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ALBATROZ É NOSSA ARTE 

 

 

Heveny Novais Queiroz
*

 
 

 

Apartheid, chicotes, 

Estupros, mutilação. 

Gritos, dor, gemidos, 

Sangue, segregação. 

 

Jovens, Pretos retintos, 

Lá vai cinco amigos 

A casa branca confundiu 

E os mataram com cinquenta tiros. 

 

Mariele Franco 

Antes de tudo, presente!  

Mulher negra que revoluciona 

Não deixam seguir em frente 

 

Branco não simboliza paz?  

Mas, foram de brancos que surgira o pavor!  

Navio negreiro é Brasil  

Que tenta esconder sua cor.  

 

Mostra tua cara ó Brasil 

Que tanto martiriza e fere meu coração 

Que Pisa no negro, mesmo que ele 

Ocupe 53% da população. 

 

Quem disse que a lei do Ventre Livre 

Se aplica aqui?  

                                                           
* Aluna Egressa do Colégio Estadual José Américo Araújo. 
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Criança é morta indo para escola,  

Impedida de sorrir! 

 

Carta de Alforria,  

Tentativa de desconstrução 

Estratégia de embranquecimento 

Golpe, Manipulação!  

 

Lei Áurea para quem?  

Brasil escondeu suas mazelas,  

Negro saiu da senzala  

Mas só tem direito nas favelas. 

 

 Hipocrisia reina 

Postam, mas não vivem Igualdade,  

Pelo contrário negro não seria maioria, 

Em índice de fome e mortalidade. 

 

Mentiras já não mais nos calam, 

Lutaremos por verdade!  

Se cota é esmola, quantas pessoas  

Negras há em sua faculdade?  

 

A melanina que carregamos 

Jamais nos fará inferior  

Os traços marcados e o cabelo enrolado 

Sempre existirá, meu senhor.  

 

O "meu senhor" é ironia, só para deixar claro 

Talvez o desamor tenha o estagnado, 

É muito difícil acreditar que um preconceituoso entenderá um sarcasmo. 

 

Ah, por favor, é uma falsa abolição,  

negro continua sendo humilhado!  

Na TV, o papel é na cozinha 



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

 

 

Heveny Novais Queiroz Escravidão Re-Cantada p. 79-81 
 

81 

Quando não são marginalizados 

 

Sejamos todos revolução  

Resistência, uma aliança, 

Negro lendo e escrevendo 

É o que preocupa a casa branca 

 

Que façamos de albatroz 

Nossa arte, o canto sutil 

Que possamos resistir como resistiram  

Chicoteados no navio.  
 

 

 

Heveny Novais Queiroz 

 


