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me descobri
CO

MO

negra
                     sou uma mulher de 25 anos, mas 
                     só descobri que sou negra há,
mais ou menos, 7 anos. Como assim
descobri ser negra? Até certa idade,
aproximadamente, 17 ou 18 anos, muitas
pessoas me chamavam de “morena”
quando se referiam a mim e eu adorava
ser chamada dessa maneira, até que um
dia, alguém lançou a seguinte frase sobre
minha pessoa: “por ser escurinha, não há
problema, já que ela mostra ser uma boa
menina”. Essa frase chegou em mim de
uma forma muito desagradável e me
trouxe um grande desconforto: por quê
esta pessoa (branca) achou que eu não
seria uma “boa menina” só por eu ter o
tom de pele que tenho? Racismo. A partir
deste instante, devido o incômodo que
aquela frase me trouxe, comecei a
pesquisar, ler, ver vídeos e estudar sobre
questões raciais e foram estas buscas que
confirmaram que eu sou uma pessoa
negra.
Qual o problema de ser “escurinha”? De
fato, não há problema algum nisso, mas
para entender o cerne da questão é
importante avaliar a origem histórica
deste país, onde pessoas negras foram
sequestradas de suas terras originais, 

 o continente africano, para o que seria
chamado de Brasil e foram escravizadas.
Foram pessoas desumanizadas, reduzidas
para menos que objetos, para que, assim,
pessoas brancas, europeias, usassem as
vidas das pessoas pretas para construção
dos seus interesses. Racismo. Parece duro
olhar para a história do Brasil de forma
menos romantizada como estamos
acostumados a ouvir, mas é necessário
falar a outra versão dessa história, porque
é a partir deste outro olhar que
conseguimos entender muitos detalhes.
Depois desse acontecimento racista,
comecei a entender a importância do auto
reconhecimento e aceitação, pois é
através disso que a história começa a dar
os primeiros passos para a mudança. 
O lugar onde vim é composto por várias
pessoas negras, no entanto, hoje consigo
perceber a ausência de debates raciais
dentro da comunidade; realidade que
precisa ser trabalhada, pois a estrutura
racista da sociedade no qual vivemos se
manifesta das mais diversas formas, sejam
elas mais veladas ou mais nítidas. 

eu

www.unidosparaoprogresso.org.br    |    02A U P P



Do povo negro, foram roubados o direito
de serem quem são, a cultura e costumes,
o estilo, os saberes e este assalto se reflete
no ódio que nos é ensinado desde
pequenos. Racismo. Por muitas gerações,
pessoas negras foram ensinadas a não
amar seus cabelos crespos/cacheados,
não amar seus traços, não amar sua
cultura, religião e costumes de origem;
pessoas negras foram e ainda são
incentivadas a reproduzir o racismo com a
qual a branquitude se esforça para que
não acabe. Não é que “hoje em dia, tudo é
racismo”, a verdade é que a história do
Brasil sempre foi racista, a questão é que o
povo negro não permite mais ser tão
violentado como vem sendo há quatro
séculos desde que foram tragos a força
para a diáspora.
Angela Davis diz: “não basta ser contra o
racismo, é necessário ser antirracista”. O
racismo está presente na nossa sociedade
e reconhecer isto é um dos primeiros
passos para um processo de
transformação, pois a perversidade do
racismo é tão astuta que, nós até
podemos não perceber sua atuação no
nosso cotidiano, por ser um racismo
velado na maior parte das vezes, mas ele
sempre vai encontrar as pessoas negras.
Por isso, é tão importante que o povo
negro se reconheça, se identifique, se
apoie para que a luta se fortaleça ainda
mais.

 Djamila Ribeiro é uma autora que nos traz
dez hábitos antirracistas em seu livro O
Pequeno Manual Antirracista, como
informar-se sobre o racismo, enxergar a
negritude, reconhecer os privilégios da
branquitude, perceber o racismo
internalizado dentro de nós, apoiar
políticas educacionais afirmativas,
transformar o ambiente de trabalho, ler
autores negros, questionar a cultura que
nós consumimos, dentre outras ações que
vão contribuir na luta contra o racismo.
 O mês de novembro acabou, mas é
necessário deixar evidente a necessidade
de perpetuar os debates raciais durante o
ano inteiro, pois o racismo ataca
independe do dia e da hora da época do
ano. É necessário fortalecer a luta, a
consciência dos direitos que são
constantemente negados a população
negra e manter as discussões aquecidas
para que possamos caminhar para uma
sociedade que saiba de fato respeitar
todas e todos, em todas as suas
singularidades.

CECÍLIA AMORIM
Arquiteta, ex- apadrinhada da AUPP,
residente na comunidade Espinho,
Limoeiro do Norte/CE
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POR QUE JOVENS

PARTICIPAM

DE GRUPOS

F U T U R O  P A R A  A
J U V E N T U D E

Seres sociais

O individualismo é uma falácia. Isso porque o
ser humano é um ser social em tudo. Ninguém
aprende a tocar violão a fim de tocar para as
paredes. Ninguém corta o cabelo para mostrar
a um espelho. Ninguém escreve para
computador. Gostamos e precisamos dos
outros nas nossas vidas. 
Já parou pra pensar no café que você toma
todas as manhãs? O café teve todo um
processo de plantação e cuidado, feito por
agricultores. Depois repassaram para a
indústria, onde foi preparado por
trabalhadores, até o momento em que recebe a
embalagem. Então foi repassado para um
fornecedor que o revendeu para uma pessoa
que, com muito carinho, preparou pra você.
Parece um paradoxo, mas o ser humano só se
torna completo quando se doa, quando se
partilha para outros seres humanos. 

A doação é um ato diário. Dividir um chocolate como um amigo é um ato de doação.
Conversar com uma pessoa que está sozinha é doação. Ajudar um colega que está em
dificuldade é doação. Os pequenos gestos diários são os que são sentidos para a nossa vida e
a tornam completa. Claro, o próprio dia a dia e as relações com o outro vão exigindo mais e
mais de nós, e pode ser que em um determinado momento a nossa doação em favor do outro
seja a vida. 
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Por: Mari Malheiros, militante da Pastoral da Juventude,

advogada, estudante do curso de Fé e Política na diocese de

Guarapuava, PR



RAZÕES PARA PARTICIPAR

É por isso que tanto se insiste na
formação de grupos de jovens em
igrejas, comunidades, associações de
moradores, escolas e em outros locais. 
O grupo é o local de descoberta, de
sorriso, lágrimas e muitas experiências
que irão tornar o jovem uma pessoa
completa. É no grupo que o jovem
aprende a se doar. É só ver o número de
jovens que, a partir de um engajamento
num grupo da paróquia, ou da escola,
passaram a participar dos diversos
movimentos populares que se doam em
favor dos encarcerados, dos sem-terra,
dos sem moradia, das crianças. Talvez o
que aconteça nos grupos de jovens hoje
seja a falta deste relacionamento
verdadeiro que promova um encontro
real com o outro.

Infelizmente, existem muitas pessoas
que criam grupos de jovens para
impor uma ideia. Os jovens percebem
quando estão sendo usados e, por
esta razão, se afastam. E se
decepcionam.
A formação de um grupo acontece de
forma natural. Um dia, num colégio,
alguns alunos percebem que havia
poucos livros na biblioteca e se
organizaram para conseguir mais
livros. Ai, outros alunos falaram da
falta de acessibilidade aos materiais
esportivos. Todos esses pontos em
comum levaram os jovens a proporem
a criação de um grêmio estudantil.
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Um dia, numa igreja, dois
ou três jovens perceberam
que não havia atividades
para os jovens ali. E
resolveram se reunir para
pensar uma maneira de
ajudar a comunidade.
Depois, outros jovens se
juntaram a eles e
partilhavam seu dia a dia e
a vida, e ainda ajudavam a
comunidade com as festas
e os trabalhos. Nasceu um
grupo de pastoral da
juventude. 
Dom Hélder Câmara dizia:
“Felizes são os jovens
porque possuem mil
razões para viver”.
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Somente a vida em grupo
transforma jovens em
juventude. Oxalá que os
jovens sejam aconchego,
em que as juventudes
possam rir e chorar, mas
também motivarem-se na
construção de uma
realidade que permita que
os todos os jovens tenham
sonhos individuais e
coletivos realizados.

Na AUPP e nas
unidades
cooperadoras, temos
os grupos de jovens
com atividades de
tecnologia social,
tais como: Olhares
em Foco, MJPOP,
Aflateen e os grupos
REJUDES.

REJUDES

A REJUDES (Rede de
Juventude em
Defesa de Seus
Direitos Sociais) é
um projeto apoiado
pelo ChildFund
Brasil, que reúne
jovens espalhados
por todo o território
brasileiro, que
buscam ter voz e
visibilidade em suas
comunidades a
favor dos seus
direitos sociais.

https://www.childfundbrasil.org.br/


A SAÚDE DO HOMEM EM JOGO
Por: Eduardo Bertero, médico urologista, coordenador-geral do Departamento de

Andrologia e Sexualidade Humana da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Pensar a saúde do homem é importante em qualquer época do ano. Mas especialmente em
novembro, com a Campanha denominada Novembro Azul, que incentiva a prevenção do
câncer de próstata, essa reflexão vem com mais força e permeada por muitos outros temas
fundamentais.

Em adolescentes e adultos jovens, abaixo dos 40 anos, as doenças mais comuns são: as
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), já que nessa fase o homem, em muitos casos,
está vivendo uma vida sexual intensa e, muitas vezes, não se protege; os problemas de
ejaculação precoce e disfunção erétil, que normalmente são causados pela própria
ansiedade em ter um melhor desempenho e o Câncer de Testículo, que não é tão comum,
mas acomete principalmente homens de 20 a 40 anos. 
Além disso, os jovens (e alguns homens mais maduros) podem ainda sofrer de um problema
chamado dismorfofobia, quando acreditam que têm deformidades em seu pênis, por
exemplo, se incomodando com o tamanho, pois acreditam serem diferentes da maioria dos
homens de sua idade.

www.unidosparaoprogresso.org.br    |    07A U P P



O que leva a situações mais graves em qualquer uma dessas doenças, assim como em
muitas outras, é a falta de cuidado consigo mesmo, a falta de prevenção. Por isso, é
tão importante prestar atenção no corpo, fazer o autoexame, por exemplo, nos
testículos.
Porque, ao menor sinal de anormalidade é indispensável procurar um médico. E não a
internet, onde pode haver muitas informações falsas e desencontradas.
As mulheres, como se sabe, se cuidam muito mais do que os homens, e elas os
incentivam nesse sentido. Bons hábitos de vida, prezando a alimentação, os esportes,
o lazer e evitando excessos de todos os tipos, como o cigarro, podem ajudar muito. Os
jovens podem e devem ir ao médico nem que seja para tirar dúvidas e criar o hábito
para a vida. Contamos com tecnologia, conhecimento e informação para fazer a coisa
certa, basta se interessar.

CUIDAR DA SAÚDE

 TAMBÉM É  COISA DE

 HOMEM

NO
VEM
BRO

CUIDAR NO TEMPO CERTO
A infertilidade também é um ponto a ser observado pelos homens jovens, pois aqueles que
sofrem, por exemplo, de varicocele (varizes nos testículos) podem ter muito baixa produção
de espermatozoides, diminuindo as chances de terem filhos biológicos.
Depois dos 40 anos de idade, é mais comum ver os homens passando por um período que
chamamos popularmente de andropausa: quando a testosterona passa a cair cerca de 1% a
cada ano. Mas, isso não ocorre com todos os homens, não é uma regra. Com o tempo de vida
também aparecem dificuldades em outras áreas, como quando ocorre a obesidade,
diabetes, o colesterol em excesso no sangue, os problemas cardiovasculares etc. E, claro
que, como lembramos neste mês de novembro, há o risco do câncer de próstata, que é muito
comum. Pois, cerca de 17% dos homens apresenta o problema. Todavia, é importante
lembrar que é altamente curável, desde que seja detectado no tempo certo.

azul

CUIDE DE SUA SAÚDE
 PROCURE UMA UNIDADE

BÁSICA DE SAÚDE 
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"Cultura é tudo aquilo que, no uso de
qualquer coisa, se manifesta para
além do mero valor de uso. Cultura
como aquilo que, em cada objeto que
produzimos, transcende o meramente
técnico. Cultura como usina de
símbolos de um povo. Cultura como
conjunto de signos de cada
comunidade e de toda a nação.
Cultura como o sentido de nossas atos,
a soma de nossos gestos, o senso de
nossos jeitos."

CULTURALVidaVida
MESTRES DA CULTURA

G I L B E R T O  G I L

"O Mestre é um portador ativo de uma tradição.

Guarda em seu corpo a memória de um saber

coletivo, mas não se restringe a repeti-la, inova e

desenvolve a herança que a ele foi repassada.

Portanto, não se trata de uma guardião ou de um

preservador da cultura, mas de um criador e inovador.

No seu corpo se condensam saberes, muitas vezes,

milenares na origem, trabalhados pela coletividade

através dos séculos e renovados constantemente, por

outros Mestres como ele.

OS MESTRES

Também, parte do universo da cultura popular tradicional, de feição

predominantemente oral e de extração coletiva seu conhecimento. " Oswaldo Barroso
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CULTURALVidaVida

O Encontro Mestres do Mundo é a culminância de uma celebração entre mestres e
mestras os quais estão enraizados em distintos territórios culturais cearenses que se
reúnem para trocar experiências, intercambiar tecnologias artísticas e artesanais em
rodas de ouvir, conversas, cantas, tocar, dançar, fazer, ensinar, aprender, sentir,
envolvendo suas artes e ofícios feitas pelas mãos e pés, pelos corpos e espíritos, pelo
sagrado e profano, pelos saberes e fazeres de suas vivências culturais. O primeiro
encontro aconteceu em Limoeiro do Norte- Ce em Agosto de 2005, até hoje o encontro é
realizado anualmente, e  em vários outros territórios cearenses.  Por: Catarina Quintela

ENCONTRO MESTRES DO MUNDO

NOME: Lúcia Rodrigues da Silva
CIDADE: Limoeiro do Norte
TRADIÇÃO CULTURAL: Artesanato em barro

"Artesanato em Barro: Artesanato de origem

indígena, espalhado por todo território cearense,

cujos agentes, as famosas louceiras de barro,

trabalham a argila, moldando objetivos vários
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CULTURALVidaVida

NOME: Francisco das Chagas da Costa
CIDADE: Limoeiro do Norte
TRADIÇÃO CULTURAL: Bumba-Meu-Boi

"Bumba-Meu-Boi: Folguedo popular, que em Sobral faz parte do ciclo

junino, encontrado com variantes em todo o Brasil, tendo por episódio

centram a morte e a ressurreição do Boi"
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