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É preciso ter pés firmes no chão
Sentir as forças vindas dos céus, da missão...
Dos seios da mãe África e do coração
É hora de escrever entre a razão e a emoção
Mãe! Aqui crescemos subnutridos de amor
A distância de ti, o doloroso chicote do feitor...
Nos tornou algo nunca imaginável, imprevisível
E isto nos trouxe um desconforto horrível
As trancas, as correntes, a prisão do corpo outro-
ra...
Evoluíram para a prisão da mente agora
Ser preto é moda, concorda? Mas só no visual
Continua caso raro a ascensão social
Tudo igual, só que de maneira diferente
A trapaça mudou de cara, segue impunemente
As senzalas são as antessalas das delegacias
Corredores lotados por seus filhos e filhas...
Hum! Verdadeiras ilhas, grandes naufrágios
A falsa abolição fez vários estragos
Fez acreditarem em racismo ao contrário
Num cenário de estações rumo ao calvário
Heróis brancos, destruidores de quilombos
Usurpadores de sonhos, seguem reinando...
Mesmo separado de ti pelo Atlântico
Minha trilha são seus românticos cantos
Mãe! Me imagino arrancado dos seus braços
Que não me viu nascer, nem meus primeiros pas-
sos
O esboço! É o que tenho na mente do teu rosto
Por aqui de ti falam muito pouco
E penso... Qual foi o erro cometido?
Por que fizeram com a gente isso?
O plano fica claro... É o nosso sumiço
O que querem os partidários, os visionários disso
Eis a questão...
A maioria da população tem guetofobia
Anomalia sem vacinação.
E o pior, a triste constatação:
Muitos irmãos patrocinam o vilão...
De várias formas oportunistas, sem perceber
Pelo alimento, fome, sede de poder
E o que menos querem ser e parecer...
Alguém que lembre, no visual, você.

A carne mais barata do mercado é a negra,
A carne mais marcada pelo Estado é a negra

Os tiros ouvidos aqui vêm de todos os lados
Mas não se pode seguir aqui agachado
É por instinto que levanto o sangue Banto-Nagô...
E em meio ao bombardeio
Reconheço quem sou, e vou...
Mesmo ferido, ao fronte, ao combate
E em meio à fumaça, sigo sem nenhum disfarce
Pois minha face delata ao mundo o que quero:
Voltar para casa, viver meus dias sem terno
Eterno! É o tempo atual, na moral
No mural vedem uma democracia racial
E os pretos, os negros, afrodescendentes...
Passaram a ser obedientes, afroconvenientes.
Nos jornais, entrevistas nas revistas
Alguns de nós, quando expõem seus pontos de 
vista
Tentam ser pacíficos, cordiais, amorosos
E eu penso como os dias tem sido dolorosos
E rancorosos, maldosos muitos são,
Quando falamos numa miníma reparação:
- Ações afirmativas, inclusão, cotas?!
- O opressor ameaça recalçar as botas.
Nos mergulharam numa grande confusão
Racismo não existe e sim uma social exclusão
Mas sei fazer bem a diferenciação

Sofro pela cor, o patrão e o padrão
E a miscigenação, tema polêmico no gueto
Relação do branco, do índio com preto
Fator que atrasou ainda mais a autoestima:
-Tem cabelo liso, mas olha o nariz da menina
O espelho na favela após a novela é o divã
Onde o parceiro sonha em ser galã
Onde a garota viaja...
Quer ser atriz em vez de meretriz
Onde a lágrima corre como num chafariz
Quem diz! Que este povo foi um dia unido
E que um plano o trouxe para um lugar desco-
nhecido
Hoje amado (Ah! muito amado..), são mais de 
quinhentos anos
Criamos nossos laços, reescrevemos sonhos
Mãe! Sou fruto do seu sangue, das suas entra-
nhas
O sistema me marcou, mas não me arrebanha
O predador errou quando pensou que o amor 
estanca
Amo e sou amado no exílio por uma mãe branca

GOG é Genival Oliveira Gonçalves. 
É rapper, cantor e escritor. É um dos 

pioneiros do movimento rap no Distri-
to Federal. Desde o início da carreira, 

ganhou a alcunha de Poeta. Gravou 
seu primeiro disco em 1992.

Hip hop é uma cultura artística que começou na dé-
cada de 1970 nas áreas centrais de comunidades jamaicanas, 

latinas e afroamericanas de Nova Iorque, Estados Unidos. A tra-
dução literal desta expressão é “balançar os 
quadris”.

O hip hop tem quatro elementos prin-
cipais: o rap (ou rep), o DJing, o breaking e as 
street dance (dança de rua) e a arte do grafite.

Quando o hip hop surgiu, concentrava-se nos disc jockeys que criavam 
batidas rítmicas, eram pequenos trechos de música com ênfase em repe-

tições, posteriormente, foi acompanhada pelo rap, identificado como um 
estilo musical de ritmo e poesia, junto com as danças improvisadas, como a breakdance, o 
popping e o locking.

A relação entre o grafite e o hip hop surgiu quando novas formas de pintura foram sen-
do realizadas em áreas onde a prática do rap, do dj e da dança. Entre as diferentes manifes-
tações artísticas do movimento hip hop, 
a música se insere como papel principal, 
com DJs, MCs (mestre de cerimônias) e 
do Rap.

RAP - Rhythm And PoetryREP - Ritmo E Poesia
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O Brasil se ergueu pelo trabalho dos 
povos africanos. O primeiro navio com ne-
gros escravizados chegou aqui em 1531. Até 
a abolição da escravidão, em 1888, foram 
357 anos de muito sofrimento e lutas pela 
liberdade. Neste período, 4 milhões de pes-
soas foram traficadas da África para o Brasil. 

O caso mais famoso de resistência 
contra a escravidão foi o Quilombo dos Pal-
mares, em Alagoas. Os primeiros escravos 

Quilombos são comunidades 
de negros livres, libertos ou fugitivos. 
Existiram em todo o Brasil e ainda 
existem, com seus descendentes. No 
Paraná são 36 e no sul do país existem 
144 quilombos.

A primeira comunidade que es-
tá tendo suas terras reconhecidas no 
Paraná é a Paiol de Telha, na região 
de Reserva do Iguaçu, Guarapuava e 
Pinhão. 

Os quilombolas conquistaram o 
acesso ao território em 1860, quando 
11 trabalhadores escravizados foram 
libertados pela então proprietária, 

Balbina Francisca de Siqueira, e rece-
beram as terras como herança. Hoje 
são cerca de 300 famílias. 

Na década de 1960, a invernada 
Paiol de Telha passou a ter suas terras 
invadidas. Seus moradores sofreram 
todo tipo de pressão e acabaram ex-
pulsos por jagunços, com apoio de 
autoridades locais.  

Atualmente, grande parte da 
área está sob posse de colonos eu-
ropeus ou descendentes cooperados 
da Cooperativa Agrária Agroindustrial 
Entre Rios. Eles ajuizaram ação para 
impedir o trabalho do Incra, que reco-
nheceu o território quilombola.

No final de 2013, a Justiça con-
firmou o decreto do Incra e agora, em 
21 de outubro de 2014, foi assinada a 
Portaria que oficializa 1,5 mil hectares 
como território quilombola. O reco-
nhecimento dos quilombos está pre-
visto na Constituição Federal.

fugitivos chegaram na Serra da Barriga por 
volta de 1580. Cem anos depois, eram cer-
ca de 20 mil pessoas em um território livre 
dentro do Brasil colônia.

Não demorou para se iniciarem os 
conflitos entre o governo colonial e os qui-
lombolas – moradores de quilombos. O 
bandeirante Domingos Jorge Velho e o Ca-
pitão-mor Bernardo Vieira de Melo foram 
contratados para atacar Palmares. 

As primeiras tentativas foram frustra-
das. Em janeiro de 1694, eles lideraram um 
exército de 6 mil homens bem armados, 
inclusive com canhões, que destruíram a 
resistência do quilombo.

Zumbi, seu principal líder, conseguiu 
fugir. Foi capturado e morto em 20 de no-
vembro de 1695. Em homenagem a ele se 
celebra nesta data o Dia da Consciência 
Negra.

20 de novembro celebra luta 
dos negros pela sua dignidade

Paiol de Telha é o primeiro território 
quilombola reconhecido no Paraná

2 - Rhythm And Poetry
3 - Arte visual do movimento 
hip hop
4 - Líder do Quilombo dos Pal-
mares
5 - Estado brasileiro onde se 
encontrava Palmares
6 - Comunidade de negros li-
vres, libertos ou fugitivos
7 - Disc Joquei
8 - O que buscavam os negros 
que fugiam para os quilombos
9  - Dança de rua, em inglês
10 - 20 de novembro é o Dia da 
Consciência ...
11 - Quilombo que simboliza a 
luta dos negros pela liberdade
12 - Movimento cultural nas-
cido das comunidades negras 
nos EUA
13 - Continente de onde eram 
trazido os negros para serem 
escravizados
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Divirta-se!
Preencha as cruzadas repondendo às questões 
ao lado. Na linha vertical (1) aparecerá o nome 
do território quilombola reconhecido no Paraná.

Desembaralhe as letras 

U O Q I L M O B

M P L A EA S R

Comunidade de negros livres, libertos ou fugitivos no Brasil

Nome do mais famoso quilombo da história do Brasil

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

O P I H H P
Movimento cultural surgido nas comunidades negras nos EUA

_ _ _ _ _ _

F G T R A I E
Arte gráfica produzida em muros e murais

_ _ _ _ _ _ _

I Z M U B
Em homenagema ele se comemora o Dia da Consciência Negra

_ _ _ _ _


