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Gabarito
20 de novembro- Dia da Consciência Negra

Dia Nacional da Consciência Negra é uma data de celebração e de
conscientização sobre a força, a resistência e o sofrimento que a população negra viveu
no Brasil desde a colonização. Durante o período colonial, aproximadamente 4,6 milhões
de africanos foram trazidos para o Brasil para servirem na condição de escravos,
trabalhando primeiramente em lavouras de cana-de-açúcar e no serviço doméstico, e
posteriormente na mineração e em outras lavouras.
A condição de vida dos africanos e dos negros escravizados nascidos no Brasil era
extremamente precária. Além de serem submetidos ao trabalho forçado, os escravos eram
submetidos a um tratamento degradante e humilhante, não tendo direito a tratamento
médico, à educação e a qualquer tipo de assistência social.
A escolha do dia 20 de novembro não foi aleatória, foi feita por ser a data de morte
de Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro de 1695. Zumbi foi o maior líder do
Quilombo dos Palmares.
Os quilombos eram comunidades formadas por negros escravizados que fugiam da tirania
de seus senhores e escondiam-se em lugares de difícil acesso no meio das matas.
O Quilombo dos Palmares foi o maior e mais duradouro dos quilombos registrados pelos
estudos historiográficos. Estima-se que a sua formação tenha durado cerca de 100 anos e
abrigado entre 20 mil e 30 mil habitantes. A localização territorial do Quilombo dos
Palmares era na região da Serra da Barriga, atual estado de Alagoas.
Se por um lado temos motivos para comemorar o Dia Nacional da Consciência
Negra, por outro, temos motivos para discutir o racismo e promover a ideia de integração
igual da população negra na sociedade, lutando contra a exclusão e a desigualdade social.
Nesse sentido, as ações promovidas no dia 20 de novembro não devem ser de
comemoração, mas de conscientização e reflexão.
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/datas-comemorativas

1- Por que essa data foi escolhida para o Dia da Consciência Negra?
Foi escolhida em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, o último líder dos
quilombos.
2- O que ressaltamos nessa data?
As dificuldades que os negros passam há séculos.
3- Para que serve o Dia da Consciência Negra?
Serve para lembrar-se da luta dos negros e pelos seus direitos.
4- Em sua opinião, por que a discriminação é errada?
Resposta pessoal.
5- Aprendemos sobre os quilombos, desenhe como você acha que era o quilombo.

Resposta pessoal.
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