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RESUMO 

Esse trabalho de Conclusão de Curso (TCC)tem como objetivo investigar, por meio dos 

pressupostos teóricos, a realidade da juventude negra e suas imagens quebradas pela violência 

nos seus territórios de pertencimento, bem como o seu deslocamento dos seus territórios de 

pertencimento para os espaços públicos. Considera–se que as diversas instâncias do poder 

público e seus mecanismos institucionais ainda não efetivaram políticas públicas com o 

objetivo de inclusão social desses indivíduos. Outro fator a considerar é que os municípios 

com menor índice populacional têm sofrido com a ineficácia das políticas públicas de Estado 

como Programas de segurança pública, programas específicos para as populações jovens de 

negros/negras, entre outras políticas básicas. Destaca-se aqui que a intenção deste estudo é 

fazer uma reflexão pautada em um recorte geográfico territorial distanciando das leituras das 

diversas realidades pautadas em estatísticas que, geralmente, levam a generalizações 

universalistas. Por esse motivo pretende-se realizar uma análise dos dados da pesquisa o 

Mapa da Violência de 2014, voltada para a realidade de Coronel Fabriciano-MG, situada no 

leste de Minas Gerais na Microrregião Metropolitana do Vale do Aço. A partir desses dados 

pretende-se discutir a respeito da eficácia das políticas públicas de educação e a inclusão 

social da juventude negra. 
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INTRODUÇÃO  

 

Esse trabalho tem como objetivo investigar por meio dos pressupostos teóricos a 

realidade da juventude negra e suas imagens quebradas pela violêncianocotidiano, nos seus 

territórios de pertencimento, bem como o seu deslocamento dos seus territórios de 

pertencimento para os espaços públicos. Há clamores advindos desse grupo de que, as 

diversas instâncias do judiciário, legislativo e o executivo que possuem a prerrogativa da 

tomada de decisões, ainda torna perceptível, a efetivação, continuidade e a sustentabilidade 
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das políticas públicas e a inclusão social desses indivíduos jovens negras/negros por esses 

aparelhos institucionais.  

Não é objetivo de o presente trabalho aprofundar este tema, dada a impossibilidade 

material de abranger e diagnosticar a situação do município de Coronel Fabriciano. Pretende-

se apenas subsidiar essa análise através de um estudo bibliográfico e a partir de experiência 

vivenciada, em longo período executando projetos de cunho social. 

Outro fator a considerar é que o município em estudo possui menor índice 

populacional se comparado com os dois municípios vizinhos Timóteo e Ipatinga, o mesmo 

vem se deparando com o aumento do taxa de violência e homicídio bem com os dois citados 

acima.  

Com relação a esse contexto a proposta será descobrir se é pela ineficiência das 

políticas públicas oferecidas, como o Programa de Segurança Pública e os programas 

específicos para a população jovem de negros/negras, entre outras políticas básicas.  

Destaca-se aqui que a intenção deste estudo é fazer uma reflexão pautada em um 

recorte geográfico territorial distanciando das leituras das diversas realidades pautadas em 

estatísticas que, geralmente, levam a generalizações universalistas. Por esse motivo, a 

pesquisa pretende realizar uma análise e reflexão dos dados da pesquisa o Mapa da Violência 

de 2014, voltada para a realidade de Coronel Fabriciano-MG, situada no leste de Minas 

Gerais na Microrregião Metropolitana do Vale do Aço. A partir desses dados pretende-se 

discutir a respeito da eficácia das políticas públicas de educação e a inclusão social da 

juventude negra. 

E no relatório atualizado desse ano de 2015, a cidade de Coronel Fabriciano-MG  

tem se destacado nos estudos  em relação à violência contra a juventude de uma maneira 

geral.  

O que pretende se investigar com esta pesquisa são os fatores que favorecem o 

aumento dos homicídios nesse município.  Pois, os dados do Mapa da Violência de 2014, 

apontam empiricamente uma media de noventa e cincos jovens negros que morreram por ano 

em situação de risco social e econômico em Coronel Fabriciano-MG. 
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O DESLOCAMENTO DA JUVENTUDE NEGRA DOS SEUS TERRITÓRIOS DE 

PERTENCIMENTO PARA OS ESPAÇOS PÚBLICOS  

 

Da perspectiva dos anseios da população jovem negra, o estudar, o trabalhar, o ter 

uma vida digna, a afirmação das suas identidades como jovem que têm vínculos com seus 

territórios para neles interferirem são desafios enfrentados por essa parcela juntamente a os 

seus diversos núcleos familiares.  

De acordo com Raffestin (1993), há uma concepção múltipla de território e 

territorialidade humana, o autor reconhece a complementaridade entre as dimensões da 

economia, política e cultura. Segundo o autor, o espaço é a base para a formulação do 

território. Tem-se então que o território é produzido por uma constelação de relações que o 

indivíduo ou grupos de indivíduos – os agentes sociais– mantêm entre si e com a natureza. 

Dessa forma, o território não poderia ser mais nada que um produto dos atores sociais 

(RAFFESTIN, 1993). 

Ao articular o conceito de territorialidade à noção de cidadania cultural, a partir da 

redistribuição, considera a territorialidade enquanto constituinte de grupos sociais cuja 

diferença deve ser objeto de reconhecimento, entendendo que a existência de modos de vida e 

manifestações culturais que distinguem os grupos sociais quanto ao status da sua participação 

na sociedade. 

Conforme Milton Santos, a individualidade é a negação da alienação e base para a 

existência da cidadania. O autor afirma a 3injustiça3a da individualidade como condição para 

a conquista da cidadania, mas ressalta que é fundamental “ultrapassar a reconstrução solitária 

do indivíduo e transformá-la em ação social solidária. A individualidade somente se realiza 

em grupo” (Santos, 1987, p.78). 

 

a territorialidade pode tanto situar-se num campo eminentemente simbólico, como 

pode levar a ações efetivas na construção ou na defesa e/ou manutenção material de 

espaços de identidade. Ainda que a relevância das questões identitárias decorra da 

eficácia ou performance da identidade e não propriamente de sua “verdade”, isto não 

impede que a referência a recortes espaciais “reais” não auxilie, e muito, na eficácia 

dos discursos identitários (Haesbaert, 2007, p.44) 

 

Pode-se destacar aqui que há anseios por mecanismos institucionais, como políticas 

públicas que promovam a inserção de maneira sustentável dessa parcela sem os diversos 



 
 

4 

Ituiutaba, de 22 a 24 de nov. de 2017 

 

estigmas depreciativos e pré-julgamentos prévios generalizados como potencialmente 

transgressora  no sentido negativo do significado do termo, considerada nos diversos 

territórios como ameaçadora e perigosa numa lógica indiscriminada.  

No Brasil, estamos presenciando as múltiplas maneiras de organização e participação 

juvenis voltadas à reivindicação por direitos. Há uma luta dos jovens no sentido de 

democratizar os espaços urbanos e de deles participar como espaços de poder e de afirmação 

da identidade, de tornar o espaço em que vivem e circulam mais acessível e menos 

excludente.  

E nessa mesma perspectiva de acessibilidade, pode-se considerar que estão também 

nessa pauta o direito, à saúde, educação de qualidade que os empoderem os jovens 

negros/negras com o propósito que os coloquem em equidade de condição na disputa por uma 

vaga no mercado de trabalho, bem como nos diversos postos de tomadas de decisões 

estratégicas. 

Assim para que os jovens negros/negras superem as dificuldades enfrentadas é 

imprescindível que sejam garantido seus direitos civis.    

 

“Não constitui exagero afirmar que estudos e pesquisas sobre a educação de 

populações brasileiras têm se caracterizado pela negação da discriminação racial 

através do silêncio:silencia-se sobre o tema como estratégia de negação da 

existência de diferenças raciais. Reforça-se, assim, o mito, acarinhado pelas 

populações brancas brasileiras, de que vivemos numa democracia racial. Se, de 

acordo com o mito, conseguimos a implantação terrestre do paraíso racial, se o povo 

brasileiro, também de acordo com o mito, é destituído de preconceito racial, por que 

então diferenciarmos nas estatísticas oficiais o que, em princípio e de acordo com 

omito, é igual? Se a constituição do país reza em seu 1º artigo que somos iguais 

perante a lei, independentemente de sexo,classe, raça, religião, por que nos 

preocuparmos com as diferenças na condição de vida de negros e brancos? Revendo 

a documentação nacional sobre a população negra,nota-se a persistência do 

ocultamento das desigualdades raciais, isto é, das vantagens e privilégios da 

população branca e da discriminação social, econômica e simbólica que sofre  a 

população negra.”( Rosemberg et al.,1988). 

 

Com isso, por meio das lutas e resistências que o movimento negro vem construindo 

diálogos com o Estado e com a sociedade. A história do movimento vem se caracterizando, 

pelo dinamismo, pela elaboração e reelaboração, em cada conjuntura histórica, de diversas 

estratégias de luta a favor da erradicação do racismo na sociedade brasileira (Domingues, 

2007). 

Dentro das possibilidades que o movimento histórico permite – as condições 

políticas, econômicas e sociais –, os jovens negros seguem criando espaços de resistência  
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com  o  objetivo de mostrar sua cultura, de denunciar seu lugar subalternizado na sociedade, 

de mostrar seus projetos e sonhos (Valdencie, 2014). 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E A INCLUSÃO SOCIAL DA JUVENTUDE NEGRA 

 

As políticas públicas têm se mostrado insuficiente no município de Coronel 

Fabriciano -MG a partir da perspectiva do recorte etário e racial. Sem desconsiderar o que 

vem sendo desenvolvido no município desde os últimos anos no que diz respeito ao 

protagonismo no campo da política educacional do ponto vista da renovação curricular. Pois, 

é notório e relevante o engajamento dos gestores do executivo em propor uma política de 

educação com capacidade de superar o modelo anteriormente vigente, já estruturado e 

percebido como sendo ineficaz. 

Desta maneira, conseguiram modificar o modelo educacional adotando uma 

perspectiva inclusiva promovendo assim o empoderamento das populações excluídas, 

inclusive dos jovens negros. No entanto, por outro lado, ainda não tem sido possível, na esfera 

municipal perceber os avanços no que diz respeito à aplicabilidade e implementação de 

algumas Leis que foram sancionadas pelos dois últimos governos federais, o presidente Luíz 

Inácio Lula da Silva e atualmente a presidenta Dilma Rousseff.  

Esse movimento que teve a cooparticipação da sociedade civil organizadas 

compostos por indivíduos sindicalizados e/ou não, indivíduos que estavam mobilizados e 

articulados e inseridos em organizações não governamentais, inseridos nos denominados: 

Movimentos Negros e Movimentos de Mulheres Negras,  e indivíduos intelectuais 

negros/negras e diversos outros grupos étnicos como as várias nações indígenas existente no 

país, bem como tantos outros grupos étnicos que pós escravidão chegam no Brasil, para 

compor uma nova ordem mundial no que se refere  o novo sistema econômico que é o 

advento da revolução industrial na Europa. A partir dessa perspectiva esses imigrantes 

europeus têm seus direitos garantido, antes mesmos da consolidação dessa nova lógica 

econômica, política e social no país. Diferentemente dos dois grupos citados anteriormente, as 

diversas nações indígenas e o contingente de população de ex-escravos, esses por sua vez não 
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tiveram desde do princípio da formação do país, seus direitos respeitados, permaneceram à 

margem a esses direitos garantidos institucionalmente na primeira constituição criada no país. 

Ao construirmos uma análise regionalizada, local, posterior a todos os avanços 

conquistado nas últimas décadas nacionalmente, torna-se necessário o recorte em função da 

dimensão geográfica do país. Pois tão desafiador tem sido construir mecanismos que consiga 

mensurar que tipo de impactos ressoam nas dinâmicas das vidas dos grupos de indivíduos 

jovens negros e negras em se tratando do município de Coronel Fabriciano-MG.  

Historicamente esse tem sido a parcela significativa da população que ainda não possuem 

seus direitos garantidos. 

Constata-se ainda que as várias políticas de governo apresentadas têm sido 

insuficientes como alternativas para a superação  estrutural  dos problemas histórico com 

relação a juventude negras e suas imagens quebradas pela violência do cotidiano nos seus 

territórios de pertencimento bem como da capacidade de  deslocamento da juventude negra 

dos seus territórios de pertencimento para os espaços públicos ainda considerados como 

espaços de usufruto apenas para parte da população local. Ao considerarmos os aspectos 

culturais nos parece possível perceber encaminhamentos de políticas públicas que garantam a 

esse grupo de indivíduos ter como opção diversos equipamentos que os mesmos consigam 

exercer seus direitos de se constituir sujeitos em que na dinâmica social serão capazes de 

transformarem-se em adultos detentores das ferramentas de empoderamentos existentes no 

campo da educação em articulação com o legado cultural que possuímos enquanto país. 

O município de Coronel Fabriciano-MG nos últimos sete anos revolucionou no que 

se refere as propostas de projetos políticos que abalem as estruturas até então hegemônicas do 

município da política da não inclusão pela educação, cultura e lazer. E esse processo foi 

iniciado através na Secretaria de Assistência Social, a partir dos anos de 2005 e 2006 inicia-se 

as políticas educacionais que também passa ser prioridade na gestão municipal através das 

Secretaria Municipal de Educação, seguindo aos programas que servem como modelos 

educacionais implantados no país, de forma gradativa e experimental nos Estados e 

absorvidas pelos pequenos municípios. Ao decidir e optar por construir com base em modelos 

já desenvolvidos em outros estados e municípios que são os programas mais educação, escola 

integral, mais cultura. 
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Nesse período há um efetivo movimento que inicia a quebra da estrutura de se fazer 

gestão dos diversos projetos e programas construídos na esfera federal com o propósito de 

descentralizar tais políticas até então percebidas somente nos grandes centros urbanos das 

capitais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Analisar o contexto da Juventude no município de Coronel Fabriciano, a luz dos 

pressupostos teóricos, com relação ao aumento substancial da violência que leva aos 

homicídios dos mesmos, nos inquietamos por ser um índice que deveria estar em patamares 

menores em função da política de governo municipal nos últimos 13 anos, a considerar a 

gestão vigente que é uma ideia pautada na continuidade, na promoção do acesso e efetivação 

dos vários programas e projetos que prioriza as classes populares, bem como o desafio e a 

tarefa da descentralização das políticas públicas, não fique somente nos grandes centros 

urbanos, grandes capitais, rompendo assim com a concentração das políticas de 

favorecimentos em detrimentos de acordos políticos, econômicos, partidários numa escala 

estadual, federal e por último municipal, sendo o último, os municípios pequenos em índice 

populacional quase sempre sofre, em detrimento aos municípios maiores em índice 

populacional.   

Quando incluímos a questão racial, para buscar compreender se no município de 

Coronel Fabriciano o índice de violência que leva ao homicídio, a partir da perspectiva de um 

recorte racial dessa juventude, bem como as condições socioeconômicas e política, entre a 

juventude negra e a juventude branca. Haverá uma superposição da população jovem negra ou 

da população jovem branca? ou seja, será que  construirmos uma metodologia científica que 

nos permita confrontar os dados, a partir da realidade do município em estudo? Podemos 

afirmar que ao compararmos do ponto de vista do quesito raça/cor, enquanto um dos 

parâmetros a ser considerado dentre vários outros, o Território e a territorialidade, 

territorialidade e cultura. 

Por meio de análise dos dados existentes de maneira genérica construída pelos 

diversos mecanismos oficiais e pesquisas sobre a violência, percebe-se que tem acarretado a 

elevação dos índices de homicídios da juventude negra no Brasil. E trazendo essas análises 
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para um diálogo com a sociedade, os diversos órgãos locais educacionais, espaços alternativos 

e educativos, todas as instituições religiosas de todas as denominações, as repartições 

municipais públicas, privadas, fórum, prefeitura, ministério público, delegacias, ao judiciário, 

legislativo, e principalmente o executivo enquanto o principal ator na tarefa de orquestrar as 

devidas implementações das diversas políticas públicas já conquistadas historicamente pela 

mobilização nacional para a consolidação das Políticas de Ações Afirmativas nas diversas 

instâncias. 

Portanto, conclui-se que através deste trabalho não se esgota as sinalizações, nesse 

sentido sempre será necessário à continuidade dessas análises com o passar do tempo com a 

finalidade de encontrar possíveis caminhos para as novas questões que surgiram no decorrer 

desse trabalho. Para que o município de Coronel Fabriciano consiga resolver o paradigma da 

violência que ainda se acentua em índice de elevação contra a juventude, restam-nos saber 

enquanto realidade posta se esses índices de homicídios elevados é da juventude negra local.   
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