
 
 

HISTÓRIA DE SUCESSO, março 2018 
Jessé, participante das Oficinas de Direitos Humanos e Juventude e Vila Jovem Grafita! 

 
 

“Tb aprendi muito sobre a identidade negra gente, poxa, eu penso de outra forma hoje, e 
assim, eu consegui me conscientizar verdadeiramente o que devo fazer da minha vida, 
porque eu estava seguindo um plano de conduta totalmente diferente que eu posso ser hoje , 
tá entendendo, estava dando uns vacilos, nada haver, que só me atrapalhava no dia a dia, eu 
achava que estava somando pra mim, mas ai eu consegui me desenvolver nesse projeto, 
consegui mudar minha forma de pensar, eu aprendi coisas novas, foi muito bom, muito 
interessante pra mim”. 

 
O jovem Jessé tem 17 anos. É o segundo na lista de 5 irmãos. Morador de Jauá, bairro nas 
adjacências de Vila de Abrantes há 4 anos. Antes disso vivia em Salvador, no bairro do Engenho 
Velho da Federação, onde passou sua infância. 
 
Jessé relata que o bairro era muito violento e portanto seu pai viu a necessidade de se mudar 
por isso, o medo do envolvimento do filho com a criminalidade era um fator muito assustador. 
Além de morarem de aluguel. Só conseguiu com muito esforço comprar um terreno e construir 
a casa ondem vivem hoje. 
 
“O bairro que eu morava era muito agressivo, e meu pai com medo dessas coisas me 
contaminar e, com a situação do bairro ele decidiu se mudar”. 
 
As oficinas de Direitos Humanos e Juventude que ocorreram em 2017 no Colégio Estadual de 
Vila de Abrantes foi o local que fez com que Jessé conhecesse a ONG Viva a Vida e o educador 
Marcos Paulo. O jovem estuda nesta escola. Daí, ele começou participar do nosso novo projeto 
Vila Jovem Grafita. 
 
Para contextualizar, Jessé relata que seu bairro não oferece muitas opções de lazer e 
projetos. Nem mesmo a quantidade de vagas na rede Estadual, Jaua só possui uma escola 
Municipal, que abriga algumas turmas do ensino médio a noite, por isso a necessidade de se 
deslocar para Vila de Abrantes. 
 
“O meu bairro em relação a hospitalidade, a estudo, é abandonado, os políticos não 
chegaram por exemplo nos só temos uma escola estadual, e eu não falo só do meu bairro não, 
eu falo da minha cidade Camaçari em geral, no caso as proximidades. Arembepe, Jaua não tem 
Estadual [escola], é bem largado, os políticos não tem uma atenção direta para meu bairro. 
Poderia melhorar em muitas coisas, as quadras estão todas destruídas, a manutenção das 
praças, não tá 100%”. 
 
Fruto das oficinas, Jessé, que pensou em desistir dos estudos, mudou seu rumo, seus 
pensamentos e atitudes. 
 
“Eu mesmo já estava pensando em sair da escola, tá entendendo, pra poder trabalhar e assim, 
desisti, mudei de ideia, o projeto me ajudou a entender que antes de tudo meu estudo de 



estar em pauta, tá entendendo e isso eu acredito q isso deveria se repetir varias vezes, ajuda a 
comunidade a expandir o ponto de vista dos adolescentes”. 
 
Corajoso ao se declarar um “pouco” racista e homofóbico, Jessé após entrar no projeto 
conseguiu romper barreiras e perceber qual era sua importância no mundo e na vida de outras 
pessoas. 
 
“Eu não tinha coragem de assumir minha identidade... eu era um pouco racista também, 
preconceituoso e assim, e isso mudou, tudo isso mudou quando eu passei a entender que a 
minha identidade necessitava ser cultivada, e assim o preconceito, eu tinha muito 
preconceito, no meu ponto de vista, minha mente mudou totalmente, porque eu era 
preconceituoso, eu era em todos os aspectos, de alguma forma eu tinha um pouco de 
homofobia, eu aprendi a respeitar a todos, da mesma forma que eu queria ser respeitado e 
assim foi indo. Assim eu consegui evoluir, minha mente mudou, aprendi a entender as coisas, 
minha interpretação mudou bastante, isso tudo graças ao projeto”. 
 
As mudanças na vida de Jessé não pararam, se antes ele não tinha animo para suas 
composições, hoje só pensa em arte... “Eu sabia escrever poesia, eu sempre gostei muito de 
arte, arte em geral, canto, poesia, eu sempre fui focado, sempre gostei muito, mas eu não 
exercia na minha vida, eu não sabia exercer, só que hoje as paredes do quarto são todas 
pintadas, hoje eu danço, já apresentei na escola, eu fiz lá uma apresentação de dança, eu 
acanto rap, tudo por inspiração do projeto, sabe quando botam uma bateria em você, pra 
você ter energia pra fazer, esse projeto foi assim para mim”.  
 
Pra finalizar, Jessé orgulha se em ver o produto de seu curso de desenho ter a possibilidade de 
ser exposto em sua comunidade: 
 
“Eu aprendi técnicas de desenho, eu consegui desenvolver todas, ate porque o professor se 
esforça bastante, ele se doa bastante pelo desempenho dos alunos e assim eu consegui 
desenvolver, antes eu não desenhava nada e no final do curso eu consegui fazer um quadro 
que vai para exposição”. 


