
 
 

“CHEGA DE NEGAÇÃO, A CONSCIÊNCIA NEGRA” 

 

  Vimos a público lembrarmos que abolição da escravatura no Brasil não 

livrou as pessoas não mais escravizadas da discriminação racial e das 

consequências nefastas desta, como a exclusão social, a miséria e a negação 

por completa. Portanto, a celebração do dia Nacional da Consciência Negra, 20 

de novembro é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade 

brasileira e sua contribuição no crescimento e desenvolvimento do nosso país.  

Por motivos econômicos, na capital Paranaense, foi solicitado o cancelamento 

do feriado do dia em comemoração a consciência Negra, situação esta que por 

motivos pouco esclarecidos em Florianópolis a referida data também foi alvo de 

perseguição culminando na extinção desse feriado na nossa Capital. 

                        “Por motivos econômicos, por mais de trezentos anos os negros foram 

sequestrados de suas terras, comercializados e coisificados. Também por 

motivos econômicos, há exatamente 125 anos, quando a mão-de-obra escrava já 

não interessava ao sistema capitalista em desenvolvimento, os negros foram 

libertados e deixados a sua própria sorte. Ainda por motivos econômicos, os 

negros engrossam até hoje as favelas brasileiras, compõem a parcela mais 

pobre da população, possuem os empregos mais precarizados, recebem os 

menores salários, os motivos econômicos se confundem com o racismo tão 

profundamente enraizado no Brasil. O racismo que também é institucional, o 

racismo que nos persegue e faz parte da nossa história” (Afrodescendente do 

Sul, 2013). 

Na contramão, outras cidades como Belém - AL e Rio de Janeiro - RJ 

resolveram manter o feriado municipal, assim valorizando a luta diária do 

negro, as culturas, as religiões, as histórias, as ancestralidades, as identidades 

raciais e as resistências, de tantos homens e mulheres que lutaram pela 

liberdade e pela igualdade. 
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