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ATIVIDADES DE HISTÓRIA  

CONSCIÊNCIA NEGRA: O QUE É ISSO? 

 ESTA DATA DEVE SERVIR PARA PENSAR, COMPREENDER E VALORIZAR A 
RIQUEZA CULTURAL DOS NEGROS NO BRASIL.  

20 DE NOVEMBRO, DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

Para entender temos que contar uma história que começa no Brasil, no final do 

século 17. 

É a história de um menino, Zumbi. Ele era negro, filho de escravos, mas nasceu livre, lá no Quilombo 

dos Palmares, na Serra da Barriga, em Pernambuco. Quilombos eram lugares dentro da mata para onde os 

escravos fugiam, para se refugiar do cativeiro e dos maus tratos das senzalas. Existiam muitos no Brasil e lá 

os escravos viviam livres, em comunidades onde faziam valer suas próprias regras. Porém, o refúgio era 

sempre atacado, pois os donos dos cativos os queriam de volta para trabalharem em suas terras. Foi num 

desses ataques que Zumbi foi capturado e levado para ser criado por um padre na cidade.  

Quando cresceu, fugiu e retornou a Palmares para cumprir sua missão: lutar pela liberdade! Essa é a 

história que consta em arquivos portugueses. Hoje, Zumbi é conhecido na história como líder de Palmares, um 

guerreiro que esteve à frente de vários combates contra a escravidão e pela liberdade. Numa dessas batalhas 

ele foi morto, em 20 de Novembro de 1695. 

Epa! Essa data lembra alguma coisa? Pois é, ela foi escolhida em 1971, pelo poeta Oliveira Silveira e 

por um grupo de estudiosos composto por pessoas negras, que se reuniam em Porto Alegre, o grupo Palmares. 

"Essa ideia se espalhou por outros movimentos sociais de luta contra a discriminação racial e, no final dos anos 

1970, já aparecia como proposta nacional para o dia da Consciência Negra". 

Você agora pode estar se perguntando: mas e o 13 de maio de 1888? Não é essa a data em que foi 

decretado o fim da escravidão no Brasil? Para muitos, apesar de ser importante para nossa história, essa data 

não mudou a realidade dos negros. Os escravos libertos e seus descendentes não eram tratados igualmente 

depois da abolição da escravatura e, até hoje, a luta pela igualdade racial continua. Por isso, uma nova data, 

mais representativa, foi escolhida. "O nome já diz: "consciência e protesto" para a situação de exclusão 

socioeconômica da população negra no Brasil passados 117 anos do fim jurídico do sistema escravista", afirma 

o professor Flávio dos Santos Gomes. Por isso, dia 20 de novembro é um dia de liberdade para corações de 

todos os brasileiros. Dia de refletir e conversar sobre a igualdade de direitos entre pessoas, homens ou 

mulheres, negros ou brancos. Que tal refletir um pouco sobre isso? 

Fonte: http://chc.org.br/consciencia-negra-o-que-e-isso-afinal/ . Acesso: 27.10.2020 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 

1) Esta data - Esta história. As expressões sublinhadas referem-se ao seguinte fato: 
 
(A) O dia da Abolição da Escravatura.                                                 (B) O dia Mundial da Consciência Negra. 
(C) O dia Mundial do meio Ambiente.                                                  (D) O dia Nacional da Consciência Negra. 
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2) O Quilombo dos Palmares, onde viveu Zumbi, 

encontra-se na Região: 

(A) Norte.  (B) Nordeste. 

(C) Centro-Oeste. (D) Sul. 

 

3) Nos quilombos os negros viviam: 

(A) livres e praticavam a sua própria cultura. 

(B) livres, mas não podiam praticar sua cultura. 

(C) aprisionados e não praticavam seus costumes. 

(D) aprisionados, mas praticavam seus costumes. 

 

4) ¨Porém, o refúgio era sempre atacado...¨ A 

palavra em destaque refere-se:  

(A) ao Quilombo. (B) ao escravo. 

(C) a Senzala.  (D) ao Brasil. 

 

5) ¨...pois, os donos dos cativos os queriam de volta 

para trabalhar em suas terras¨. A palavra em 

destaque substitui: 

(A) fazendeiros.  (B) escravos. 

(C) feitores.             (D) Zumbi. 

 

6) O dia 20 de Novembro foi considerado Dia 

Nacional da Consciência Negra porque foi o dia que: 

(A) fundaram o Quilombo. 

(B) a Lei Áurea foi assinada. 

(C) nasceu Zumbi dos Palmares. 

(D) Zumbi morreu em combate. 

 

7) No trecho "não foi nessa data que foi declarado o 

fim da escravidão no Brasil?" – o ponto de 

interrogação foi usado para: 

(A) expressar admiração. 

(B) finalizar uma ideia. 

(C) expressar indignação. 

(D) dar uma explicação. 

 

8)"... igualdade de direitos entre as pessoas..." A 

palavra em destaque refere-se: 

(A) somente aos homens.   (B) a todos. 

(C) somente as mulheres.   (D) somente aos negros. 

9) Este texto foi escrito para:  

(A) contar uma história. 

(B) ensinar uma experiência. 

(C) ensinar uma receita. 

(D) informar sobre um fato histórico. 

 

10) O objetivo do texto é mostrar que: 

(A) Zumbi foi criado por um padre. 

(B) no dia 13 de maio de 1888 aboliu-se de vez a 

escravidão no Brasil. 

(C) os abolicionistas refugiaram-se nos Quilombos. 

(D) houve luta contra a discriminação racial e a luta 

ainda continua pelo direito a igualdade entre todos. 

 

RESPONDA RÁPIDO: 

 

1- Comemora-se no dia 20 de novembro 

_________________________________________ 

 

2- Período em que a Consciência Negra começou a 

ser contada no Brasil ______________________ 

 

3- Nome do menino guerreiro _________________ 

 

4- Local do nascimento do menino _____________ 

 

5- Quem criou o menino _____________________ 

 

6- Estado onde situava-se o Quilombo __________ 

 

7- Local onde os escravos moravam ___________ 

 

8- Missão de Zumbi ________________________ 

_________________________________________ 

 

9- Zumbi foi morto em _______________________ 

10- Há quantos anos Zumbi morreu ____________ 

11- Data em que foi decretada o fim da escravidão 

no Brasil _________________________________ 

12- 20 de novembro é um dia de ... ____________ 

_________________________________________ 
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