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TEMPOS DE ESCRAVIDÃO 

 

 

Sabrina Kelly Cunha Trabuco
*

 
 

 

 

Não foram poucas as lutas,  

Executadas por nosso povo sofrido. 

Marcados pela dor da chibata, 

A fim de terem seus pedidos atendidos. 

Queriam apenas sua liberdade! 

E não mais serem oprimidos.  

 

Depois de um longo processo, 

O caos então  cessou.  

Com a assinatura da Lei Áurea,  

A liberdade enfim cantou! 

Já não eram mais prisioneiros,  

Visto que a escravidão acabou. 

 

Após quatro séculos de escravidão, 

Perante a lei os negros estavam livres... 

Porém, não lhes garantiu aceitação, 

Na sociedade  em que vivem. 

O sofrimento ainda  existe, 

E é nítido, que até hoje persiste! 

 

Muitos anos se passaram, 

E  pouca coisa aqui mudou,  

Nós negros hoje somos livres? 

Mas, será que a luta acabou? 

Até hoje lutamos por igualdade!  

                                                           
* Aluna do 3º ano do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
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Nesse país, onde o racismo se  instalou! 

 

Não é fácil ser negro. 

Em um país onde o preto não tem vez, 

Somos julgados e diminuídos!  

Pelo tom de pele escurecido, talvez! 

O preto é morto por "engano"! 

Então me explica os 80 tiros da mais pura lucidez! 

 

São inúmeras as situações, 

As  quais estamos sujeitos a passar.  

Ofensas, falta de oportunidade e preconceito, 

São só algumas!  Das  tantas que há. 

"Não ganhais o emprego porque és preto"! 

Até quando a cor da pele irá justificar?! 

 

Falam muito da nossa cor, 

E do nosso cabelo encaracolado. 

Nos chamam de negro do cabelo duro. 

E passam por nós com olhar desconfiado!  

Para eles, somos todos marginais, 

Ou servimos apenas como empregados.  

 

Quem nunca ouviu falar, 

Expressões como "a coisa ta preta"? 

Nos associam a coisas ruins,  

Pelo simples fato de  termos a pele negra.  

Por que tanto preconceito, 

Disfarçado de "brincadeira"? 

 

Até pouco tempo atrás... 

Faculdade era lugar de branco, 

O negro era excluído dos estudos. 

E não podiam investir em tanto. 

Mas a partir do ano 2000, 



Revista Pandora Brasil Edição 101 • Setembro de 2019 ISSN 2175-3318 

 

 

Sabrina Kelly Cunha Trabuco Escravidão Re-Cantada p. 55-57 
 

57 

Notou-se consideravel avanço. 

 

As cotas raciais foram criadas, 

Para amenizar as grandes desigualdades. 

Abriu portas para  negros e  índios, 

Finalmente ingressar em uma faculdade. 

Símbolo de enorme conquista para nós, 

Que até então, não tínhamos essa oportunidade. 

 

Então pare e pense... 

Será mesmo que a escravidão acabou? 

Continuamos escravos dessa sociedade, 

Na qual a opressão e o racismo proliferou!  

Nos perseguem a todo custo, 

Zombando e nos julgando, por causa da nossa cor. 

 

De que adianta dizer  sê livre!  

E não ter a liberdade de se expressar? 

De poder viver sem medo, 

Sem que alguém venha a lhe maltratar. 

Viver como e onde quiser, 

E qualquer cargo ocupar!  

 

Continuamos otimistas,  

Crendo que um dia, isso há de acabar. 

Que as pessoas tenham mais empatia,  

Passando a nos respeitar.  

E o laço entre elas, e a ignorância, 

Finalmente venha a se desatar. 
 

 

 

Sabrina Kelly Cunha Trabuco 

 

 


