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Atividade de História
Origem do Dia Nacional da Consciência Negra
Em 1971, universitários negros se reúnem para criar o Grupo Palmares, em Porto Alegre
(RS). Entre eles estavam o poeta gaúcho Oliveira Silveira (1941-2009), Vilmar Nunes,
Ilmo. da Silva e Antônio Carlos Cortes.
Um dos objetivos era protestar contra o veto da presença de garotos negros num clube da
capital gaúcha e discutir a situação do negro.
Nesta primeira reunião, numa sala do clube Marcílio Dias, também é discutido a criação de
uma data para celebrar a cultura negra.
O dia 13 de maio era tradicionalmente usado para este fim, mas algumas pessoas não se
sentiam representadas. Apesar de ser o dia da Abolição da escravatura, tratava-se de um
momento que lembrava um gesto realizado por uma pessoa branca, a Princesa Isabel.
Por isso, ao escutarem a história do Quilombo de Palmares e de seu líder, Zumbi, os
membros do Grupo Palmares se identificaram.
Assim, escolheram 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares, como sendo o
dia ideal para a valorização da cultura negra.
Com a criação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial (MNU), em 7
de julho de 1978, em São Paulo, a data ganha mais popularidade.
Neste mesmo ano, o escritor paulista Osvaldo de Camargo (1936), através do MNU,
propôs que 20 de novembro fosse o Dia da Consciência Negra.
O Dia da Consciência Negra é Feriado?
O Dia da Consciência Negra não se constitui feriado nacional, mas estadual e, em mais de
mil cidades, feriado municipal.
Por sua vez, o 20 de novembro é feriado estadual no Rio de Janeiro, Mato Grosso,
Alagoas, Amazonas, Amapá e Rio Grande do Sul.
Todamateria.com
1- Escreva um dos objetivos que contribuiu para criação da data do Dia da Consciência
Negra.

R._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2- Sabemos que os negros africanos contribuíram muito para a cultura brasileira. Pesquise
e escreva uma das contribuições deixadas por eles em nosso país.
R._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3- Comente a frase abaixo.
“A diferença não está na cor, mas no coração.”
R._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4- Assinale abaixo, os direitos que todos os cidadãos possuem, independente da raça.
( ) Igualdade.
( ) Respeito.
( ) Educação.
( ) Escravidão.
( ) Saúde.
( ) Alimentação.
5- Pesquise e escreva para que serve o Movimento Negro Unificado e como ele surgiu.
R._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6- Escreva com suas palavras, quem foi Zumbi dos Palmares.
R._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

