um olhar holístico de docentes e discentes, desprendendo-os  de
preconceitos raciais e quaisquer outros. Empoderando-os de identidade pessoal e
cultural, transformando-os em indivíduos autônomos e livre para fazer suas
escolhas ancorada em uma educação transdisciplinar, livres de amarras
discriminatórias, estereótipos. 

O projeto realizado na comunidade Alto São Sebastião, foi possível ter uma
prática construtivista na perspectiva de mediar saberes sobre etnicidade,
identidade e cultura, reduzindo danos sociais causados pela vulnerabilidade do
meio em que se encontram. As políticas públicas de ações afirmativas são
essenciais para transformar o conhecimento em práticas efetivas promovendo a
igualdade e combatendo o preconceito, garantido o princípio de equidade.
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