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Instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, o Dia da
Consciência Negra remete ao dia em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi
morto, em 1695, aos 40 anos de idade. O Quilombo de Palmares situava-se na Serra da
Barriga, antiga Capitania de Pernambuco. Hoje a Serra pertence ao município de União
dos Palmares, no estado de Alagoas. O Quilombo foi formado por volta de 1597 por
escravos fugitivos das lavouras de cana-de-açúcar da região. A destruição do quilombo
foi efetuada por um grupo de bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho,
também responsável pela morte de Zumbi. 

O Dia Nacional da Consciência Negra é, portanto, fruto da reivindicação de valorização
de um símbolo histórico nacional - Zumbi dos Palmares. Essa reivindicação começou na
década de 1970, quando o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial,
em congresso realizado em 1978, elegeu a figura de Zumbi como símbolo da luta e
resistência dos negros no Brasil.  

conexão lusófona

Com isso, o 20 de novembro tornou-se a
data para celebrar e relembrar a luta dos
negros contra a opressão no Brasil. Por essa
razão, a comemoração do 13 de maio, data
em que a abolição da escravatura
aconteceu, foi deixada de lado pelos
Movimentos Negros. O argumento é que a
data representaria uma “falsa liberdade”,
uma vez que, após a Lei Áurea - Lei nº 3.353,
de 13 de maio de 1888, os negros foram
entregues à própria sorte e ficaram sem
nenhum tipo de assistência do poder
público. Segundo historiadores modernos, a
Lei Áurea foi assinada para atender 

 

Feitas estas considerações sobre a história da data, nesta Edição do “Hoje é Dia D”
queremos abordar a contribuição decisiva da cultura negra para a formação da
identidade do Brasil!  

interesses dos grandes fazendeiros, já que a 

atividade escravagista não era mais lucrativa como antes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12519.htm
http://brasilianafotografica.bn.br/?p=17370
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/quilombo-dos-palmares.htm
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-domingos-jorge-velho-o-bandeirante-que-aniquilou-o-quilombo-dos-palmares.phtml
http://brasilianafotografica.bn.br/?p=17370
http://brasilianafotografica.bn.br/?p=17370
https://www.brasildefato.com.br/2019/04/05/uma-historia-oral-do-movimento-negro-unificado-por-tres-de-seus-fundadores
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm
http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/276-lei-aurea


sindicato dos jornalistas

Claro que muitas são as
abordagens possíveis – do
sofrimento e torturas impostos ao
povo negro por conta da
escravidão, ao racismo estrutural
presente ainda hoje nas relações
sociais em nosso país. Mas esta
edição quer celebrar a cultura
negra e seu papel em nossa
formação. Com os povos negros
vieram os costumes, as religiões, as
tradições, uma cultura forte e
diferente das que já estavam aqui -
dos europeus e dos índios. A união
e a mistura de todos esses
elementos deram origem à rica e
diversa identidade brasileira. 

Em 2020, a Edição nº 1 do “Hoje é Dia D” tratava justamente desta data. Veja aqui: Hoje
é Dia D - 20 de novembro, Dia da Consciência Negra

https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/04/20-de-novembro-Dia-da-Consciencia-Negra.pdf


Quem foi 

Dandara dos Palmares? 

ebiografia

Dandara viveu na época do
Brasil Colonial. Escrava, fugiu
e tornou-se uma líder
guerreira, lutando na defesa
de inúmeros ataques ao
Quilombo dos Palmares,
onde refugiou-se junto a
muitos negros que também
haviam conseguido escapar
da escravidão. 

Dandara foi casada com
Zumbi dos Palmares, líder do
quilombo e, juntos, lutaram
pela liberdade de todos os
escravos e contra a
escravidão colonial. A defesa
deste espaço era
fundamental, pois o
quilombo era a casa de
acolhida dos escravos fugidos
e a representação da
resistência do povo negro à
escravidão da época. 

quilombo e, juntos, lutaram pela liberdade de todos os escravos e contra a
escravidão colonial. A defesa deste espaço era fundamental, pois o quilombo
era a casa de acolhida dos escravos fugidos e a representação da resistência do
povo negro à escravidão da época. 

Ela foi presa no ano de 1694 em um dos muitos ataques sofridos pelo
Quilombo de Palmares. Em um ato de desespero, para não retornar à condição
de escrava, Dandara cometeu suicídio. 



Muitos grupos e muitas tradições

diferentes 

A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África
durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. Porém, um
equívoco muito comum é considerar que o povo negro ancestral, aquele que originou
a grande mescla étnica brasileira, provém de uma cultura única, ou seja, provém de
territórios e povos homogêneos, com os mesmos hábitos e valores. 

Os negros trazidos para o Brasil pertenciam, principalmente, a dois grandes grupos
étnicos: os sudaneses, originários da Nigéria, Daomé e Costa do Marfim, e que
ocuparam principalmente a Bahia. Já os bantos, capturados no Congo, Angola e
Moçambique, foram desembarcados, em sua maioria, em Pernambuco, Minas Gerais
e no Rio de Janeiro. Calcula-se que entre 1550 e 1855 entraram nos portos brasileiros
cerca de quatro milhões de africanos, na sua maioria jovens do sexo masculino.  

wikipedia creative commons

As crenças religiosas dos
bantos (que incluíam nagôs
e jejes) deram origem às
religiões afro-brasileiras,
mas havia também os povos
hauçás e malês, que eram
de religião islâmica e
alfabetizados em árabe.
Assim como a indígena, a
cultura africana foi
geralmente suprimida pelos
colonizadores. Na colônia,
os escravos aprendiam o
português, eram batizados
com nomes portugueses e
obrigados a se converter ao
catolicismo.  

Contudo, nos raros momentos de descanso e de “liberdade”, longe da vigilância dos
feitores e capatazes, cultivavam sua cultura e idiomas (incluindo dezenas de dialetos
conforme o país de origem). 

cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Na colônia, os escravos
aprendiam o português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se
converter ao catolicismo.  

https://www.historiadobrasil.net/respostas/feitores_capatazes.htm


A religião 

novaescola

Na África, havia (e ainda há)
muitas religiões diferentes.
Antes de vir para cá, cada grupo
seguia a religião de sua família
ou clã. Mas quando chegaram
aqui, os escravos foram
separados de seus parentes e
pessoas próximas. Por isso,
passaram a se reunir com
pessoas de outras etnias para 
 Para que todos pudessem
participar, essas reuniões eram
uma mistura de cada religião,
com rituais e cultura unidos e
partilhados. Daí surgiu o
Candomblé. Nascido na Bahia, o
Candomblé é uma religião de
matriz africana que cultua os
orixás. O termo candomblé vem
da junção das palavras
quimbundo candombe (dança
com atabaques) + iorubá ilê
(casa), significando, portanto,
casa da dança com atabaques.
Decorrida do animismo
africano, a religião tem por base
a alma da natureza. Em seu
entendimento, os animais e
plantas possuem espiritualidade.  

realizarem os cultos secretamente. Para que todos pudessem participar, essas
reuniões eram uma mistura de cada religião, com rituais e cultura unidos e
partilhados. Daí surgiu o Candomblé. Nascido na Bahia, o Candomblé é uma religião
de matriz africana que cultua os orixás. O termo candomblé vem da junção das
palavras quimbundo candombe (dança com atabaques) + iorubá ilê (casa),
significando, portanto, casa da dança com atabaques. Decorrida do animismo
africano, a religião tem por base a alma da natureza. Em seu entendimento, os
animais e plantas possuem espiritualidade.  

wikipedia creative commons

 

Já a Umbanda une práticas de

várias religiões, inclusive das

africanas, mas também

práticas cristãs e indígenas.

Ela se originou no Rio de

Janeiro, no início do século

20. É considerada uma

"religião brasileira por

excelência" com um

sincretismo que combina o

catolicismo, a tradição dos

orixás africanos e os espíritos

de origem indígena.  

sincretismo que combina o catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos
de origem indígena.  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/religiao/candomble
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sincretismo


Há, ainda, pelo Brasil, outras religiões de origem africana: Babaçu (PA);
Batuque (RS); Cabula (ES, MG, RJ e SC); Culto aos Egungun (BA, RJ e SP); Culto
de Ifá (BA, RJ e SP), Macumba (RJ), Omoloko (RJ, MG, SP), Quimbanda (RJ, SP),
Tambor-de-Mina (MA), Terecô (MA), Xambá (AL, PE), Xangô do Nordeste (PE),
etc. 

Já parou para pensar, por exemplo, qual a origem do ritual de pular sete
ondas no mar e de usar roupa branca na noite de Réveillon? Em todas as
praias do Brasil, seguidores de Iemanjá costumam seguir essas tradições que
têm origem nas religiões africanas. Iemanjá, a Rainha do Mar, é uma
divindade africana originalmente vinda da Nigéria, de tradição iorubá, e
incorporada pelo candomblé e pela umbanda no Brasil. 

wikipedia creative commons

O costume de usar
branco, cor que
simboliza a paz e a
purificação
espiritual, já era
comum nas antigas
tribos africanas, que
usavam roupas
assim para celebrar
Iemanjá na virada do
ano. No Brasil, a
umbanda
disseminou o
costume, que foi
incorporado por
muitas pessoas. 

Para saber mais: Conheça as diferenças e semelhanças entre o
candomblé e a umbanda

Iemanjá na virada do ano. No Brasil, a umbanda disseminou o costume, que foi
incorporado por muitas pessoas. 

https://www.dci.com.br/dci-mais/vida-e-estilo/pular-7-ondas-no-reveillon/70272/
https://oglobo.globo.com/epoca/conheca-as-diferencas-semelhancas-do-candomble-da-umbanda-24127498


As línguas africanas exerceram tanta influência no modo de falar do povo
brasileiro que a nossa língua já é considerada diferente do Português de Portugal.
Na Bahia, são usadas cerca de 5 mil palavras de origem africana.  

Nosso vocabulário é repleto de termos e expressões de origem africana: abadá,
caçamba, fubá, corcunda, miçanga, samba, saravá, moleque, macumba, entre
outras.  

Assim, por exemplo, falar que está borocoxô, que foi engambelado, chamar alguém
de babaca, dizer que ficou zonzo com a bagunça, fazer um cafuné e cochilar,
mandar para as cucuias, chamar uma mulher de velha coroca – são alguns dos
milhares de vocábulos de origem africana absorvidos pela língua portuguesa
falada no Brasil. 

A língua 

A região banto (veja a
imagem ao lado)
compreende um grupo de
300 línguas muito
semelhantes, sendo o
quicongo (falado no
Congo e no norte da
Angola), o quimbundo

(região central de Angola)
e o umbundo (sul de
Angola e em Zâmbia) os
que tiveram maior
número de falantes no
Brasil.  

Mark Dingemanse, Béria Lima de

Rodríguez - wikimedia commons



A música e a capoeira 

A cultura africana também contribuiu com muitos ritmos que são a base de boa parte

da música popular brasileira. Sabia que o samba, por exemplo, tem sua origem em

rituais religiosos africanos? Os batuques eram utilizados como elementos religiosos e, a

partir do século XIX, no Rio de Janeiro, a mistura com o som do maxixe e outros ritmos

da época, permitiu o surgimento das primeiras rodas de samba brasileiras. Outros

gêneros musicais como o Lundu deram origem à base rítmica do choro e da bossa-nova. 

alobahia

Além do samba, que é o

estilo brasileiro mais

famoso no mundo, outros

ritmos também vieram da

África: Maracatu, Congada,

Cavalhada, Moçambique.

Além disso, muitos

instrumentos musicais:

Afoxé: tipo de chocalho

feito com uma cabaça e

uma rede de miçangas;

Agogô: cones de metal

tocados com uma baqueta;

Berimbau; 

Caxixi: cesto de vime em

forma de chocalho

encerrado no fundo uma

cabaça com sementes;

atabaque: tambor alto;

Cuíca: parecido com

tambor, mas com uma

varinha encostada à pele,

que fricciona produzindo

som; Djembe, ganzá e

muitos outros. 

Agogô: cones de metal tocados com uma baqueta; Berimbau; 
Caxixi: cesto de vime em forma de chocalho encerrado no fundo uma cabaça com
sementes; atabaque: tambor alto; Cuíca: parecido com tambor, mas com uma varinha
encostada à pele, que fricciona produzindo som; Djembe, ganzá e muitos outros. 

Para saber mais: A História do Samba  

A capoeira, uma mistura de dança e luta, foi criada pelos escravos como uma estratégia

de defesa. Como os treinamentos de combate eram proibidos, os escravos fugidos e

recapturados ensinavam aos demais os movimentos. Embalados pelo som do berimbau,

eles enganavam os capatazes, interpretando apenas uma dança. Assim, eles treinavam

nos engenhos sem levantar suspeitas.  

https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/origem-samba.htm#:~:text=O%20samba%20originou%2Dse%20dos,e%20dos%20movimentos%20do%20corpo.
https://musicabrasilis.org.br/temas/lundu-origem-da-musica-popular-brasileira
https://www.youtube.com/watch?v=hMqSe4aJqxU


CÓDIGO PENAL DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. DECRETO
NÚMERO 847, DE 11 DE OUTUBRO DE 1890.  

Capítulo XIII, Dos vadios e capoeiras. 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza
corporal conhecida pela denominação Capoeiragem: andar em correrias, com
armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto
ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum
mal. Pena: de prisão celular por dois a seis meses. Parágrafo único. É
considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou
malta. Aos chefes ou cabeças, se imporá a pena em dobro. 

Mas até a abolição da escravatura,

em 1888, a lei punia os praticantes

de capoeira com penas de até 300

açoites e o calabouço. E a punição

continuou mesmo com o fim da

escravidão. De 1889 a 1937, a

capoeira era crime previsto pelo

Código Penal. Uma simples

demonstração poderia resultar em

seis meses de cadeia: 

Somente em 1937, quando o presidente do Brasil à época, Getúlio Vargas, assistiu uma

apresentação e a definiu como “o único esporte genuinamente nacional”, a proibição foi

revogada e a prática legalizada. 

A Roda de Capoeira foi registrada como bem cultural pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional) no ano de 2008, com base em inventário realizado nos

estados de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro. E em novembro de 2014, recebeu o

título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. 

Para saber mais: Capoeira: um ato de resistência! 

terceiro setor

https://www.politize.com.br/capoeira-um-ato-de-resistencia/
https://www.politize.com.br/capoeira-um-ato-de-resistencia/


Ingredientes como o leite de

coco, a pimenta malagueta, o

gengibre, o feijão preto, as

carnes salgadas e curadas, o

quiabo, o mel, a castanha, as

ervas aromáticas e o azeite de

dendê não eram usados na

cozinha brasileira antes da

chegada dos negros. Muitos

pratos conhecidos e hoje

apreciados aqui vieram da África

ou foram transformados pelos

escravos ao longo do tempo: o

vatapá, o caruru, o abará, o

abrazô, o acaçá, o acarajé, o

bobó, os caldos, o cozido, o angu,

o cuscuz salgado, a moqueca. E

os doces? Canjica (ou

mungunzá), quindim, pamonha,

angu doce, doce de coco, doce de

abóbora, paçoca, quindim de

mandioca, tapioca e bolo de

milho são alguns exemplos.  

apreciados aqui vieram da África ou foram transformados pelos escravos ao longo do
tempo: o vatapá, o caruru, o abará, o abrazô, o acaçá, o acarajé, o bobó, os caldos, o
cozido, o angu, o cuscuz salgado, a moqueca. E os doces? Canjica (ou mungunzá),
quindim, pamonha, angu doce, doce de coco, doce de abóbora, paçoca, quindim de
mandioca, tapioca e bolo de milho são alguns exemplos.  

A culinária 

minasfazciencia - foto Giorgio Lubrano 

O acarajé 

O acarajé é uma das mais tradicionais especiarias populares no Brasil e carrega uma

história cultural ainda pouco conhecida. Ele é vendido por todo o país, principalmente em

regiões turísticas da Bahia, produzido majoritariamente por mulheres – mães e filhas de

santo -, e oferecido no tabuleiro, onde acompanha também outras iguarias baianas, como

o abará, o lelê, a cocada preta, cocada branca, o pé-de-moleque, a passarinha, o bolo de

estudante. Além disso, como se assemelha a um balcão, o tabuleiro também tem espaço

para guardar panelas, colheres de pau e objetos rituais, como figas, dandás e colares de

conta.  

A palavra acarajé se origina da língua africana iorubá: akará = bola de fogo e jé = comer,

sendo assim, “comer bola de fogo”. O significado vem da história de Xangô e Iansã. 



tripadvisor
Acarajé

Conforme a narrativa da Fundação
Joaquim Nabuco, “Iansã, a deusa
dos ventos e das tempestades, foi à
casa de Ifá (oráculo africano)
buscar um alimento para seu
marido. Ifá o entregou
recomendando que quando Xangô
comesse fosse falar para o povo.
Desconfiada, Iansã o provou antes
de entregá-lo ao marido e nada
aconteceu. Chegando em casa,
entregou o preparado a Xangô, sem
esquecer de repassar as
informações do Ifá. Xangô o comeu
e quando estava falando ao povo,
começaram a sair labaredas de fogo
da sua boca. Aflita, Iansã correu
para ajudá-lo, começando também
a ter labaredas de fogo saindo da
sua boca. Diante disso, o povo
começou a saudá-los de grandes
reis de Oyó, ou seja, grandes reis do
fogo”. 

de entregá-lo ao marido e nada aconteceu. Chegando em casa, entregou o preparado a

Xangô, sem esquecer de repassar as informações do Ifá. Xangô o comeu e quando

estava falando ao povo, começaram a sair labaredas de fogo da sua boca. Aflita, Iansã

correu para ajudá-lo, começando também a ter labaredas de fogo saindo da sua boca.

Diante disso, o povo começou a saudá-los de grandes reis de Oyó, ou seja, grandes reis

do fogo”. 

brasildefato

As baianas são conhecidas
principalmente pelas vestimentas:
panos na cabeça, vestidos longos
brancos, adereços e colares, que
significam a que candomblé as
baianas usuárias pertencem. O
Ofício das Baianas de Acarajé foi
reconhecido como Patrimônio
Nacional e inscrito no Livro dos
Saberes em 2005 pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN).  

O ofício diz respeito a todo o ritual envolvido, desde o preparo do alimento para
oferendas ou para comercialização, até a indumentária própria das baianas, que
revela sua condição social e sua crença. 25 de novembro é o dia Nacional das
Baianas de Acarajé.  



Contam algumas versões que os escravos,

utilizando as sobras das carnes dos senhores,

criaram a feijoada, com as partes menos nobres

do porco – orelhas, rabo, pés… mas esta versão

está sendo desconstruída pelos historiadores. 

Bem mais provável é que a feijoada seja uma

adaptação local do cozido português – na Europa

da época, surgiram outros pratos juntando carnes

variadas e feijão (só que branco), como também é

o caso do cassoulet, originário da França. “Em

diversos países, encontram-se variações da receita

em que vários ingredientes são cozidos na mesma

panela. Os séculos 16 a 18 foram marcados pela

escassez de alimentos, não podendo haver

desperdício. Os acompanhamentos da feijoada

servidos hoje – arroz branco, farofa, couve

refogada e laranja – só foram incorporados muito

mais tarde, provavelmente no século XIX. 

A feijoada e sua origem controversa 

marieclaire

servidos hoje – arroz branco, farofa, couve refogada e laranja – só foram incorporados muito

mais tarde, provavelmente no século XIX. 

O cassoulet, a feijoada francesa - tudogostoso 

Segundo a historiadora Paula Pinto e Silva, autora

do livro Farinha, Feijão e Carne-Seca – Um Tripé

Culinário no Brasil Colônia, a dieta dos escravos não

era tão diferente da dos senhores. “A alimentação no

Brasil colonial era muito pobre, em razão da

agricultura e do transporte bastante deficientes e do

alto preço dos produtos vindos de Portugal. E os

donos do poder não podiam deixar os escravos à

míngua, ou eles não teriam forças para trabalhar.

Assim, ricos e pobres comiam basicamente a mesma

coisa: um angu feito de farinha de mandioca e água,

carne-seca, feijão, milho e algumas frutas, como

coco e banana”, conta. 

Para saber mais: Origem da Feijoada e sua História: Você tem certeza que ela nasceu

nas senzalas?

https://alimentacaoemfoco.org.br/historia-da-feijoada/


Enquanto isso, na Sala da
Memória... 

A Sala da Memória da JFPR possui 11 processos que mencionam o termo “escravo”, a maioria

tratando de Autos de Inventário, em que os escravos eram tidos como “bens” de família. 

associação brasileira de estudos do trabalho

Os Autos de Petição para Execução nº 12,

porém, processo mais antigo do acervo

histórico, autuado em 13/01/1865, tratava

do recolhimento de impostos sobre um

lote de escravos.  

O Procurador fiscal da Fazenda Provincial

ingressou com ação para cobrar da

empresa Bernardo Gavião Ribeiro a

quantia de onze contos e oitocentos mil

réis (11:800$000), além do prêmio de

saida de saída de 236 (duzentos e trinta e seis) escravos da província do Paraná, levados da Fazenda

Capão Alto para a província de São Paulo. 

ensinarhistória

Os escravos pertenciam aos religiosos

carmelitas do Convento do Carmo e

foram arrendados junto com a

fazenda. No processo constam o

nome e as idades dos escravos, entre

os quais, “idosos de 50 anos e crianças

com menos de 1 ano de idade”. 

Foi expedida carta precatória para

pagamento em 24 horas ou penhora

de tantos bens quanto fossem

necessários para garantir o valor

cobrado, a ser cumprida em São

Paulo. O imposto devido pelo

transporte de cada escravo era de 50

mil réis (50$000).  

necessários para garantir o valor cobrado, a ser cumprida em São Paulo. O imposto devido

pelo transporte de cada escravo era de 50 mil réis (50$000).  

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/informationobject/browse?showAdvanced=1&sort=alphabetic&sq0=escravo&levels=232&topLod=1&rangeType=inclusive
https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/autos-de-peticao-para-execucao-n-12


5 filmes brasileiros para refletir sobre a cultura negra
 

Para saber mais: A biografia de 21 personalidades negras muito importantes da
história

Indicações da Edição
TV Justiça - Documentário - Consciência Negra

Para celebrar o início do Mês da Cultura Africana, o

documentário “Consciência Negra” traça um panorama da

trajetória dos negros no Brasil. Grandes nomes do movimento

negro no país repercutem a herança da escravidão e suas

consequências no presente e no futuro do povo brasileiro.  

TV Justiça - Documentário - Quilombos do século XXI

A TV Justiça resgata parte da história do Brasil com o

documentário Quilombos do Século XXI. Líderes do movimento

negro e historiadores afro-brasileiros discutem a questão do

racismo estrutural que vigora no país desde o fim da escravatura,

em 1888. Leis que foram publicadas ainda no Império impediram

a emancipação dos descendentes diretos dos grupos escravizados

pelos portugueses. 

ebc brasil

https://blog.institutosingularidades.edu.br/5-filmes-brasileiros-para-refletir-sobre-a-cultura-negra/
https://www.ebiografia.com/biografia_personalidades_negras_importantes_historia/
https://www.youtube.com/watch?v=wbNv--cnkAA&list=PLVwNANcUXyA_JW1nxVqfElccJ-W79VRAN&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=CNhqvWJjGII&list=PLVwNANcUXyA_JW1nxVqfElccJ-W79VRAN&index=27


" Ninguém nasce odiando outra

pessoa pela cor de sua pele, por sua

origem ou ainda por sua religião.

Para odiar, as pessoas precisam

aprender, e se podem aprender a

odiar, elas podem ser ensinadas a

amar".

 

Nelson Mandela 

20 de novembro
Dia da Consciência Negra
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