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TEMPOS TENEBROSOS 

 

 

Autoria Coletiva
*

 

 
 

 

Negros sofredores,  

Trazidos pelos mercadores. 

Hoje cantam liberdade! 

Depois de tantos horrores,  

Que tiveram de passar 

Nas mãos daqueles senhores! 

 

Senhores de escravos, 

Senhores de engenho, 

Senhores sanguinolentos! 

Desprovidos de humanidade, 

Produziram barbaridades, 

Nos homens negros que vieram de lá. 

 

Arrancado daquela terra. 

Mesmo buscando a paz e não a guerra! 

Separado cruelmente dos irmãos,  

E o grito de socorro ninguém ouviu, 

Enquanto se clamava no navio,  

Isso foi apenas o início da desolação. 

 

Viviam em péssimas condições, 

Tratados como animais! 

Serviam de mão-de-obra,  

Além de sofrer punição voraz. 

                                                           
* Texto dos alunos das turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Antônio Carlos Magalhães. 
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Marcados pelas correntes, 

Vítimas, dos senhores boçais. 

 

Trazidos, de forma tão cruel para a senzala.  

Por achar que o negro não sentia nada! 

Tão pouco tinha alma! 

Nossas mulheres, pelos pés aprisionadas, 

Violentadas e estupradas! 

Torturadas e desgraçadas! 

E nossas vidas, simplesmente acabadas. 

Foi o prelúdio da maldição. 

 

Muitas famílias desfeitas, 

Corações estraçalhados, 

Arrancados dos seus lares, 

Reis, rainhas! Mãe África a libertar! 

Navios negreiros, de gente amontoados. 

O tráfico de pessoas, de certa forma legitimado. 

 

Quanto mais passava o tempo, 

A crueldade aumentava! 

Largados e humilhados, ao relento. 

Com mais revolta, o castigo multiplicava! 

Não tinham nenhuma dignidade, 

Dores e horrores compartilhavam. 

 

Ah! Mas, essa liberdade não foi fácil! 

Demorou pra conquistar.  

Do século XV até o XIX, 

Foi sofrimento sem parar, 

E o negro até hoje, 

Por seus direitos tem que lutar! 

 

Ainda, com muita luta 

E indevida perversidade, 
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Negro ainda não aproveita, 

A Íntegra da liberdade. 

Não há ninguém que debata, 

Que a escravidão não foi covarde. 

 

Na sociedade contemporânea,  

Alguns males têm que passar!  

O preconceito é um deles! 

Que o negro deve enfrentar, 

É feito um prejulgamento,  

Antes mesmo dele se apresentar. 

 

E assim, a escravidão negra  

Por séculos se perpetuou 

Ainda hoje ela não acabou... 

Negro liberto, sem teto e sem lar,  

Sem direito à educação! 

A todo instante vendo a morte chegar, 

Logo se vê,  

Que a luta por liberdade há de continuar! 
 

 

 

Autoria Coletiva 

 

 

 

 

  


