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SÓ PORQUE SOU NEGRA? 

 

 

Monica Dourado
*

 

Juliana Paz
**

 

 
 

Só porque sou Negra? 

Confundem-me como uma ladra? 

Só porque sou Negra, 

Não me veem como cidadã? 

Só porque sou Negra, 

Não tenho direito algum de governar, 

Porém tenho que ser governada! 

Querem me escravizar, 

Querem me Maltratar, 

Será que tenho que ser espancada? 

Só porque sou Negra, 

Tenho que ficar sem religião? 

Só porque sou Negra, 

Acham que não possuo coração? 

Só porque sou Negra, 

Insistem em me ignorar, discriminar, 

E além de tudo me mutilar. 

Só porque sou Negra, 

Acham que não tenho direito algum de votar? 

Só porque sou Negra, 

Querem tirar todos os meus direitos, 

Entendam que independente da cor da pele 

Somos todos iguais. 

Só porque sou Negra, 

                                                           
* Aluna Egressa do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
** Aluna Egressa do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
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Insistem em achar que não recebi educação! 

Em mim vocês não veem independência alguma? 

Só porque sou Negra, 

Acham que não tenho competência para trabalhar onde eu quiser? 

Só porque sou Negra, 

Se eu conseguir algo já foi Roubado? 

Só porque sou Negra, 

Não tenho os mesmos direitos na sociedade? 

Só porque sou Negra, 

Se eu uso um turbante, já me discriminam, 

Só porque sou Negra, 

Acham que tem direito de me abusar? 

Só porque sou Negra, 

Chamam-me de cabelo duro, 

Só porque sou Negra, 

Sofro todo tipo de discriminação. 

Sou Negra sim! 

E minha cor não interfere em nada. 

Escute bem: Sou Negra e tenho muito, muito orgulho da minha cor, tenho 

fé, esperança, 

E além de tudo, tenho amor! 

Sou Brasileira, sou Baiana! 

E não curto nenhum tipo de discriminação pois, sou independente! 

E consegui ganhar minha liberdade, 

Sou Negra, sou forte! 

Luto pelo o que eu quero. 

E posso encarar muito bem essa realidade. 

  

 

Monica Dourado 

 

Juliana Paz 


