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APRESENTAÇÃO 

Antes de qualquer coisa, o início deve ser de 

agradecimentos! Cada contribuição para esta nossa publicação 

enche quem lê de emoção. Não é à toa que a Executiva 

Nacional de Estudantes de Serviço Social trabalha com o eixo 

de cultura. Retomando Gramsci, sabe-se o que significa a 

cultura: um conjunto de costumes, cultura, tradições, arte, que 

servem à reprodução da hegemonia, ou à construção de uma 

contra hegemonia. Acreditamos na potência da arte para 

promover a reflexão sobre a realidade. Assim, desde maio de 

2019 fizemos uma chamada à estudantes de Serviço Social de 

todo Brasil, na expectativa de gerar uma coletânea de poemas 

e poesias que contribuíssem, principalmente, para falar da 

negra, do negro e da superação da sociedade capitalista de 

exploração e opressões de gênero, classe e raça/etnia. 

Desejamos que esta produção seja popularizada nos 

espaços do Movimento Estudantil e cumpra seu papel, de 

socializar o trabalho produzido no coletivo. 

É de grande alegria para nós ter encerrado a gestão 

apresentando após 5 anos, este produto que foi tão esperado 

pelas estudantes: a Segunda Edição da ENESSO em Versos.  

 

 

“Quando resistir faz parte da estrada, é tudo ou nada!” 

Coordenação Nacional da ENESSO – gestão 2018/2019 
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NEGROS NO PODER 

Racistas otários me deixem em paz! 

Não me venham dizer que sou 

incapaz. 

Trago no meu sangue DNA de 

gigantes que pisaram aqui. 

Desde guerreiro besouro ao “Bruxo 

do Cosme Velho” Machado de Assis. 

Tenho a força de zumbi, a 

inteligência de Mandela. 

Tenho a revolta de Malcom X numa 

mistura com Marighella. 

Trago nos versos a habilidade de 

Pelé, a agilidade de Ali no ring. 

Trago todo o sonho de paz de 

Martin Luther King. 

Reverencio a rainha Jovelina e todo 

brilho de Elza Soares. 

Ao samba de Martinho da vila e a 

coragem de Rosa Parks. 

Racistas otários me deixem em paz! 

Não me venham dizer que sou 

incapaz! 

Sou grato pelo manto que me veste, 

tenho orgulho de minha pele. 

Tenho o olhar dos orixás que me 

protegem. 

Mas hoje é o momento, nessa nova 

era que se inicia. 

É tolice acreditar que um grupo é 

superior, pois somos partes de uma 

mesma família. 

Sem discurso de maldade, ainda que 

longe da igualdade, 

Quero ver mais negros nas 

universidades! 

Se esqueça da vaidade ou seu ar de 

superioridade, 

Quero ver um mundo onde o amor e 

o respeito são prioridades. 

Veja a história, a força do meu povo, 

e ainda tem muito pra acontecer. 

Na poesia lírica, na rima ácida, na 

união da negritude no poder. 
 

J. Agamenon’ 
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PRETOS E LEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deus me livre da tal de Ventre Livre. 
Quem lá nascia livre? 

Na Lei das Terras, continua a guerra. 
Sexagenário? Chega a ser hilário. 

E a Abolição? Mais uma enganação. 

Até que enfim a Constituição! 
Mas ainda foi preciso política de saúde 

E diretriz na educação. 
Olha só que legal o Estatuto da Igualdade Racial 

Pois é, uma política social. 
 

Ana Maria F. Maia 
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UBUNTU 

 

Eu sou, porque nós somos.  

Somos unidades de um diverso, 

Corpos que denunciam o protesto, 

A revolta pelas famílias que muito 

sofreram, 

Pelos filhos que se perderam,  

E pelos sonhos que tão logo 

nasceram quanto morreram.  

Pra nós, não éramos parte do todo,  

Não um todo onde você olha ao 

redor, 

Só vê gente igual a você, 

Mas quando procura por 

representações, 

Quase nunca os acha,  

nem em mesas, nem na TV. 

Dizem pra nós que todo mundo é 

igual, 

E que isso de falar de cor é coisa do 

passado e tal 

Mas tu só vê sangue de preto 

escorrendo no jornal 

Pele preta queimando no sol pedindo 

dinheiro no sinal, 

Gente que por ter cabelo duro e 

beiço grande 

sofre diariamente a violência policial. 

Mas na totalidade, nada é tão tudo 

quanto nós. 

Foi na nossa terra que pisou o 

primeiro ser, 

Sob o nosso solo que tocou o 

primeiro sol. 

Nosso povo que sobreviveu ao mar, 

ao ferro, ao fogo e ao abandono, 

Nossa gente que encheu as matas e 

morros 

com suas alegrias e seus sonhos. 

Nossa história é marcada pela dor, 

Mas para além dela, a resiliência do 

nosso amor, 

Pelos nossos tons e pela nossa cor, 

Finalmente levantamos a cabeça 

defronte a imagem do antigo senhor.  

O negro não para no tempo, 

Já disse Sabotage, 

Se pensar bem você percebe que é 

verdade. 

Se eu sou porque nós somos, 

Então presta atenção e escute 

escuramente bem: 

Ubuntu não é só um encontro 

É nosso grito de resistência 

Ser preto no Brasil nunca foi fácil,  



5 

 

Mas hoje reivindicamos a nossa 

presença, 

Nas empresas, 

Nos telas, 

Nas mesas de encontros  

E nas universidades. 

Vai ter Assistente social combatendo 

o racismo sim, 

E só lamento pra quem não quiser 

ouvir a nossa mensagem.  
 

João Victor - Mc’ A F R O N T A 
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PRETA PELE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Preta pele pede 

Pede pra viver 

Preta pele pede 

Pra parar de sofrer 

 

Preta pele pede 

Pra parar de matar 

Preta pele pede 

Pede por amar. 
 

 

 

Ana Maria F. Maia 
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LÁGRIMA DE LAURA 

 

 

 

Dizem algumas irmãs minhas ser 
banzo 

Essa dor de existir em um lugar e 
nada seu estar nele. 

Uma dor que vem de um lugar 
tão escondido 

E dói como uma ferida exposta 
inflamada, 

parece que nada aqui é meu, só o 
corpo que é minha casa e a dor. 
Essa ferida aberta que não se vê, 

e é motivo de riso pra tantos, 

muitos iguais a mim, se riem 
dela, e se afogam na euforia, 
sentindo a dor, pensando ser 

alegria e se perdem pelas ruas 
que não reconhecem as 

chamando de lar. 
O banzo mata mais que o chicote 
e tronco; O banzo nos mata sem 
que o corpo descanse e a alma 

fica presa, nesse corpo morto, 
sem poder ir de volta ao seu 

verdadeiro lar do outro lado da 
calunga grande, o mar. 

Do outro lado dele é a casa da 

minha alma. 

 

Priscila Ribeiro 
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CONTRADITÓRIO 
 

Há dias que padecemos 

Na profissão que escolhemos 

antiética é o que vemos 

O pragmatismo é o que temos 

 

Emancipa, luta, compromete 

Com a classe trabalhadora que luta 

A autonomia relativa 

Do subprofissonal estudante 

É errante, árdua e inoperante 

 

O cotidiano engole o social 

Preso no dilema de mais uma prática 

banal 

Assalariado acrítico 

Na atuação profissional 

 

É contraditório ao aprendiz 

Que com seus ideais se contradiz 

Em um estágio infeliz 

Assistencialismo medíocre, 

clientelismo feliz 

 

Entre o capital e o trabalho 

Às vezes me atrapalho 

Se estou praticamente uma profissão 

Ou sou quebra galho 

Estagiário? 

 

No silêncio da lida 

Aprendizado de vida, procuro saída 

Abstraído no tempo, em cada 

momento 

O projeto ético sofre uma recaída 
 

João Paulo "Sagaz" 
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MATERIALISMO-HITÓRICO-POÉTICO 
 

Ideias que materializam 
Concreto ao abstrato 

Da linguagem a imagem 

Do cotidiano suspenso a sua 
margem 

Imaginário concreto 
Transformando o indireto 

 
Valores que se criam 

Quando aplicados renunciam 
Um novo conceito  

Da realidade sem jeito 
Imaginário sem defeito 

 
Existir 

Pensar 
Viver  

Refletir 
Aplicar  

Re-existir 
E  

Criar 
 

 

Um tempo que não ousa parar 

No movimento da história 
Materializa-se uma trajetória 

De uma vida aleatória 

Presa em minha memória 
 

Nas palavras que aqui e agora 
Renúncia ao tempo e a glória 

De uma ideia captada  
Aplicada a uma vida vivida e até 

não inventada 
Vivendo e pensando, escrevendo 

e libertando. 
 

Entre o espírito e o corpo 
caminhando  

Dimensão sem fim que vai se 
completando 

Esse método eu vou terminando 
Mediando como instrumento  
Mudança constante que há no 

singular do tempo. 
 

                 João Paulo "Sagaz" 
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O ACOLHER! 
 

Um dia novo 

Um curso 

Uma nova caminhada 

Mais que aulas  

Daqui pra frente uma jornada 

 

Mais que a ansiedade possa 

consumir 

Mais do que expectativas a surgir 

Mais do que o caminho a seguir 

 

É perseverar 

Insistir para encontrar 

As repostas que o curso insiste em 

nos levar 

Não importa os que trouxe aqui 

A ajuda, a caridade ou a bondade 

 

Em cada um arde dentro de si a 

busca por dignidade 

Entender esse mundo louco cheio de 

vaidade 

Que deixam as pessoas em uma 

miserável realidade 

 

Daqui pra frente é luta 

Por direitos  

Na garantia dos mínimos  

Do necessário materialmente para no 

mínimo respirar 

 

Diga não a acomodação 

É estudo, estudo, estudo 

Atrás de reflexão  

Entender que sozinho não há 

solução 

Que o mundo te engole se parar na 

dedicação 

 

Viva, estude, resista, reflita 

E faça isso tudo outra vez 

Mais uma vez 

Uma, ou duas e até três 

 

Por que vos digo isso 

O tempo não para 

Bem vindo ao movimento 

Serviço social  

É como o tempo 

Se parar, o mundo, o sistema, te 

engole 

Como um moinho de vento. 
              

          João Paulo "Sagaz" 
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EQUIDISTANTE DE MIM 
 

I 

        (ti) 

um anjo negro voava, 

suas asas abatiam rumo 

ao despertar do dia 

 

com sua intensidade 

o anjo negro 

deixava uma noite 

fria e seus sonhos para trás, 

seu voo levou ao despertar. 

 

 

 

Teu negro existir atravessa mundos, 

e existe em mim. 

 

(entre a vida e a morte) 

 

vence a distância e vivi em mim 

                           (nas lembranças). 
 

 
 

 

II 
 

Carrego em meus olhos  

esse instante, 

esse punhal que deveria 

entrar em mim, 

uma lágrima aguda e sincopada: 

 

                 em mim  

                 em ti  

                 em nós  

 

todo o instante está em meus olhos, 

pois semearam-lhe dores, 

dores e formas de dores 

dores que doem  

e dores que muito doem  

 

Nesse instante em meus olhos  

carrego dores, 

são pausas, num adornado tempo, 

em uma solitária estação.  
 
 

Marcos Samuel Costa 
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MEU CAMINHAR 
 

Se tu acha que vou parar 

Se enganou 

Se tu acha que vou arredar meu pé 

daqui 

Não vou 
 

Caminhei até 

Para chegar aqui 

Inserida nessa sociedade errada 

Torta 

Que comigo até foi gentil 
 

E tal gentileza me permitiu ver 

Ver um pouco além 

Que o direito se faz na luta 

No dia a dia 

Contra opressão 

Contra a exploração 

Contra o que não tem objetivos 

coletivos e justos 
 
 

 

 

Se tu acha que vou me abalar com as 

retrocessos 

Não vou 

Se tu acha que vou me permitir 

desanimar por mais de um dia 

Não vou 
 

Estou aqui pra fazer diferença 

Com minhas limitações 

Com meu ritmo 

Com meu andar 
 

Estou aqui pra levantar camaradas 

Estou aqui pra contribuir onde eu 

puder 

Mesmo que, talvez, não possa, 

Eu tento 
 

Vou tentar e tentar 

Até meu caminhar se cansar 

E meu olho fechar 

Até eu poder compartilhar essa luta 

com outras e outros 

Compartilhar esse fogo que fica 

dentro de mim 

E, espero, 

Não vai se extinguir. 

Sofia Carneiro 
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ENSAIO SOBRE O ABSURDO 
 

Brasil, meu Brasil brasileiro 

Que entrega suas riquezas aos 

estrangeiros 

E mata seus filhos ao som de um 

bom samba. 
 

Brasil, nação forte e feliz 

Que sorri alegremente com o ódio 

em seu cariz 

Como anda na corda bamba? 
 

Brasil, o país do carnaval 

Onde tudo é folia 

E não existe preconceito racial 

E nem crime de homofobia. 
 

Brasil, país forte e contente 

Onde qualquer um é presidente 

E nesse enredo descontente 

Mostra sua face cada vez mais 

decadente 
 

Brasil, o país da educação 

Onde escola pública só presta na TV 

E onde a melhor solução 

É cantar o hino nacional e filmar 

para todo mundo ver 
 

Brasil, um parquinho capitalista 

Com medo do espectro comunista 

Que nunca existiu nesse país. 
 

Então me diz 

Nesses 519 anos de má gestão 
 

Quantas vezes o proletariado teve o 

poder em sua mão? 
 

Brasil, um país bom de fama 

Onde Vale tudo 

Até ter o seu povo na lama 
 

Brasil, um país consciente 

Que mata o meio ambiente 

Em troca de dinheiro 
 

Brasil, que sonha estar em primeiro 

Mas é curral do Tio Sam 

Olha o capital estrangeiro 

Desenhando nosso amanhã 
 

Brasil, o país da informação fictícia 

Onde quem manda é a polícia 

Ou melhor a milícia 

Mas é melhor não tocar no assunto 
 

Senão vou ser fuzilado 

E acabar virando presunto 

Não me cai bem o título de defunto. 
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Ah, Brasil, amo-te de qualquer 

maneira 

Mesmo com essa laranja na tua 

bandeira 

Que jamais será vermelha 
 

A não ser pelo sangue derramado 

Do homossexual degolado 

Do negro assassinado 
 

Do menino da favela que foi fuzilado 

Por um pobre homem da polícia 

militar 

Que confundiu um guarda-chuva 

com um fuzil 

Pobre homem que não enxerga 

direito 

A sociedade até aplaude o sujeito 
 

A sociedade que é bem incoerente 

E quer por Deus acima de tudo 

Mas vibra com a morte de uma 

criança inocente 

Porque tem raiva de um senhor 

barbudo 
 

Olha o exemplo surpreendente 

Do nosso país tão decadente 

Que se finge de cego para não ver 

As tragédias que passam na TV 
 

Não importa a guerra 

Não importa o sangue 

Não importa a morte 

Não importa o mangue 

Não importa a lama 

Não importa a chuva 

Só importa a fama 

E o gringo a quem se curva 

Não importa a escola 

Não importa o veneno 

Não importam as drogas 

Não importa o sereno 

Não importam as mortes nos 

hospitais 

Só importa a polêmica de assuntos 

banais 

Não importa o idoso 
 

Não importa a mulher 

Não importa a criança 

Não importa viver 

Só importa a grana 

Os ativistas exterminados 

A corrupção desmedida 

Os dinheiros lavados 

Não importa o rio que desvia 

matando milhares 

Só importa o lucro e alguns hectares.  
 

O importante é ser incoerente 

E desviar a atenção para qualquer 

assunto vil 
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E é nesse doce laranjal de discurso 

inconsequente 

Que eu louvo minha pátria amada, 

Brasil!! 

 

Gabriel C. Machado 
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UNIDADE DO DIVERSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tenho duas casas... 

 

Minha casa de origem tem goteira e 

muita falta 

A água e nossa forma de viver 

suprimem o que não podemos 

preencher 

Minha casa de morada é passagem 

mas também raiz 

Não tem luxo nem goteira e me dá 

de preencher as lacunas que sempre 

quis 

 

Tenho duas vidas... 

 

Minha vida de nascença tem dor e 

morte, tem choro e cicatriz 

Mas tem muito de esperança pois se 

faz em meio a um tanto das crianças. 

Minha vida de cabeça traz história, e 

tantas páginas 

Tantas cadeiras, mas muita gente, e 

acendeu a luz sobre a minha 

nascença. 

 

- Mas onde é que você mora 

menina? 

- Do que é que você vive afinal? 

 

Penso é que esta minha vida não é 

assim tão dividida: 

Sou poeta, e sou 

Aprendiz. 
 

Lucila Zanelli 
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SENTIMENTOS EM UM SÉCULO 21 

 

Morte e dor 
Dor e morte 

Morte em morte 

De dor em dor 

Um mundo movido à matéria prima 

Faz-nos escravos, 
Somos máquinas nas mãos do governo 

desgovernado 

Eles nos põem as suas ordens 
De ordem 

Em ordem 

O homem e a mulher se formam 

Transforma 

Em ruínas, 
Consolidam-se como máquina. 

 
Marcos Samuel Costa 
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O SER MULHER 
 
 
 

Ela é linda, ela é poesia 

Sua alma feminina 

Ilumina... 

Entre a mais bela vista 

É o olhar daquela menina 

Ela é fortaleza, a mais pura beleza 

A sua riqueza é por natureza 

Sua essência é o melhor perfume 

Seu amor não se resume 

Ela é Frida, é Jovelina 

Impactante como Elis Regina 

A mais linda obra de Tarsila 

Guerreira como Maria da penha 

De cora coralina á Olga guerrilheira 

Ela não cansa, não para 

Beleza negra rara de Dandara 

Entre as tristezas que te fez infeliz 

Ela renasce forte como Leila Diniz 

E retorna doce, como irmã Dulce 

E em todas elas, ela se une 

Pode ser o que quiser 

Mas é único o ser Mulher. 
 
 
 
 
 

Jonatas Agamenon 
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RENASCEMOS! 
 

A bala por engano que sempre encontra um corpo negro.  
1, 2, 3... 80 se foi mais um.  
O grito de dor presente.  

O desejo da equidade que pulsa em cada corpo preto.  
Resistir é verbo conjugado no passado e presente.  

Insistente, consciente.  

Os passos que vem de longe nos mantêm de pé.  
Fé.  

Cabeça erguida, olhando adiante.  
Luz ancestral que guia os passos do seu povo.  

Matéria constituída de ancestralidade.  
Axé!  

O preto também é belo.  
A intelectualidade também é preta.  

A cultura que respira a história de um povo.  

Sangraram nossos ancestrais.  
Roubaram nossa identidade  

Apropriaram-se de nossa riqueza.  
Resistimos!  

Impuseram limites, mas esqueceram que, de onde viemos  
Mulher negra é divindade.  

Um corpo que deságua muitos.  
Pés no chão para não esquecer de onde viemos.  

Olhos fechados para conectar-se com nossa história.  
Renascemos!  

Renascemos ocupando espaços, mesmo em meio as amarras do racismo.  
Respiramos!  

É sopro de resistência.  
Somos Dandaras, Luísas, Marielles.  

Presentes!  
Uma Raça.  
Um povo.  

Que tem na veia sede de liberdade. 

Luciele Carla de Lima 
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OS PÉS E A PIMENTA 
 

 

 

Os pés ardendo igual pimenta, ainda assim, se vê 
um sorriso. 

O cansaço removido com música. 

Um velho fone de ouvido é amigo, 
talvez o ninar do motor do veículo que conduz. 

Mãos cansadas ao alto, segurando fadado peso no 

corpo, e um sorriso 
achando uma graça nervosa dos empurrões. 

Do outro lado do vidro, alguém sozinho no carro 
com ar condicionado... 

Mais uma vez um sorriso, de um sonho, quem dera. 

Os pés de pimenta não permitem o sonho por longo 
tempo, 

mas gratidão por esse dia. 
 

Poetisa Sayonara 
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MULHER NEGRA NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

Da cor, da beleza, e da forma estreiteza, 

da luz do sol, e da sua natureza, 

a mulher em seu ninho desfruta o caminho, 

da dureza de ser... 

Da cor, da beleza, e da forma estreiteza 

do dia a dia, do árduo labor 

das dificuldades da vida, da cura e da dor. 

Em meio a dureza de ser mulher negra, 

na sociedade que não pestaneja em frente ao furor. 

Do preconceito, e abrupto vozeiro que branda de dentro, 

dos desrespeitos e devaneios que se encontra o dia inteiro... 

não se naturalize, aquilo que agride o meu simples caminhar 

eu não estou de brincadeira, minha voz não vou calar 

Da cor, da beleza, e da forma de ser mulher negra, 

minha força me projeta para onde quero chegar, 

e não é seu preconceito, e seu machismo que vão me embarreirar. 

Eu só falo, e falo baixo que daqui não me retiro até minha voz ecoar, 

e contar a outras meninas que é possível sonhar. 

As dificuldades existem e vamos superar. 

da cor, da beleza, e da estreiteza dessa vida superar 

o canto de guerreira ninguém pode calar. 
 

Ohana de Sá Oliveira 
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DO OUTRO LADO DO HEADSET 
 
 

 

 

Histórias que vão e vêem 
Trabalho desgaste e depressão 

Fruto da exploração 
 

Exploração que se sente e vê 

E não se vê e não sente 
Quem nos impôs esse véu? 

 

Gritos de um lado do headset 
Gritos do outro lado do headset 

Punições laborais 
 

(Im)possibilidades e dificuldades 
Reflexão na nossa humanização 
Adoecimento, estresse e exaustão 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fadigas laborais de intensidade 
Perpassam a nossa cotidianidade 

Saúde mental sem 
compatibilidade 

 

Degradações cobrem a 
subjetividade 

Do outro lado é assim 
Mas ninguém vê ninguém sente 

 

Quem nos impôs esse véu? 

Quem nos quer nessa condição? 
(re)produção? 

 

Do outro lado é assim 
Headset na cabeça sem 

contestação 
... 

Cristopher Sad 
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A MENINA 
 

 

Carrega uma menina negra, magra 

e crescida com o sangue de mulher 

preta e silenciada pelos becos da vida. 

A menina inocente que saiu da roça 

pra estudar e sentir a maldade crua. 

Quase que sua vida não era mais sua. 

Pra se tornar padrão alisou seu cabelo, 

mas não era ela por trás do espelho. 

A neguinha aprendeu a se amar 

seu cabelo natural começou a usar. 

Foi pra universidade buscando 

independência e lá aprendeu que seu 

sobrenome é resistência. 

Disseram pra ela que cota é esmola, 

mas que culpa ela tem de ser quilombola? 

Aprendeu a ser professora 

e conheceu os movimentos sociais, 

luta contra a força repressora 

e da vida ela quer um pouco mais. 

Menina solteira com mais de 30? 

Sim, e daí? Ela sabe o quer, 

seu coração é grande e tem muita fé. 

Com ousadia e certa resistência 

seu coração é amor 

pra quem tiver paciência. 

 

Ana Maria F. Maia 

 



24 

 

O MENINO DA MANGA 
 

Com fome, o menino dormiu e sonhou com o pé de 
manga em seu quintal, 

mas quando acordou, ele não estava lá. 
A barriga roncava dolorida, mais que mordida de 

cachorro. 
Pensou que podia achar as sementes do pé de manga 

mágico, 
igual ao João, do pé de feijão. 

Decidiu dormir novamente, quem sabe acordava 
alimentado, 

com os braços cheios da fruta para alimentar seus 
irmãos. 

Mas no prato havia poeira, 
no horizonte o vazio, 

e no coração uma vontade danada de viver. 
O verde da manga é esperança, e com ela, não custa 

sonhar. 

 
Poetisa Sayonara 
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SONETO DA RESISTÊNCIA 
 
 
 
 

De tudo a minha história serei atenta 

Antes, e com tal dor, e choro, e pranto 

Pois trago a cicatriz no canto 

E ele me alivia o sofrimento. 

 

Que me envolvam as faces do conhecimento 

Para que a luta não me cause espanto 

Ou leve o meu encanto 

Em meio a tanto tormento. 

 

Que eu não precise alisar o meu cabelo 

Visto que a beleza é inerente 

Bem como a minha identidade 

 

Que me faz linda e diferente 

Em meio a essa sociedade 

Que não ouve o meu apelo. 
 

Ana Maria F. Maia 
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DIREITOS ESTUPRADOS 
 
 

 
 

 

Que calma que nada! 

O alvo da violência é o preto. 

Discriminação e preconceito! 

Será que estou errada? 

 

A sociedade alienada 

Não sabe o que é respeito 

E estupra nossos direitos 

Com uma simples canetada. 

 

No mapa da violência 

É a carne mais barata 

E também lá na prisão 

 

A cada ocorrência 

É mais um disparate 

E se vai mais um irmão. 

 
 

Ana Maria F. Maia 
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A COR DA MINHA PELE 
 

 

 

A cor da minha pele incomoda. 

Meu cabelo é criticado. 

Meu nariz não é o da moda. 

Meu corpo é desprezado, mas também fetichizado. 

 

Para eles meu espaço é na subalternidade. 

Devo servir, prostituir e morrer. 

Querem me tirar o sonho da universidade. 

Para ser aceita devo me embranquecer. 

 

Eu não aceito isso, lutarei por mim e pela comunidade. 

A história tem de ser reescrita, chega de etnocídio 

A sociedade tem que parar com o nosso genocídio. 

 

Somos heróis não importa se desconhecidos ou não. 

Ocuparemos todos os espaços da sociedade. 

Fascistas e racistas, vocês não nos vencerão!!! 
 

Denises Almeida 
Ohana Oliveira 
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