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LUTA CONSTANTE 

 

 

Elba Souza Silva
*

 

Lorena Almeida da Silva
 **

 
 

 

 

Foi bem aqui nesse país. 

Na época da colonização! 

Que os negros foram trazidos, 

Para a prática da escravidão. 

Arrancados de suas terras, 

Segregados de mães e irmãos. 

 

Em navios negreiros, 

Eram todos transportados. 

Pela falta de higiene, 

Esse transporte era caracterizado. 

E por isso muitos morriam, 

Depois de ficarem adoentados. 

 

E os que então sobreviviam, 

Eram vendidos e separados. 

Para evitar o contato, 

Entre os negros escravizados. 

Assim faziam os senhores, 

Para mante-los incomunicados. 

 

Os escravos eram como mercadorias, 

Não tinham descanso nem alimentação. 

Labutavam de sol a sol, 

Para garantir sua habitação! 

                                                           
* Aluna do 2º ano do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
** Aluna do 2º ano do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
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E mesmo exaustos, 

Trabalhavam com aptidão. 

 

Se infringissem alguma regra, 

Não tinham mais paz. 

E se tentassem fugir, 

Eram torturados pelo capataz! 

Carrasco e insensível, 

Com seu açoite voraz. 

 

Os castigos eram cruéis... 

Considerados uma atração. 

Os negros expostos em público. 

Eram vítimas de gozação! 

E quando o chicote estralava, 

O sangue cobria o chão. 

 

E por séculos e séculos, 

Esse sofrimento perdurou. 

Até que em 13 de maio de 1888, 

A princesa Isabel ‘Os libertou’. 

Por meio da Lei Áurea, 

A liberdade enfim chegou. 

 

Mas essa tal liberdade, 

Não foi 100% alcançada. 

Já que a raça negra, 

Ainda assim é pre-julgada. 

E mesmo com sua história de luta, 

Ela não é valorizada. 

 

Vivem em uma sociedade preconceituosa. 

Que ainda faz acepção, 

Entre  brancos e negros, 

Em decorrência da escravidão. 
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É triste percebermos, 

Que ainda há segregação. 

 

Porém vale ressaltar, 

Que o negro ainda precisa lutar! 

Pelo avanço que já teve, 

Não pode deixar de acreditar, 

Que um dia o povo negro, 

Seu lugar no mundo vai conquistar. 

 

 

 

Elba Souza Silva 

 

Lorena Almeida da Silva 

 

 


