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Direitos Humanos em Poesias 

Marcela Boni Evangelista1  

Vanessa Paola Rojas Fernandez2  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), desencadeou a produção de instrumentos e 

mecanismos internacionais de direitos humanos que foram incorporados ao 

ordenamento jurídico dos países signatários. Em contraposição, o quadro 

contemporâneo apresenta uma série de aspectos inquietantes no que se refere à violação 

de direitos humanos, tanto no campo dos direitos civis e políticos quanto na esfera dos 

direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Há um claro descompasso entre os 

indiscutíveis avanços no plano jurídico-institucional e a realidade concreta da efetivação 

dos direitos. Em tempos difíceis e conturbados, nada mais urgente e necessário que 

educar em direitos humanos, tarefa indispensável para a defesa, o respeito, a promoção 

e a valorização desses direitos (PNEDH, 2007).  

Neste artigo, apresentaremos e comentaremos algumas poesias que abordam 

temas relacionados aos direitos humanos, declamadas no Sarau Cultural ocorrido 

durante o 3º Encontro presencial do Curso de Aperfeiçoamento Educação em Direitos 

Humanos.3 São poesias sobre grupos historicamente discriminados, tais como mulheres, 

idosos, imigrantes, refugiados, LGBT, negros, indígenas, moradores da periferia. 

Participar deste sarau foi um momento importante para refletirmos sobre o assunto de 

um modo não tradicional. Almejamos, com este texto, compartilhar nossa experiência e 

multiplicar a indispensável tarefa de educar em direitos humanos, para que outros 

professores e profissionais da educação se sintam inspirados. 

                                                 
1 Marcela Boni Evangelista é historiadora formada pela USP, onde realizou sua pesquisa de mestrado e 

atualmente desenvolve seu trabalho de doutorado. Pesquisadora do NEHO-USP (Núcleo de Estudos 

em História Oral - USP), tem se dedicado à História Oral e a temas como História das Mulheres, 

Gênero, Violência e Direitos Humanos. Publicou recentemente o livro "Padecer no paraíso? 

Experiências de mães de jovens em conflito com a lei". 
2 Vanessa Paola Rojas Fernandez é historiadora formada pela USP, onde realizou sua pesquisa de 

mestrado sobre imigrantes chilenos em Campinas/SP. Tem experiência como pesquisadora do NEHO-

USP (Núcleo de Estudos em História Oral - USP), é professora de História da prefeitura municipal de 

Campinas e faz doutorado em Gerontologia pela Unicamp. Dedica-se aos temas de História Oral, 

Imigrações, Deslocamentos Populacionais Contemporâneos, Ditaduras na América Latina, Velhice 

Institucionalizada, Direitos Humanos e Educação. Publicou recentemente o livro “Entre memórias, 

emoções e afetos: histórias de vida de moradores do Lar dos Velhinhos de Campinas”. 
3 O sarau mencionado aconteceu em 05 de março de 2016, no pólo CEU Parelheiros. 
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Nesta experiência, um varal de poesias foi organizado, resultado de uma reflexão 

compartilhada. Profissionais habituados a mediar conflitos e a vivenciar situações tensas 

em seu cotidiano de trabalho, ali estavam repletos de sua própria humanidade, dispostos 

a discutir caminhos alternativos para penetrar a humanidade do outro. 

Se a violação dos direitos humanos é um dado e a necessidade de enfrentar sua 

realidade é parte do fazer destes sujeitos, nossa proposta era delinear novos trajetos para 

explorar temática tão complexa. A poesia foi nosso mote. Seria possível falar sobre 

violência a partir da beleza de palavras escolhidas com sensibilidade e agrupadas de 

modo a tocar nossos mais íntimos anseios por um mundo mais justo? A escolha de cada 

poesia, o cuidado em sua transcrição no papel e a declamação emocionada dos 

participantes nos proporcionaram a certeza de que a arte é, sim, possibilitadora de 

trabalhos que atentam para o tema dos direitos humanos. Mais do que isto, demonstrou 

a necessidade de atentar para as subjetividades de alunos, de professores, enfim, de 

pessoas. 

O Curso de Aperfeiçoamento Educação em Direitos Humanos é oferecido pela 

Universidade Federal do ABC e coordenado pela Prof.ª Dr.ª Ana Maria Dietrich. Tendo 

como público alvo professores e demais profissionais da educação pública e da 

comunidade, o curso fornece subsídios para a realização de práticas pedagógicas 

voltadas à consecução da cultura dos direitos humanos no ambiente escolar e à 

elaboração de materiais didáticos específicos de educação em direitos humanos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Registro de Soraia Costa do Sarau Cultural durante o 3º Encontro presencial do Curso de Aperfeiçoamento 

Educação em Direitos Humanos, ocorrido em 05 de março de 2016 no pólo CEU Parelheiros. 
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 Foto 2: Registro de Soraia Costa do Sarau Cultural durante o 3º Encontro presencial do Curso de Aperfeiçoamento 

Educação em Direitos Humanos, ocorrido em 05 de março de 2016 no pólo CEU Parelheiros. 

 

Barco sem rumo  

Há muitos anos, 

No fim da última guerra, 

Mais para o ano de 1945, 

Diziam os jornais de um navio-fantasma 

Percorrendo os mares e procurando um porto. 

Sua única identificação: 

-drapejava no alto mastro uma bandeira branca. 

Levava sua carga humana. 

Salvados de guerra e de uma só raça. 

Incertos e sem destino, 

Todos os portos se negaram a recebê-lo. 

Acompanhando pelo noticiário do tempo 

O drama daquele barco, 

Mentalmente e emocionalmente 

Eu arvorava em cada porto do meu país 

Uma bandeira de paz 

E escrevia em letras de diamantes: 

Desce aqui. 
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Aceita esta bandeira que te acolhe fraterna e amiga. 

Convive com o meu povo pobre. 

Compreende e procura ser compreendido. 

Come com ele o pão da fraternidade 

E bebe a água pura da esperança. 

Aguarda tempos novos para todos. 

Não subestimes nossa ignorância e pobreza. 

Aceita com humildade o que te oferecemos: 

Terra generosa e trabalho fácil. 

Reparte com quem te recebe 

Teu saber milenar, Judeu, meu irmão. 

Cora Coralina 

 

A poesia Barco sem rumo nos sensibiliza sobre o drama dos refugiados de 

guerras, que são rechaçados em muitos países, remetendo-nos ao preconceito, ao 

racismo e à xenofobia que eles vivenciam. É possível comparar a situação vivida pelos 

judeus da época da Segunda Guerra Mundial aos atuais afegãos, sírios e africanos, entre 

outros. Cora Coralina (1889-1985), escritora sensível, teve seu primeiro livro publicado 

aos 76 anos de idade. Nascida no Estado de Goiás, era uma mulher simples, doceira de 

profissão, com uma poética rica sobre o cotidiano do interior brasileiro.  

 

A rosa de Hiroshima  

Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh não esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 
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A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa sem nada. 

Vinícius de Moraes 

 

No famoso poema que virou música, A rosa de Hiroshima, percebemos impactos 

da explosão da bomba atômica na cidade de Hiroshima, no Japão, ao final da Segunda 

Guerra Mundial. O ato, perpetrado pelos Estados Unidos em 06 de agosto de 1945, 

causou a morte de mais de 140 mil pessoas. Sem citar números, Vinícius de Moraes 

(1913-1980), importante poeta brasileiro, denunciou sutilmente as consequências 

devastadoras deste ato.  

 

A partida  

Esta mulher está indo para o norte. Sabe que pode morrer afogada na travessia 

do rio, e de tiro, sede ou serpente na travessia do deserto. Diz adeus aos filhos, querendo 

dizer até logo. E indo embora de Oaxaca, ajoelha-se diante da Virgem de Guadalupe, 

num altarzinho do caminho, e roga o milagre: “Não peço que você me dê nada. Só peço 

que você me ponha aonde tem”.  

Eduardo Galeano 

 

A partida é sobre uma mulher mexicana que vai migrar para os Estados Unidos. 

É grande o número de mexicanos que atravessam ou tentam atravessar a fronteira do 

México com os Estados Unidos “ilegalmente”, seguindo uma perigosa rota que inclui 

rio e deserto, na qual muitos morrem pelas circunstâncias citadas no poema: 

afogamento, sede, picada de cobra ou tiro dos guardas da fronteira norte-americana. 

Apesar do medo da travessia, é a única opção que resta para a mulher que não tem 

condições econômicas de sobrevivência no país de origem. Este poema serve para nos 

sensibilizar sobre a dura realidade de milhares de imigrantes.  Eduardo Galeano (1940-

2015), escritor uruguaio, é autor de mais de 40 livros entre história, jornalismo e 
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literatura.  

 

Mulher da vida (escrito para o Ano Internacional da Mulher, em 1975) 

Mulher da vida, Minha irmã. 

De todos os tempos,  

De todos os povos,  

De todas as latitudes,  

Ela vem do fundo imemorial das idades 

E carrega a carga pesada 

Dos mais torpes sinônimos,  

Apelidos e apodos: 

Mulher da zona,  

Mulher da rua,  

Mulher perdida,  

Mulher à toa. 

 

Mulher da vida, minha irmã. 

Pisadas, espezinhadas, ameaçadas,  

Desprotegidas e exploradas,  

Ignoradas da Lei, da Justiça e do Direito.  

Necessárias fisiologicamente. 

Indestrutíveis. 

Sobreviventes. 

Possuídas e infamadas sempre por 

aqueles que um dia as lançaram na vida. 

Marcadas. Contaminadas, 

Escorchadas. Discriminadas. 

 

Nenhum direito lhes assiste. 

Nenhum estatuto ou norma as protege. 

Sobrevivem como erva cativa dos caminhos, 

pisadas, maltratadas e renascidas. 

 



nº15 
nov-maio  

2017 

 

7 

Flor sombria, sementeira espinhal  

gerada nos viveiros da miséria, da 

pobreza e do abandono, 

enraizada em todos os quadrantes da Terra. 

 

Um dia, numa cidade longínqua, essa  

mulher corria perseguida pelos homens que 

a tinham maculado. Aflita, ouvindo o  

tropel dos perseguidores e o sibilo das pedras, 

ela encontrou-se com a Justiça. 

 

A Justiça estendeu sua destra poderosa e 

lançou o repto milenar: 

“Aquele que estiver sem pecado 

atire a primeira pedra”. 

 

As pedras caíram 

e os cobradores deram as costas. 

 

O Justo falou então a palavra de eqüidade: 

“Ninguém te condenou, mulher...  

nem eu te condeno”. 

 

A Justiça pesou a falta pelo peso 

do sacrifício e este excedeu àquela. 

Vilipendiada, esmagada. 

Possuída e enxovalhada, 

ela é a muralha que há milênios detém 

as urgências brutais do homem para que  

na sociedade possam coexistir a inocência, 

a castidade e a virtude. 

 

Na fragilidade de sua carne maculada 
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esbarra a exigência impiedosa do macho. 

 

Sem cobertura de leis 

e sem proteção legal,  

ela atravessa a vida ultrajada 

e imprescindível, pisoteada, explorada,  

nem a sociedade a dispensa 

nem lhe reconhece direitos 

nem lhe dá proteção. 

E quem já alcançou o ideal dessa mulher, 

que um homem a tome pela mão,  

a levante, e diga: minha companheira. 

 

Mulher da Vida, minha irmã. 

No fim dos tempos. 

No dia da Grande Justiça 

do Grande Juiz. 

Serás remida e lavada 

de toda condenação. 

 

E o juiz da Grande Justiça 

a vestirá de branco em 

novo batismo de purificação. 

Limpará as máculas de sua vida 

humilhada e sacrificada 

para que a Família Humana 

possa subsistir sempre, 

estrutura sólida e indestrutível 

da sociedade, 

de todos os povos, 

de todos os tempos. 

Mulher da Vida, minha irmã. 

Cora Coralina 
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A prostituição é um tema polêmico e o debate no Brasil não tem avançado nos 

últimos anos. No movimento feminista brasileiro, a questão da prostituição não encontra 

consenso. Há grupos a favor da regulamentação, há grupos contrários e há quem 

proponha olhares mais interseccionais. Neste poema, Cora Coralina compreende a 

mulher prostituta, apresentando-nos uma visão humanizada de sua condição.   

 

Por ser menina  

Em 9 de outubro de 2012 o Talibã atirou no lado esquerdo da minha testa,  

Eles atiraram em minhas amigas também,  

Pensaram que as balas nos silenciariam,  

Mas eles falharam,  

No lugar do silêncio vieram milhares de vozes. 

Então aqui estou, uma menina, entre muitas. 

Eu falo não por mim, mas para os que não têm voz possam ser ouvidos,  

Aqueles que lutaram por seus direitos,  

Seu direito de viver em paz,  

Seu direito de ser tratado com dignidade,  

Seu direito à igualdade de oportunidades,  

Seu direito à educação. 

Nós percebemos a importância da luz quando vemos a escuridão. 

Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados. 

 (...)  

Vamos pegar nossos livros e nossas canetas,  

Estas são as armas mais poderosas. 

Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo.  

A educação é a única solução.  

Discurso de Malala Yousafzai 

 

A paquistanesa Malala Yousafzai (1997) é um dos grandes nomes na luta pelo 

direito à educação das mulheres. Malala queria apenas que ela e suas colegas tivessem o 

direito de estudar, o que, em seu país, fora proibido para as meninas. Mesmo 

perseguida, ela não se calou e nem desistiu de sua luta. Em outubro de 2012, quando 
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voltava da escola, foi atingida na cabeça com um tiro à queima-roupa em um atentado 

perpetrado pelo Talibã. Seu engajamento fez com que ela se tornasse, aos 17 anos, a 

pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, em 2014. 

 

Com licença poética 

Quando nasci um anjo esbelto, 

desses que tocam trombeta, anunciou: 

vai carregar bandeira. 

Cargo muito pesado pra mulher, 

esta espécie ainda envergonhada. 

Aceito os subterfúgios que me cabem, 

sem precisar mentir. 

Não sou tão feia que não possa casar, 

acho o Rio de Janeiro uma beleza e 

ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 

Inauguro linhagens, fundo reinos 

- dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

já a minha vontade da alegria, 

sua raiz vai ao meu mil avô. 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou. 

Adélia Prado 

 

Nesta poesia, a autora faz uma paródia do famoso Poema de sete faces de Carlos 

Drummond de Andrade. Ao contrário daquele narrador masculino, trata-se de uma 

narradora feminina expressando questões comumente relacionadas ao gênero feminino, 

tais como o casamento e o parto, ou seja, papéis sociais comumente incumbidos às 

mulheres. A narradora aceita os subterfúgios que lhe cabem, porém ressaltando que a 

mulher é desdobrável e pode fazer também o que os homens fazem. Adélia Prado 

(1935) nasceu em Divinópolis, Minas Gerais.  Na literatura brasileira, ela representa a 

valorização do feminismo e da mulher como ser pensante. 
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Manifesto (Falo por minha diferença) 

Não sou Pasolini pedindo explicações 

Não sou Ginsberg expulso de Cuba 

Não sou uma bicha disfarçada de poeta 

Não preciso de disfarces 

Aqui está minha cara 

Falo por minha diferença 

Defendo o que sou 

E não sou tão esquisito 

 

Me repugna a injustiça 

E suspeito dessa dança democrática 

Mas não me fale do proletariado 

Porque ser pobre e bicha é pior 

Há que ser ácido para suportar 

É ter que dar voltas nos machinhos da esquina 

É um pai que te odeia 

Porque o filho desmunheca 

É ter uma mãe de mãos marcadas pelo cloro 

Envelhecidas de limpeza 

Embalando de doença 

Por maus modos 

Por má sorte 

Como a ditadura 

Pior que a ditadura 

Porque a ditadura passa 

E vem a democracia 

E desvia para o socialismo 

E então? 

Que farão com nossos companheiros? 

Irão nos amarrar às tranças em fardos 

com destino a um sidário cubano? 
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Irão nos enfiar em algum trem para parte alguma 

Como no barco do general Ibáñez 

Onde aprendemos a nadar 

Mas ninguém chegou até à costa 

Por isso Valparaíso apagou suas luzes vermelhas 

Por isso as casas de caramba 

Brindaram com uma lágrima negra 

Aos carneiros comidos pelos caranguejos 

Este ano que a Comissão de Direitos Humanos 

Não lembra 

Por isso, companheiro, te pergunto 

Existe ainda o trem siberiano 

da propaganda reacionária? 

Esse trem que passa por suas pupilas 

Quando minha voz fala demasiado doce 

E você? 

Que fará com essa lembrança de meninos 

Nos pajeando e outras coisas 

Nas férias de Cartagena? 

O futuro será em preto e branco? 

O tempo correrá noite e dia 

sem ambiguidades? 

Não haverá uma bichona em alguma esquina 

desequilibrando o futuro de seu novo homem? 

Vão nos deixar bordar pássaros 

nas bandeiras da pátria livre? 

O fuzil eu deixo a você 

Que tem o sangue frio 

E não é medo 

O medo foi indo embora de mim 

Atacando com facadas 

Nos inferninhos sexuais onde andei 

E não se sinta agredido 
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Se te falo dessas coisas 

E te olho o volume 

Não sou hipócrita 

Acaso os peitos de uma mulher 

Não o faz baixar os olhos? 

Você não acredita 

Que sozinhos na serra 

Algo nos aconteceria? 

Embora depois me odiasse 

Por corromper sua moral revolucionária 

Tem medo que se homessexualize a vida? 

E não falo de te enfiar e tirar 

e tirar e te enfiar somente 

Falo de ternura companheiro 

Você não sabe 

Como custa encontrar o amor 

Nestas condições 

Você não sabe 

O que é carregar essa lepra 

As pessoas ficam à distância 

As pessoas compreendem e dizem: 

É viado mas escreve bem 

É viado mas é um bom amigo 

Super gente boa 

Eu não sou gente boa 

Eu aceito o mundo 

Não preciso mudar 

Sou mais subversivo que vocês 

Não vou mudar somente 

Pelos pobres pelos ricos 

Ou outro cachorro com esse osso 

Tampouco porque o capitalismo é injusto 

Em Nova Iorque as bichas de beijam na rua 
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Mas esta parte deixo para você 

Que tanto se interessa 

Que a revolução não se apodreça completamente 

A vocês entrego esta mensagem 

E não é por mim 

Eu estou velho 

E sua utopia é para as gerações futura 

Há tantas crianças que vão nascer com a asinha quebrada 

E eu quero que voem, companheiro 

Que sua revolução 

Dê a eles um pedaço de céu vermelho 

Para que possam voar. 

 Pedro Lemebel 

 

Neste Manifesto, o autor fala sobre as diferenças de gênero e de sexualidade a 

partir de sua própria experiência. Escrito em 1986, durante a ditadura chilena, o poeta 

leu seu poema-manifesto para uma plateia de militantes de esquerda, questionando o 

lugar das pessoas LGBT na luta contra o autoritarismo e criticando não somente a 

perseguição sofrida pela ditadura, mas também o conservadorismo presente em alguns 

membros da esquerda. Pedro Lemebel (1952-2015) foi um escritor chileno 

performático: usava maquiagem, salto alto e roupas femininas como proposta de 

contestação. Foi um corajoso crítico do regime militar e da homofobia, sendo a maior 

referência da literatura homossexual chilena.  

 

Irene no céu  

Irene preta 

Irene boa 

Irene sempre de bom humor. 

 

Imagino Irene entrando no céu: 

— Licença, meu branco! 

E São Pedro bonachão: 

— Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. 
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Manuel Bandeira 

 

O poema Irene no céu anula sutilmente a discriminação racial que julga o negro 

inferior. Neste caso, Irene, uma mulher negra, é apresentada em suas qualidades: boa, 

sempre de bom humor, não precisa nem pedir licença para entrar no céu. Manuel 

Bandeira (1886-1968) era um escritor modernista, nascido no Estado de Pernambuco, 

usava em sua poesia o verso livre, isto é, versos guiados pelos ritmos do pensamento, da 

entonação e da respiração.  

 

Sou negro  

Sou negro 

meus avós foram queimados 

pelo sol da África 

minh`alma recebeu o batismo dos tambores 

atabaques, gongôs e agogôs 

 

Contaram-me que meus avós 

vieram de Loanda 

como mercadoria de baixo preço 

plantaram cana pro senhor de engenho novo 

e fundaram o primeiro Maracatu 

 

Depois meu avô brigou como um danado 

nas terras de Zumbi 

Era valente como quê 

Na capoeira ou na faca 

escreveu não leu 

o pau comeu 

Não foi um pai João 

humilde e manso 

 

Mesmo vovó 

não foi de brincadeira 
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Na guerra dos Malês 

ela se destacou 

 

Na minh`alma ficou 

o samba 

o batuque 

o bamboleio 

e o desejo de libertação 

Solano Trindade 

 

Neste poema, o poeta negro valoriza sua origem afro, exaltando seus ancestrais e 

sua identidade cultural. Solano Trindade (1908-1974) foi o grande criador da poesia 

“assumidamente negra”, segundo muitos críticos. Quando ainda era bastante jovem, 

nasceu nele o amor pela poesia e começou a compor seus primeiros poemas. O poeta foi 

um dos organizadores e idealizadores do I Congresso Afro-Brasileiro, realizado em 

1934 na cidade de Recife e liderado por Gilberto Freyre.  

 

 Brasil  

Que faço com a minha cara de índia? 

 

E meu sangue 

E minha consciência 

E minha luta 

E nossos filhos? 

 

Brasil, o que faço com a minha cara de índia? 

 

Não sou violência 

Ou estupro 

Eu sou história 

Eu sou cunhã 

Barriga brasileira 

Ventre sagrado 
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Povo brasileiro 

 

Ventre que gerou 

O povo brasileiro 

Hoje está só… 

A barriga da mãe fecunda 

E os cânticos que outrora cantavam 

Hoje são gritos de guerra 

Contra o massacre imundo. 

Eliane Potiguara 

 

Eliane Potiguara (1950) representa uma voz indígena que registra sua história, 

sua cultura, suas críticas e suas angústias em textos. É, assim, uma voz feminina 

importantíssima dentro da literatura indígena no Brasil, além de ser extremamente ativa 

na luta pelos direitos dos povos indígenas e pelo reconhecimento do valor de suas 

tradições.  

 

Deficiências  

“Deficiente” é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições 

de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono de 

seu destino.  

“Louco” é quem não procura ser feliz com o que possui. 

“Cego” é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem 

olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. 

“Surdo” é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou apelo de 

um irmão. Pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no 

fim do mês. 

“Mudo” é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara 

da hipocrisia. 

“Paralítico” é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda.  

“Diabético” é quem não consegue ser doce.  

“Anão” é quem não sabe deixar o amor crescer.  

E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois:  
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“Miseráveis” são todos que não conseguem falar com Deus.  

 

Este poema é popularmente atribuído ao escritor Mário Quintana, mas há 

controvérsias quanto a esta autoria. Trata-se de um poema contra os preconceitos, no 

qual novas significações são atribuídas a definições supostamente aceitas sobre as 

deficiências. Neste poema, por exemplo, surdo não é aquele que tem uma deficiência 

auditiva, mas aquele que escuta e não ouve.  

 

Sou albino  

Sou albino,  

Sou negro de raça,  

Albino de cor,  

Amo a minha identidade 

Dizem que não tenho cor 

Gritam que não tenho nacionalidade 

Chamam-me de “chidjana” 

Discriminado pelas ruas da cidade 

Sou africano 

Albino em beleza 

Amo a minha cor 

Dizem que somos riqueza para o povo 

Somos perseguidos pela cor 

Agredidos violentamente 

Sou albino 

Grito pela minha raça 

Amo a minha nacionalidade 

Matam os nossos irmãos 

Somos fortuna em trabalhos espirituais 

Sem amor e nem compreensão 

Vivemos escondidos nos becos 

Com medo dos satânicos violentos 

Sou negro, albino 

Admiro a minha qualidade 
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Em viva voz grito pela liberdade 

Chamando todos os albinos para dentro de mim 

Somos albinos, somos negros, somos o futuro da sociedade.  

Celina Sheila 

 

Celina Sheila é uma poetisa moçambicana e denuncia a perseguição sofrida pelas 

pessoas albinas em seu país. 

 

O colono e o fazendeiro  

Diz o brasileiro 

Que acabou a escravidão 

Mas o colono sua o ano Inteiro 

E nunca tem um tostão 

Se o colono está doente 

É preciso trabalhar 

Luta o pobre no Sol quente 

E nada tem para guardar 

Cinco da madrugada 

Toca o fiscal a corneta 

Despertando o camarada para colheita 

Chega à roça ao Sol nascer 

Cada um na sua linha 

Suando para comer 

Só feijão com farinha 

Nunca pode melhorar 

Esta negra situação 

Carne não pode comprar 

Para não dever ao patrão 

Fazendeiro ao fim do mês 

Dá um vale de cem mil réis 

Artigo que custa seis 

Vende ao colono por dez 

Colono não tem futuro 
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E trabalha todo dia 

O pobre não tem seguro 

E nem aposentadoria 

Ele perde a mocidade 

A vida inteira no mato 

E não tem sociedade 

Onde está o seu sindicato 

Ele passa o ano inteiro 

Trabalhando. Que grandeza. 

Enriquece o fazendeiro 

E termina na pobreza 

Se o fazendeiro falar 

Não fique na minha fazenda 

Colono tem que mudar 

pois não há quem o defenda 

O colono quer estudar 

Admira a sapiência do patrão 

Mas é um escravo, tem que estacionar 

não pode dar margem à vocação 

Trabalha o ano inteiro 

E no Natal não tem abono 

Percebi que o fazendeiro 

Não dá valor ao colono. 

Carolina Maria de Jesus 

 

Em O colono e o fazendeiro, a escritora nos traz uma reflexão sobre as condições 

dos trabalhadores do campo, criticando a desigualdade entre colonos e fazendeiros. 

Carolina Maria de Jesus (1914-1977) era moradora de uma favela da zona norte de São 

Paulo quando foi descoberta como escritora. Seu livro Quarto de despejo: diário de 

uma favelada já vendeu mais de 100 mil cópias e foi traduzido para vários idiomas.  

 

Família vende tudo  

Vendo barraco de madeira 
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com vista para o córrego 

com água e esgoto desencanado 

dois por quatro, sem tramela 

com buraco 

para o frio entrar. 

 

Devido a pressão 

vendo jogo de vazias panelas 

frigideira sem óleo 

vida sem tempero 

ronco de barriga 

insônia da miséria. 

 

Vendo choro de mãe 

com criança no colo 

na fila do hospital 

dessa vida sem bula 

sem cura 

sem melhoral. 

 

Vendo abandono de pai: 

“Ave-Maria, pai nosso que estai no céu, 

como batia, esse filho da mãe!” 

 

Vendo natal sem brinquedo 

sem bola nem boneca 

uma foto amarelada 

do tio Noel 

puxando trenó sem cavalo 

nas ruas da cidade. 

 

Vendo vaga em escola ruim 

de criança que cresce sem creche, 
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sem merenda, sem leque 

raiz dos problemas 

de todos meu pobrema. 

do destino em xeque. 

 

Vendo sapato furado, 

chinelo de dedo e calos nos pés. 

Vendo fé cega, 

lágrimas enferrujadas 

calos nas mãos 

de orações não atendidas. 

 

Vendo anjo da guarda 

surdo-mudo 

sem experiência 

contra a pobreza. 

 

Vendo um corpo falido 

cheio de rugas 

que se abriram como estradas 

nessa sina sem rumo, sem saída, 

de vida inteira, quebnrada.. 

 

Vendo rim 

fígado, coração 

e sonhos dormidos. 

 

Vendo alegria de ano novo 

primeiro amor, nunca usado. 

Vendo a porra toda. 

 

Vendo desemprego, unha desfeita, 

dores nas costas, no peito e dores de amores. 
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Vendo menina grávida 

guarda-roupa sem roupa 

vendo menino 

no semáforo 

equilibrando o limão 

da vida amarga. 

 

Vendo bala perdida 

que encontra sempre a molecada 

nas esquinas escuras 

desse destino claro. 

 

Vendo samba de Adoniran 

onde a favela fica bonita 

com saudosa maloca e tudo, 

já tem luz elétrica esse lugar escuro 

onde o político se ilumina. 

 

Vendo futuro 

que não vale nada 

por isso leva 

o passado de presente. 

 

Vendo racismo 

essa escola de preto no branco 

que desfila na avenida Brasil 

o ano inteiro depois do carnaval. 

 

Tinha até sorriso e felicidade pra vender 

mas como ninguém nunca usou… 

se perdeu nos becos da favela. 
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Vendo alegria, 

mas tem que levar a tristeza também. 

 

Família vende tudo, 

antes que o incêndio 

acabe com ela. 

Sérgio Vaz 

 

Neste poema da literatura marginal são expostos vários dos problemas 

vivenciados cotidianamente por aqueles que moram nas periferias do Brasil: ausência de 

habitação adequada, ausência de atendimento de saúde e de boa educação, ausência de 

comida, de brinquedos, de vestuário, ausência de estrutura familiar, de emprego e de 

uma vida digna, enfim, ausência dos direitos humanos básicos dos cidadãos. Sérgio Vaz 

(1964) é um poeta da periferia de São Paulo, fundador da Cooperifa (Cooperativa 

Cultural da Periferia) e criador do Sarau da Cooperifa.  

 

A velhice pede desculpas  

Tão velho estou como árvore no inverno, 

vulcão sufocado, pássaro sonolento. 

Tão velho estou, de pálpebras baixas, 

acostumado apenas ao som das músicas, 

à forma das letras. 

 

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético 

dos provisórios dias do mundo: 

Mas há um sol eterno, eterno e brando 

e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir. 

 

Desculpai-me esta face, que se fez resignada: 

já não é a minha, mas a do tempo, 

com seus muitos episódios. 

 

Desculpai-me não ser bem eu: 
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mas um fantasma de tudo. 

Recebereis em mim muitos mil anos, é certo, 

com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras. 

 

Desculpai-me viver ainda: 

que os destroços, mesmo os da maior glória, 

são na verdade só destroços, destroços. 

Cecília Meireles 

 

Neste poema, o velho narrador pede desculpas por seu próprio processo de 

envelhecimento, citando apenas aspectos negativos. O poema evidencia a 

desvalorização da velhice, muito presente na atualidade, ao mesmo tempo em que 

sensibiliza sobre as percepções dos idosos em nossa sociedade. Cecília Meireles (1901-

1964) é uma das grandes escritoras da literatura brasileira. Sua infância foi marcada pela 

dor e solidão, pois perdeu a mãe com apenas três anos de idade e o pai não chegou a 

conhecer (morreu antes de seu nascimento). Foi criada pela avó Dona Jacinta. Por volta 

dos nove anos de idade, Cecília começou a escrever suas primeiras poesias.   

 

É o poema da mulher suja 

da mulher que vi na feira 

no chão juntando bananas 

e uvas caídas dos cachos. 

 

tinha rosto sujo 

as mãos imundas 

e sob as unhas cumpridas 

milhares de micróbios 

 

e em seus cabelos 

longos, sujos, cacheados 

milhares de piolhos 

 

a mulher suja da feira 
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ela mesma uma fruta 

caída de um cacho 

 

era frugívora 

pelas circunstâncias 

 

gostava muito de uvas 

mas em não havendo uvas 

gostava também de bananas. 

Angélica Freitas 

 

 Retirado do livro Um útero é do tamanho de um punho, publicado em 2012. 

Angélica Freitas (1973) trata em suas poesias das mulheres contemporâneas, destacando 

os lugares de onde se fala e de onde se enxerga tais mulheres. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 3: Registro de Soraia Costa do Sarau Cultural durante o 3º Encontro presencial do Curso de Aperfeiçoamento 

Educação em Direitos Humanos, ocorrido em 05 de março de 2016 no pólo CEU Parelheiros. 

 

Referência Bibliográfica 

  

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos/ Comitê Nacional de Educação em 

Direitos Humanos. – Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da 

Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, 2007. 

 


