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PROJETO
Compreender para Enfrentar: edição Racismo
ROTARACT CLUB LIVRAMENTO - D. 4780
Data Hora Cadastro / Alterado em: 06/06/2020 22:06:56
E-mail do Clube: rtclivramento@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractLivramento
Justificativa:
O Rotaract Club de Livramento compreende que a educação é a chave para a solução de muitos problemas sociais
contemporâneas. Considerando o impacto que o debate sobre racismo tem adquirido na atualidade, os associados
ponderaram que, além de uma nota de repúdio, fazia-se extremamente necessário levar a população o conhecimento
acerca deste fenômeno afim de fortalecer o enfrentamento contra atos racistas.
Objetivo Geral:
O Projeto Compreender para Enfrentar visa disponibilizar livros e textos que abordem questões atuais complexas que são
entraves para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nesta primeira edição, o tema abordado é o racismo no Brasil ?
cujas raízes deste fenômeno só serão enfrentadas a medida em que são compreendidas e debatidas.
Objetivo Especifíco:
? Discutir o tema e a viabilidade do projeto dentro do Club;
? Convidar para a Curadoria do Projeto alguém que trabalhe academicamente e profissionalmente com o tema proposto ?
nesta edição o Projeto contou com a Curadoria de uma Assistente Social e Mestranda em Serviço Social;
? Selecionar, organizar e disponibilizar no Google Drive junto a Curadora textos e livros que abordem a questão do racismo
a partir da perspectiva de autores negros;
? Divulgar nas mídias sociais o projeto para que leitores possam acessá-lo.
Categoria
Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Imagem Pública

Data Início:

02/06/2020

Data Fim:

05/06/2020

Data Finalização:

06/06/2020

Relatório Financeiro:
05/06/2020 O projeto não necessitou de recursos financeiros para ser executado
Saldo:

0,00
R$ 0,00

Quem trabalhou no 0005 - Rotaractianos
Projeto:
0001 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
Além de estarem armazenados de forma aberta no Google Drive, o endereço eletrônico da pasta contendo os textos do
projeto foram divulgadas nas páginas do Facebook e do Instagram do Club, e compartilhada em grupos de whatsapp e nos
perfis pessoais dos associados do Club e da Curadora desta edição.
Parcerias:

O projeto contou somente com a parceria de Alene Silva na curadoria dos materiais de leitura. Outras organizações e
instituições não participaram desta edição do projeto.
Cronograma de Atividades:
02/06/2020
03/06/2020
04/06/2020
05/06/2020

Conversa com o Club a respeito do Projeto e da viabilidade em colocá-lo em prática
Convite a Curadora para participar do Projeto
Seleção de textos, organização no Google Drive e confecção dos cards de divulgação
Divulgação e compartilhamento do projeto nas mídias sociais

Descrição:
Utilizando o armazenamento de artigos, ensaios e livros no formato digital, o Projeto Compreender para Enfrentar buscou
levar o conhecimento até as pessoas sobre o racismo. Com a escalada dos protestos contra o racismo que ocorreram
mundialmente durante os meses de maio e junho de 2020, o Rotaract Club de Livramento identificou a necessidade de
levar até a população os mecanismos fundamentais para o debate e enfrentamento deste problema.
URL Site:

https://drive.google.com/drive/folders/1A1rUYop2HIR-IJUiWf5fzpRC5CoPZC
Sb

Fotos do Projeto:

https://www.facebook.com/RotaractClubLivramento/posts/3176830942378144

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O projeto utilizou as redes socias para fomentar o debate e a compreensão geral sobre o fenômeno social que é o racismo.
Esta inciativa teve uma excelente aceitação do público atingido e foi uma forma que o clube encontrou de contribuir para o
debate que tem ocorrido mundialmente. Contudo, compreende-se que o alcance deste projeto está atrelado a um grupo
especifico de pessoas que podem contar com a tecnologia em seu cotidiano.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Antirracismo; Racismo Estrutural; Vidas Negras Importam;

Lições Aprendidas:
Ainda que o projeto teve um nível de execução fácil, o mesmo ressaltou a necessidade de acesso a internet e recursos
tecnológicos. Este fator acaba por afunilar o público atingido pelo Projeto. Apesar disso, o clube compreende que o Projeto
Compreender para Enfrentar possui um caráter versátil e empoderador, tendo em vista que utiliza o conhecimento
cientifico para explicar os fenômenos sociais. Para tanto, entende-se que esta inciativa também pode ser levado até a
comunidades mais carentes em futuras edições, utilizando outros recursos de mídia, debates, filmes, documentários.
Resumo:
O Projeto Compreender para Enfrentar surge com o espírito de promover a mudança com a educação por meio da
disponibilização de textos e artigos sobre o racismo.
Alene Silva, sócia honorária do Rotaract Club de Livramento é bacharela em Serviço Social, especialista em Assistência
Social e atualmente mestranda em Serviço Social. Alene Silva realizou a curadoria de obras que versam sobre esta
temática. A seleção inclui textos de Angela Davis, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, entre outros autores.
Como mencionou Alene: "Um exercício essencial é olhar ao nosso redor, ver onde e quem são as pessoas negras que nos
cercam. Uma ação simples, mas que diz muito sobre o discurso que nos cerca, e que ajuda a formar a nossa opinião sobre
a realidade e o mundo. Mas para auxiliar esse início de apreensão da realidade, seguem algumas indicações de intelectuais
e obras."
Emitido em 07/07/2020
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