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 O que faz o negro ser negro? Só a cor da pele? Muitos autores vem se 

debruçando sobre este tema. Munanga (2009) estabelece três marcadores que 

auxiliariam para construir o conceito de identidade negra. São os fatores 

históricos, linguísticos e psicológicos. O primeiro é considerado o mais 

importante, porque une diversos povos através de um sentimento de 

continuidade, daí a importância da busca pela ancestralidade. Essa história 

comum vem sendo encontrada nas comunidades religiosas de matriz africana, 

onde se reproduz, através da oralidade, os mitos de origem. 

 Como os idiomas africanos foram arrancados de seu povo nas colônias, 

a linguagem que restou e que serve como algo que marca uma identidade 

comum é a estética do cabelo, estilos 

musicais e de danças. E sobre o fator 

psicológico, se há uma diferença entre o 

temperamento de brancos e negros, 

existe pela socialização histórica dos 

negros através de suas estruturas 

comunitárias e não por algo biológico 

como acreditavam os racialistas. 

 Talvez o elemento de maior coesão 

que possibilite a negritude seja o 

sentimento comum de ser excluído de sua condição de cidadania. Mas para 

tornar esse sentimento em algo transformador, o negro precisa começar 

aceitando seu próprio corpo, gostando dele, considerando-o normal, assim 

como o branco vê a si próprio. A partir desse momento, cada negro ou negra 
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O imperialismo colonial 
retirou basicamente duas 
coisas da África e de seu 

povo: sua riqueza 
material e sua história. E 
um homem sem história 

não tem identidade. 



torna-se responsável por recuperar os valores e a história de seu povo que lhes 

foi arrancada pela diáspora. 

 Isto porque  Passa a assumir a identidade que lhe é ensinada. A 

educação colonial ensina o idioma, a história e a cultura europeia, o negro 

passa a ser socializado nesse espaço, e considera tudo que for branco como 

norma, como natural, como normativo. Embranquecer para adequar-se, para 

sentir-se normal passa a ser uma saída para centenas de negros e negras. 

 Quando recusa a assimilação precisa voltar às raízes. Muitos autores 

reiteram a importância de intencionalmente voltar-se para a história da África 

que não se conhece, muitas vezes a escola não está preparada ou vontade 

política para investir nesse assunto com a dedicação necessária. Afinal, muitos 

professores não têm domínio desse conteúdo, ainda que a lei que obriga o 

ensino da história e da cultura 

africanas nos ensinos fundamental e 

médio não seja tão recente assim. 

 Gomes (2017)   defende que o 

movimento negro é capaz de 

produzir e sistematizar 

conhecimentos sobre a questão 

racial brasileira. Faz isso ao 

ressignificar e politizar o tema raça, 

tirando-o do espaço da inferioridade 

e dando a ele um caráter 

emancipatório. Ultrapassa, portanto, os limites do mito da democracia racial ao 

mobilizar e reivindicar políticas públicas reparatórias para a população negra, 

que vive ainda o racismo em seu cotidiano.   

 A postura política combativa dos movimentos negros deve estar no 

espaço escolar, enfrentando o conservadorismo e estimulando a inquietude e 

as possibilidades de novas formas de aprender e de integrar a diversidade 

racial. É consenso entre os movimentos negros de que a escola reproduz o 

racismo, tendo em vista que a raça é um elemento estrutural e estruturante da 

sociedade brasileira. Justamente por isso e partindo do princípio de que a 

A escola precisa buscar os 

movimentos negros para 

embasar seus projetos 

pedagógicos que 

pretendam ser 

emancipatórios. 

 



experiência social gera conhecimento, a autora defende que fazendo um breve 

levantamento histórico dos movimentos negros no Brasil, no meio do século XX 

a luta era pelo acesso ao ensino secundário. Demonstrando que a ideia de 

uma integração real da população negra através da educação não é recente. 

Com a universalização da educação o movimento negro percebeu que a 

inclusão não aconteceu, surgindo deste fato, a ideia das cotas.  

 Para tanto, é necessário que os pesquisadores dos movimentos negros 

produzam conhecimento sobre a realidade social, descobrindo possibilidades, 

desenvolvendo inconformismos e por isso mesmo, mudanças na educação e 

no espaço escolar. Esse é o papel dos movimentos negros e ele precisa ser 

aproveitado pela escola. Afinal, é o movimento negro quem procura elaborar 

identidades a partir do 

desenvolvimento de práticas e de 

teorias, abrindo espaços nas 

redes sociais, nas pautas 

políticas e no fazer pedagógico. 

  Uma boa atividade, nesse 

sentido, pode ser compartilhar 

com os estudantes as 

experiências de figuras públicas, 

canais em que jovens negros 

discutem as questões raciais, 

denunciam atos de racismo, dão dicas de beleza negra, divulgam arte 

marginalizada e crítica.  

 A autora lembra que todas estas questões estão imersas numa 

sociedade e numa cultura racista e capitalista. Isto é importante na medida em 

que são muito tênues os limites entre o que é a identidade negra em 

construção, o que é o estereótipo e o que foi cooptado pelo mercado e 

transformado em mercadoria. 

 Já Césaire (2012) salienta que para construir a identidade negra é 

necessário orgulho de sua condição, fidelidade à herança africana e 

solidariedade a todos os irmãos negros que a diáspora espalhou pelo mundo. 

Obviamente defender uma África única, desconsiderar suas diferenças 

geográficas, populacionais, históricas e culturais é um erro intelectual. 

Ouvir a experiência racial, de 
negros e negras, numa 
sociedade racializada é 

possibilitar transformações, é 
intervir de maneira intencional 

nas relações sociais do 
cotidiano escolar. 



Entretanto, há algumas linhas fundamentais que caracterizam este continente 

como uma civilização. O parentesco, a coletividade, o casamento e o poder. 

Para o africano não é a profissão, a classe ou a nacionalidade que o 

definem, é o parentesco, seja de forma matrilinear ou patrilinear, a relação que 

se estabelece com o pai, a mãe, os tios e tias é fundamental para que ele saiba 

qual sua posição no mundo. Existe a primazia dos interesses e ações coletivas 

em detrimento das baseadas no individualismo desenvolvido no ocidente. O 

casamento é tão importante para a sociedade africana de modo geral, que não 

existem papeis sociais para os solteiros, não existe lugar para essa 

possibilidade. E finalmente, o poder exercido pelos chefes em cada localidade 

é essencialmente baseado no sangue, portanto, no parentesco e a legitimidade 

encontra-se no sagrado. Isto não significa, entretanto, que não haja espaço 

para o debate, ao contrário, leva-se isso tão a sério que se busca a 

unanimidade e não apenas o apoio da maioria (MUNANGA, 2009). 

Toda esta preocupação com a identidade negra é decorrente do 

racismo. Munanga (2004) esquematiza muito bem os tipos de racismo e de 

antirracismo presentes na sociedade. Chama de RACISMO UNIVERSALISTA 

aquele que existe no Brasil e que pretende embranquecer o Brasil, fazendo o 

sangue negro desaparecer. O ANTIRRACISMO UNIVERSALISTA dele 

decorrente, usa o mesmo argumento, se todos somos mestiços o racismo não 

tem razão de ser. Somos todos humanos. Este antirracismo é considerado 

racista porque vê na homogeneização cultural algo positivo. Desconsiderando 

a legitimidade da diferença (não da subalternidade) entre negros e brancos. No 

Brasil o movimento negro vem lutando por um antirracismo diferencialista. 

O autor chama de RACISMO DIFERENCIALISTA aquele encontrado 

nos EUA e na África do Sul, onde uma gota de sangue torna a pessoa negra e 

segregada. O ANTIRRACISMO DIFERENCIALISTA dele decorrente quer a 

manutenção da diferença e o respeito a elas. Diferenças essas que não 

culturais, que não devem ser assimiladas ou dissolvidas na cultura branca. 

Direito em ser diferente e garantia de cidadania. 
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