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O panorama do negro
no Brasil contemporâneo
Atualmente, a população negra
representa 53% dos brasileiros,
segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), e,
apesar de ser a maioria no Brasil, ainda
sofre pelo longo processo de exclusão
e desigualdade que manteve-se após a
abolição da escravatura, período que
durou mais de 300 anos.
Do continente africano, foram trazidos
contra suas próprias vontades durante
o período escravocrata, os povos
Bantus (África subsariana), os Agudás
e os Malês (de origem oeste-africana).
Os Bantus constituíram a maior parte
dos escravos que foram levados para
os estados do Rio de Janeiro, Minas
Gerais e a região norte do Nordeste,
enquanto os do Oeste Africano
compuseram a maioria da população
negra escravizada na região da Bahia.
Estes são os povos que formaram a
identidade do povo negro brasileiro
contemporâneo, a princípio. Com o
término da escravidão, houve pouco
esforço do Estado em relação a criação
de políticas públicas para o amparo
e integração na sociedade dessa
população negra tornada liberta no

Brasil, o que ocasionou uma profunda
desigualdade racial no país.
No geral, os números apontados
pelo IBGE em 2014 indicam dados
interessantes de desigualdade racial.
Dos 10% de cidadãos que compõem
a população mais pobre do país, mais
de dois terços são negros, enquanto
17,4% é o percentual de negros dentro
do grupo de 1% dos mais ricos do
Brasil. Do grupo de jovens que não
trabalham ou estudam, 62,9% que
o compõe são negros. A média de
analfabetismo de toda a população
brasileira é 8,7%, enquanto o índice de
analfabetismo para a população negra
é de 11,8%.
Segundo o Atlas da Violência 2017,
uma pesquisa realizada pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) e o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP), “de cada
100 pessoas que sofrem homicídio
no Brasil, 71 são negras”. Em outro
trabalho do FBSP, é constatado a
informação que em todos os estados
brasileiros, exceto no Paraná, a
população negra na faixa etária entre
12 e 29 anos possui mais risco de ser

exposta à violência do que a população
branca nesta mesma condição. O
Atlas também aponta que a taxa de
mortalidade de mulheres negras
aumentou 25% entre 2005 e 2015,
chegando à estimativa de 5 mortes a
cada 100 mil mulheres negras. E em
relação contra mulheres em geral, os
dados do Atlas indicam que 65% das
mulheres assassinadas no último ano
eram negras.
Pesquisadores
da
Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar),
através de dados coletados entre
2010 e 2011 no estado de São Paulo,
revelaram que dos casos com vítimas
de mortes cometidas pela polícia
militar, 58% eram negras, além
disso, com base em uma análise de
100 mil habitantes, indicaram que a
mortalidade de negros em casos de
violência policial é três vezes a maior
do que a de brancos - sendo que 79%
dos policiais responsáveis por essas
mortes são brancos.
Apesar disso, a população negra
obteve conquistas em sua trajetória
no país. Em 1989, entrou em vigor a
Lei Caó que decretou a tipificação do

crime de racismo, algo atualmente
inafiançável e imprescritível. Em
2010 foi instituído o Estatuto de
Igualdade Racial, destinado a garantir
à população negra a igualdade de
oportunidades, a defesa dos direitos
étnicos individuais e coletivos, e o
combate à discriminação e às demais
formas de intolerância étnica. Um dos
grandes feitos do Estatuto é o Sistema
Nacional de Promoção da Igualdade
Racial (Sinapir), que visa promover a
igualdade racial em todas as esferas
do governo. Já em 2012, foi decretada
a lei 12.711/12, a qual garante cotas
para negros em todas as universidade
federais. Segundo o IBGE, em 2005
houve o percentual de 5,5% de jovens
negros entre 18 e 24 anos no ensino
superior, enquanto no ano de 2015
o número subiu para mais do que o
dobro (12,5%).
Devido a essa série de fatores,
os movimentos sociais negros
permanecem numa luta constante por
igualdade de direitos e oportunidades
no Brasil.
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Resíduos de construções civis: o que fazer com eles?

Por muitas vezes, moradores de uma certa região resolvem fazer reformas ou a troca de móveis em suas casas.
Durante tais reformas, resíduos de diferentes tipos são descartados. Mas para onde vai todo esse resíduo?

Com a falta de uma estrutura adequada
para o depósito dos resíduos, muitos
deles acabam sendo jogados em córregos,
terrenos baldios e nas ruas, causando
sérios problemas para toda vizinhança
com o surgimento de baratas, roedores e
enchentes.
Pensando nisso, a Prefeitura de Guarulhos
criou um projeto chamado PEV – Ponto
de Entrega Voluntária, que consiste em
um lugar adequado para o recebimento
de madeiras, entulhos, móveis velhos e
podas, mantendo assim a cidade limpa.
Segundo o site da Prefeitura de Guarulhos
quando o morador precisa descartar
algum dos resíduos citados acima, “é

simples, é só se dirigir a qualquer um dos
19 (dezenove) PEVs instalados na cidade
e depositar o resíduo gratuitamente. Os
materiais deverão ser separados por tipo e
depositados conforme indicação”.
Conversamos com a Maria Izabel, que é
Chefe de Divisão Técnica de Resíduos da
Construção Civil e Demolição, e ela nos
contou um pouco sobre pra onde vão os
materiais reciclados.
Eles são divididos em três categorias:
entulho, madeira e diversos.
Todo material recolhido nos PEVs é
reutilizado. A madeira, por exemplo, vai
para cooperativas parceiras do projeto. Já
o entulho é separado, e as pedras de melhor

qualidade voltam para as construções
civis, enquanto as de qualidade inferior
são destinadas às pavimentações de ruas.
Os diversos, materiais que não foram
separados na hora do depósito, são levados
para aterros sanitários.
Maria Izabel também nos lembrou de
algo de extrema importância: o maior
beneficiado em todo o contexto é o
meio ambiente, uma vez que os resíduos
que seriam jogados em córregos,
terrenos baldios e ruas - evitando
transbordamentos e enchentes, dessa
forma, traz um benefício direto a vida
dos moradores. Esses materiais são
separados corretamente e reutilizados em

coisas ao nosso redor. Com isso, além da
preservação, existe uma grande economia
de dinheiro, já que muitas vezes o dinheiro
que seria destinado à cultura e ao lazer,
acaba sendo gasto com a limpeza de tais
lugares. Portanto, se cada morador fizer a
sua parte e contribuir com a coleta seletiva
corretamente, todos saem ganhando,
principalmente o ambiente em que vivem.
Confira abaixo os PEVs Pimentas:
Jurema: Rua Jacutinga, 470 - Jurema
Pimentas: Rua Itália, 13 - Pq. das Nações
Para mais informações acesse:
www.guarulhos.sp.gov.br/pagina/pev
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Nove Búzios
por Wallace José Silva

Nove búzios eram as únicas lembranças
que Eduardo tinha de seu pai. Ele nunca
entendeu o motivo de ter recebido os tais
búzios, a única coisa que sabia é que seu
pai chamava-se Pedro e era um excelente
pescador nas regiões da Bahia. Sua família
dizia que seu apelido era “Conhecedor
dos Mistérios do Mar”, e num descuido
em uma tempestade, Pedro nunca mais
voltou. Sendo assim, Eduardo cresceu com
a mãe, a Senhora Cristina. Muito jovem e
ingênua, Cristina foi mãe muito cedo, e
suas escolhas eram muito influenciadas
por Dona Luz, avó de Eduardo, que muito
ensinou o jovem na infância.
Eduardo guardava grandes memórias da
época em que ouvia os ensinamentos de
sua avó. Dona Luz já estava muito velha,
pouco falava, mas sempre respondia
Eduardo com um sorriso de boa sorte.
Nas tais memórias do jovem baiano, está
a lembrança de sua avó ter alimentado o
imaginário a respeito do oceano, sempre
dizendo a ele que sua sina era a mesma
de seu pai. Eduardo sempre caía em
profundo desgosto e desapontamento,

pois não entendia o que aquelas palavras
poderiam significar. No entanto, sentia-se
ligeiramente conectado pela imensidão do
oceano, que também era seu aconchego
em momentos de grande ansiedade,
quando Eduardo refletia sobre qual era o
seu verdadeiro destino.
Numa noite de uma quarta-feira qualquer,
teve um pequeno diálogo com sua mãe,
e, num tom melancólico, perguntou de
seu pai e dos nove búzios que carregava
em suas mãos. Ela respondeu que na
noite em que seu pai deixara os búzios,
nunca mais retornara. Eduardo então
confessou a Senhora Cristina que gostaria
de ser marinheiro - um comerciante de
especiarias, talvez. Um homem do mar.
Questionado por sua mãe sobre a escolha
a uma sina a qual nunca poderia retornar
ao lar, onde teria o destino de seu pai,
ficou cabisbaixo. Sem palavras, dirigiu-se
à sua cama.
Alongou-se o relógio até as 3h da manhã, e
ele não conseguia dormir. Então levantouse e foi à praia do Rio Vermelho. Ele ia lá
todos os dias e costumava andar bastante
para chegar. Eduardo deslumbrava,
sentado na areia, o quebrar das ondas no
horizonte e não tinha nenhuma vontade

de largar aquele momento. Refletia
sobre todos aqueles mistérios e num
momento de profunda desilusão decidiu
que, se não havia qualquer resposta, era
melhor abandonar todas as perguntas. A
praia estava vazia e, um a um, Eduardo
começou a entregar seus búzios ao mar.
A melancolia em abandonar a única
memória de seu pai fez com que o jovem
não expressasse nenhuma emoção.

tinha um colar com nove búzios. Eduardo
perguntou à ela:

Lá pelo sexto búzio, o mar começou a ficar
cada vez mais violento. Despreocupado,
Eduardo continuou. Jogou o último de
seus búzios e abruptamente o mar parou.
Até onde Eduardo podia ver, tudo estava
parado. Ficou confuso. Quando seus
pensamentos começaram a se organizar,
uma onda explodiu no meio do mar. Ele
não acreditava no que estava diante de
seus olhos, a onda parecia vir até ele.

— O que isso quer dizer? Esse também é
o meu destino?

— Já que não veio até mim, estou aqui.
Eduardo olhou pra trás e não achou
ninguém. Quando virou-se em direção à
onda em sua frente, não pôde reagir. O
paredão de água caiu sobre ele, de forma
demorada e intensa. Uma mulher estava
na sua frente e seus cabelos eram longos
e de fios negros, assim como sua pele.
Seu vestido era branco e seu pescoço

— Quem é você?
— Sou Yemanjá, Mãe do Mundo. Senhora
das águas doces e salgadas. Protetora das
crianças, dos idosos e dos pescadores.
Acabas de devolver teu pai ao mar, lugar
que sempre amou. Assim como tu serás
um dia.

— Existem homens que devem seguir
sua sina, Eduardo...
— E qual é a minha?
— A mesma de teu pai: ser do mar, assim
como o mar é teu.
— Quer dizer que durante todo esse
tempo todos tinham razão? Então acho
melhor abraçá-la ao invés de tentar fugir
dela...
Sem pensar duas vezes, Eduardo foi ao
encontro da Mãe d’Água. Entrou no mar
e foi embora com a linda mulher. Foi
ao encontro de seu pai. Foi em busca da
felicidade. Foi abraçar sua sina.
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Soundcloud

soundcloud.com/projetocomcom-pimentas

Flickr

flickr.com/comcompimentas

Blog

projetocomcompimentas.wordpress.com

Facebook

facebook.com/projetocomcom.pimentas

Email

projetocomcom.pimentas@gmail.com

Twitter

twitter.com/comcompimentas

YouTube

youtube.com/pimentasemfoco

Instagram

instagram.com/projetocomcompimentas

Rádio ComCom
radiocomcom.com.br

PARTICIPE!
Projeto ComCom Pimentas

Toda segunda, quarta e sexta
das 10h às 12h e das 14h às 16h
EAT - Escritório de Apoio
Técnico - CDHU
Rua Nove, 193 (Em frente ao C9,
antiga fábrica Violeta).
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