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MATRIZ DA INTOLERÂNCIA 

 

 

Francine Cabral Pauferro
*

 
 

 

 

Sobre o preconceito racial, 

Quero fazer uma explanação. 

Registrando os aplausos, 

Aos que viveram na opressão.  

Ainda assim, proporcionaram à nobreza, 

Uma excelente produção. 

 

Num país de várias raças,  

Brasil miscigenado. 

Desde os tempos da escravidão,  

O preconceito é agregado. 

Onde ao branco se dá respeito, 

E o negro é desvalorizado. 

 

Situação tão caótica,  

Que expressa necessidade. 

Do cidadão descoincidente, 

Lutar por igualdade. 

Numa pátria que se diz livre!? 

Intolerância é realidade. 

 

Um dia aqui nesse Brasil, 

Com preconceito racial, 

O negro era tratado. 

Como um simples animal, 

Comprado por moeda, 

                                                           
* Aluna do 2º ano do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
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Do coronelismo boçal. 

 

Após a abolição, 

Ainda vivemos o preconceito. 

O indivíduo julgado pela cor,  

Tem privado seu direito. 

Uma sociedade hipócrita! 

Desumana e sem respeito. 

 

A ideologia racista,  

Iniciou-se  com  a escravidão. 

Onde o negro não era,  

Considerado um cidadão. 

Não existia igualdade.  

Só discriminação. 

 

A violência vem crescendo,  

Demonstrando a realidade. 

Os negros estão morrendo, 

Com tantas atrocidades. 

Estatísticas não mentem, 

Informam-nos a verdade. 

 

Na década de 90, 

Um tempo não muito distante. 

Mandela venceu o apartheid, 

Em sua luta constante. 

Tornou-se um grande exemplo, 

Um sujeito perseverante. 

 

O racismo é evidente, 

Em qualquer lugar ou ocasião.  

Na rua, na escola, na praça, 

Inclusive na televisão. 

Isso já é um abuso, 
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Com toda a população. 

 

É valido ressaltar, 

A estereotipação. 

Os personagens negros, 

Ocupam papéis de indignação. 

Empregada, doméstica e favelado, 

E até mesmo, ladrão. 

 

No mercado de trabalho, 

O preconceito é assustador. 

Índice de desemprego cresce, 

Simplesmente por ser de outra cor. 

E quando conseguem um emprego, 

O salário é inferior. 

 

“Somos todos macacos”  

Afirmou um jogador. 

Que em meio a essa frase,  

Expressou o seu pavor, 

Por pessoas racistas, 

Que Disseminam ódio e rancor. 

 

O racismo está presente, 

Ate no mundo virtual. 

Onde alguns usuários, 

Não fazem o uso legal. 

Fazendo comentários racistas  

Na sua rede social. 

 

Vamos abrir os olhos! 

Racismo é ignorância! 

O pior é que não cedemos, 

A devida importância.  

Isso ocorre há muito tempo, 
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Raízes da intolerância. 

 

Não devemos odiar as pessoas,  

Por conta da sua cor.  

Todos nós somos iguais,  

Cada qual com seu valor, 

O racismo tem cura. 

O antídoto é o amor.  

 

Amor ao próximo! 

É isso que devemos ter. 

Além do respeito, 

O amor deve prevalecer. 

Para que possamos juntos, 

Esse mal combater. 
 

 

 

Francine Cabral Pauferro 

 

 


