Ficha de Atividade
Especial Consciência Negra

Reunião temática para o Ramo Sênior
sobre o dia da Consciência Negra
Liberdade, igualdade e fraternidade na Revolta dos Búzios
Objetivo da atividade:
Compreender o racismo está presente em nossas vivências e como podemos atuar contrários ao
racismo, e para isso, iremos compreender como ele está presente em nossa História e em nosso
cotidiano.
Itens da progressão trabalhados:
16. Sou reconhecido em todos os ambientes em que convivo como pessoa alegre e otimista, capaz
inclusive de rir dos meus próprios absurdos, mas sem praticar um humor hostil, preconceituoso
ou vulgar;
23. Assumo posição ativa diante dos abusos à dignidade das pessoas.
Descrição das atividades:
*Toda a atividade pode ser feita via aplicativo de videochamada. Será necessário o apoio dos pais
ou responsáveis para o desenvolvimento da atividade na forma virtual.
Elementos iniciais:
O Dia Nacional da Consciência Negra, data que faz referência à morte de Zumbi, o então líder
do Quilombo dos Palmares, o 20 de novembro, tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta
dos negros contra a opressão no Brasil. Nós Escoteiros atuamos dentro de uma cultura de paz e
contrário a qualquer tipo de discriminação, entre elas o racismo. Este dia nos remete a necessidade
de relembrar e incluir a igualdade racial em nossas reflexões, ações e atividades enquanto um
movimento educacional que busca contribuir na formação de jovens e adultos conscientes,
que saibam lutar pelos seus direitos e de seus irmãos e irmãs dentro e fora do escotismo. Esta
é uma reunião para provocar novas compreensões sobre esta temática, mas a mesma deve ser
trabalhada para além deste momento, em diversas atividades ao longo do ano, e sobretudo que
esteja presente em nossos processos educativos elementos de reflexão e de ação na busca por
uma igualdade racial.
CRONOGRAMA:

Duração

Atividade

15’

Abertura

10’

Palavras Iniciais

20’

Conhecendo a Revolta dos Búzios

20’

Jogo Revolta dos Búzios

40’

Produção de Vídeos

10’

Postagem nas Redes Sociais

20’

Discussão Geral

10’

Encerramento
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Atividade 01: Conhecendo a Revolta dos Búzios
A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, foi
um movimento que afirmava ideais que estavam sendo espalhados pelo mundo com a Revolução
Francesa (1789). São Domingos (atual Haiti) também promoveu sua revolução em 1791, mostrando
aos afrodescendentes que podiam lutar por liberdade, igualdade e fraternidade.
Movimentos como a Conjuração Baiana demonstram anseios importantes que estão em nossa
sociedade, como a luta contra o racismo. Ideias que movimentaram os rebeldes nesta revolta
também movimentam o nosso cotidiano. As desigualdades no Brasil são grandes e vêm desde
o período do Brasil Colonial.
Vamos assistir ao seguinte vídeo para compreender melhor o que foi esse movimento:
Vídeo: [“Revolta na Bahia”] Nerdologia, 8min26s,
Atividade 02: Vamos jogar virtualmente o jogo Revolta dos Búzios 220 Anos
[Link do Jogo]
Atividade 03: Produção de um vídeo de 1 a 3 minutos sobre a temática do racismo no Brasil.
Demonstrando a posição do Movimento Escoteiro contra o racismo.
Link de vídeos que trabalham a temática:
[Vídeo 1]
[Vídeo 2]
Atividade 04: Produzir postagens virtuais que tratam dos lemas de igualdade, fraternidade
e liberdade, voltados a luta contra o racismo, como defendidos na Revolução dos Búzios.
Usem as seguintes hashtags na postagem:
#vidasnegrasimportam #consciencianegra #escoteirosdobrasil
Atividade 05: Discussão geral sobre a temática trabalhada na atividade.

Reunião elaborada por: Equipe Nacional de Diversidade
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