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A historia do Brasil é contada por muitos e de diversas formas, no entanto a historia do
negro no nosso pais , sempre foi de sofrimento e luta, por se achar instalado no Brasil
um sistema que escravizava os povos vindouros( negros ) da áfrica , pra manter uma
burguesia de brancos da Europa . A situação que os negros encontraram no Brasil foi
de repressão, opressão e trabalho escravo, ambiente próprio para desenvolver no
povo um ar de inferioridade, na cultura, na religião, na vida em geral, daí o porquê de
hoje se ver a luta por resgatar os valores negros, visto que a cultura negra tem muito a
nos oferecer, anos negros e ao mundo civilizado, isto é aqueles que sabem respeitar
as diferenças em todos os âmbitos ainda que não comunguem desta .
A população é consciente, de que o nosso processo de escravidão foi muito prejudicial
aos negros. Deve-se, portanto buscar valorizar todo o sistema de tentativa de
devolução de direitos que muito tempo foi escamoteado e ainda hoje se tenta maquiar,
porem deve-se saber que nós não devemos em nenhum momento agir com
discriminação em relação a outros grupos étnicos ou de qualquer natureza. Pois o
nosso direito não interfere nem anula o do outro, por tanto se faz necessário conhecer
bem o processo histórico, bem como os direitos individuais e a constituição da
federação brasileira. É preciso que não limite-se de buscar informações da luta pela
conquista dos direitos iguais uma vez que pouco se fala hoje que os negros alem de
sofrer com o trabalho escravo lutavam para sair deste e elaboravam táticas, como a
capoeira o sincretismo religioso e outras maneiras que faziam com a sua cultura não
se perdesse .
Desta forma a luta por direitos iguais é de todos se é direito é para todos, no entanto
alguns são mais carentes que outros. Para isso é de fundamental importância que se
faça certas campanhas de conscientização e ate mesmo leis para que todos sejam
respeitados. E que haja eficácia no desenvolvimento do conhecimento das culturas
discriminadas e por vezes inferiorizadas.
Brasil um pais das diferenças que pode se tornar mais unido ,quando todos
descobrirem que o valor da pessoa humana esta , no bem que ele pratica, ou melhor,
esta no coração daqueles que amam a vida e amando a vida sabe viver. As diferenças
não tornam o homem inferior, nem superior, mas o torna belo, porque a beleza do
homem está em sua diferença. Se fôssemos, s iguais o mundo seria chato, não
poderíamos admirar o outro, pois tudo seria igual por isso precisamos ser respeitados
em
todos
os
aspectos.

