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O 20 de novembro entra para o calendário nacional como uma data destinada às 
mobilizações em torno da Consciência Negra. Data escolhida para homenagear o 
herói negro Zumbi, que morreu no ano de 1695, um dos grandes líderes do Quilombo 
dos Palmares. No Sistema Nacional de Educação também é uma data que 
obrigatoriamente integra o calendário escolar.  
 

Francisco foi o nome cristão de Zumbi, o herói brasileiro que mais vitórias obteve nos 
combates da nossa história. Zumbi foi capturado na região de Palmares, onde nasceu. 
Tinha então seis anos de idade, sendo criado por um padre português, que o ensinou 
a ler e escrever, inclusive em latim. Também aprendeu a desenvolver as atividades de 
coroinha na igreja.  
 

Contudo, com idade de 15 anos, ele foge, retornando a Palmares. Era o ano de 1670. 
Passou então a chamar-se Zumbi e transforma-se num excelente estrategista militar, 
e, em pouco tempo assume a liderança do Quilombo dos Palmares, substituindo o 
líder anterior, Ganga Zumba.  
 

Além de ser uma data em homenagem a Zumbi, um dos símbolos da luta negra, o 20 
de novembro é dedicado especialmente a uma reflexão nacional sobre a situação 
sociopolítica e econômica da população negra, bem como sobre a sua participação 
fundamental na história e cultura brasileira. É um chamado a reflexão sobre as 
conseqüências do processo de escravidão para a população negra, que provocou 
desigualdades sociais entre negros e brancos até os dias atuais; das formas de 
racismo, dinamizada pelo preconceito e discriminação racial que fazem com que 
sabemos pouco sobre nós mesmos e/ou neguemos a nossa identidade negra e 
mestiça.  
 

Essa data é uma conquista que reflete muito as lutas históricas dos negros brasileiros. 
Alguns estados brasileiros e vários municípios decretam feriado nesta data, numa 
evidente demonstração da importância da discussão em relação à questão étnico-
racial no país e reconhecimento da inclusão de Zumbi dos Palmares no rol dos heróis 
nacionais. Mato Grosso é um dos estados que estabeleceram feriado estadual em 
comemoração ao 20 de novembro, uma decisão importante para a população do 
Estado, principalmente considerando que Mato Grosso tem na sua história e cultura 
uma contribuição negra inegável na construção do patrimônio cultural e econômico. 
Devemos lembrar ainda que a presença negra em Mato Grosso chega ao índice de 
54%, superior ao patamar nacional, que é de mais ou menos 46%.  
 

Enfim, o 20 de novembro é uma data para todos nós brasileiros, independente das 
matizes de cores e origem étnico-racial, pensarmos e agirmos para a construção de 
uma sociedade livre de preconceitos e orgulhosa de sermos brasileiros e brasileiras, 
que carregam a marca de sermos pluriétnicos.  
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