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20 DE NOVEMBRO DIA DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA

Dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia 

da Consciência Negra.

Você já sabia? 

Mas o que significa ?
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Que tivemos a escravidão dos negros no Brasil, 

todos sabem. Que o povo negro sofreu, foi 

humilhado, e obrigado a negar sua identidade, 

todos também sabem. Que os negros foram 

incentivados a ter vergonha de si mesmos e das 

suas origens, também sabemos
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1. E você sabe que...Até hoje existe o trabalho escravo? Que os
escravos de hoje também são brancos?
Que os escravos são sempre de origem humilde?
Que existem crianças escravas?
Então, o que é ter consciência?
De acordo com o Dicionário Enciclopédico Larousse é: “Ter noção
da própria existência e do mundo exterior”. A filosofia diz que ter
consciência é: “ ... a percepção daquilo que se passa dentro do
ser humano ou em seu exterior.
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A escravidão ajudou a construir o sistema capitalista (o sistema 
em que nós vivemos). O trabalho escravo e a colonização 

garantiram a riqueza e a qualidade de vida em países de 1º 
mundo. Muitos negros, vindos da África, morriam na travessia do 

Oceano Atlântico, nos porões dos navios. Os negros tiveram 
roubadas suas riquezas materiais, intelectuais e culturais.

O nome “ consciência negra ” surge na luta contra o colonialismo e 
o racismo. Não tem luta sem autoestima, sem amor próprio, sem 

conhecermos nossa história e nos orgulharmos dela. Por outro 
lado, não basta só ter orgulho e não lutar. Então as duas coisas 

devem estar juntas: orgulho e luta.
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1.Mas por que o Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de
novembro? Esta data foi escolhida porque foi o mesmo dia em que
morreu Zumbi. Este “zumbi” nada tem a ver com os mortos-vivos
dos filmes de terror. Zumbi nasceu em Palmares, Alagoas, livre, no
ano de 1655, mas foi capturado e entregue a um missionário
português quando tinha aproximadamente seis anos. Zumbi lutou
pela liberdade, comandando a resistência contra as tropas
portuguesas. Em 20 de Novembro de 1695, Zumbi foi traído e
denunciado por um antigo companheiro. Ele foi localizado, preso e
degolado aos 40 anos de idade.
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O Dia da Consciência Negra é uma data especial: ela nos lembra 
da importância de refletirmos todos os dias sobre a escravidão e a 
liberdade, mas igualmente sobre o racismo e o preconceito, assim 

como os problemas que as pessoas negras continuam sofrendo 
todos os dias no Brasil. MAS O QUE É RACISMO? O RACISMO 

separa as pessoas. Racistas são pessoas que acreditam que uns 
são superiores – melhores – a outros. Pelo racismo, os negros são 
considerados inferiores. O racismo é a tendência do pensamento, 
ou do modo de pensar em que se dá grande importância à noção 

absurda da existência de raças humanas distintas e superiores 
umas às outras.
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1. E o que é preconceito? Preconceito é uma ideia que a gente
tem de alguém antes mesmo de conhecer melhor esta pessoa. O
preconceito aparece nas atitudes que diminuem o valor de uma
pessoa por ela ser negra (preconceito de cor), por ela ser pobre
(preconceito social), por ela ser de um lugar (uma vila, uma
cidade, um estado ou país), por ser lésbica ou gay (preconceito
pela orientação sexual), entre outras formas de preconceito. O
preconceito surge com a ignorância e é alimentado pela
maldade.
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A verdade que muitos não aceitam... Todos são iguais nas 
condições de aprender algo e se destacar na vida. Não 
importa a cor, o sexo, a religião, o lugar em que alguém 

nasceu. Todos têm direito a uma vida digna e de ser 
tratados de acordo com as suas capacidades, não pela sua 

cor, religião, sexo, etc.
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1.VOCÊ SABIA QUE... SAMBA Muitas coisas que os negros
trouxeram da África estão em nosso dia-a-dia? A isto chamamos
herança cultural . FEIJOADA CAPOEIRA E EM MUITO MAIS!
E quando pensa na África, você lembra de... FOME? AIDS?
SAFARI? MISÉRIA?
A África também é... Progresso Cidade de Joanesburgo Esperança
Agricultura Familiar Natureza exuberante Cidade do Cabo História
Cidade do Cairo
A verdadeira consciência deve ser cultivada todos os dias, em
casa, na escola, nas ruas e, principalmente, dentro de nós! E
quando o assunto é consciência, lembre...
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