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RESUMO 

Lélia Gonzalez, uma das principais teóricas do feminismo negro, nos remete a reflexão acerca 

das diversas estruturas de dominação presentes nas sociedades, principalmente o racismo e o 

sexismo. A autora tem papel fundamental no questionamento acerca das estruturas analíticas 

das Ciências Sociais, questionando como elas não abarcam a realidade das mulheres negras na 

sua complexidade. Ao trabalhar com o termo amefricanidade, Lélia propõe, através dos seus 

estudos sobre a diáspora negra e a dinâmica racial, uma categoria epistemológica capaz de 

abarcar as opressões de raça, gênero, colonização e imperialismo. Dessa forma, ancorada em 

teóricos como Frantz Fanon e Abdias do Nascimento, a autora, inscrita em um estudo pós- 

colonial, busca entender a raça diante da relação colonizado-colonizador, bem como a 

influência da posição geopolítica da América Latina nas relações raciais. O presente estudo 

baseia-se na análise da amefricanidade como ferramenta epistemológica a partir das obras de 

Lélia Gonzalez, bem como de outros autores que edificam seu pensamento. Gonzalez questiona 

o uso do termo afroamericano, pois este, de acordo com a autora, remete a uma posição 

imperialista dos Estados Unidos e invisibiliza a luta dos negros das Américas do Sul, Central e 

Insular. Além disso, o termo busca também abarcar a criação de uma categoria única de 

identidade racial, nos moldes pan-africanistas, reconhecendo a influência das raízes africanas 

dos povos negros em diáspora para sua história e cultura. 

 

Palavras-chave: Identidade racial, amefricanidade, diáspora negra. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante de um contexto de relações pós-coloniais e de construção de conhecimento 

ocidental e eurocêntrica, é possível questionar o que Ângela Figueiredo (2017) chama de lugar 

de enunciação. Todo e qualquer trabalho intelectual pauta-se numa epistemologia articulada 

pelo enunciador. 
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Tratando-se dos estudos das relações raciais, o questionamento acerca da 

epistemologia torna-se imprescindível. A independência das colônias latino-americanas é 

denominada, por Aníbal Quijano (2005), “independências coloniais”, visto que embora 

tenham se formado Estados independentes, as hierarquias étnico-raciais de poder social, 

econômico e político continuaram intactas. Sendo assim, a produção do conhecimento 

ocorrida nas universidades brasileiras parte de uma epistemologia eurocêntrica da geopolítica 

do saber, a qual “contribui para encobrir as hierarquias de poder sociais hegemônicos nos 

espaços universitários” (FIGUEIREDO; GROSFOGUEL,2007, p. 38). 

Segundo Patricia Hill Collins, as teorias sociais que emergem de grupos 

historicamente oprimidos têm como objetivo encontrar caminhos para escapar, sobreviver e se 

opor as injustiças econômicas e sociais (COLLINS, 2019). Logo, realizar um trabalho 

acadêmico sobre relações étnico-raciais, enquanto mulher negra, é também questionar e criar 

caminhos para a nossa sobrevivência em uma sociedade sistematicamente racista e patriarcal. 

O trabalho de Lélia Gonzalez demonstra uma posição de enfrentamento aos paradigmas 

epistemológicos hegemônicos, e, por isso, ao trabalhar com ele articulo meu pensamento 

enquanto jurista negra (MOREIRA, 2017) que pensa como negra e instrumentaliza esse 

conhecimento em favor da minha comunidade. 

Lélia Gonzalez, nascida em Belo Horizonte em 1935, foi intelectual, professora, 

antropóloga e política brasileira de suma importância para a construção da discussão étnico-

racial da América Latina, bem como para a formação do Movimento Negro Unificado (MNU) 

no Brasil. Graduada em História e Filosofia, a obra e militância de Gonzalez nos remete a 

reflexão acerca das diversas estruturas de dominação presentes nas sociedades latino- 

americanas, dentre elas, principalmente, o racismo e o sexismo (GONZALEZ, 1988b). Lélia 

Gonzalez é uma das principais teóricas do feminismo negro, e, enquanto intelectual orgânica, 

– categoria cunhada pela própria – foi difusora das ideias e lutas das mulheres negras 

pelo mundo. 

Além disso, a autora tem papel fundamental no questionamento acerca das categorias 

analíticas das Ciências Sociais, questionando como essas categorias não abarcam a realidade 

das mulheres negras na sua complexidade. Para tanto, é pioneira na teoria de descolonização 

do pensamento e da produção de conhecimento, atuando como intelectual e militante. Isso é 

evidente na construção dos seus textos, sendo estes ora autobiográficos, ora escritos em uma 
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linguagem considerada inapropriada a textos acadêmicos nos parâmetros formais e 

eurocêntricos. A linguagem utilizada, denominada pela autora de pretoguês remete a formação 

cultural da linguística do povo negro marcada pela mistura com as línguas africanas. Conforme 

pontua a autora (GONZALEZ, 1988, p. 70): 

 

(...) aquilo que chamo de pretoguês e que nada mais é do que marca de africanização 

do português falado no Brasil (...), é facilmente constatável sobretudo no espanhol 

da região caribenha. O caráter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o 

Novo Mundo, além da ausência de certas consoantes (como o l ou o r, por exemplo), 

apontam para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação 

histórico-cultural do continente como um todo (e isto sem falar nos dialetos 

“crioulos” do Caribe). 

 

Ao trabalhar com a denominação amefricanidade Lélia propõe, através dos seus 

estudos sobre a diáspora negra e a dinâmica racial, uma categoria epistemológica capaz de 

abarcar as opressões de raça, gênero, colonização e imperialismo. Dessa forma, ancorada em 

teóricos como Frantz Fanon, a autora, inscrita em um estudo pós-colonial, busca entender a 

raça diante do contexto de relação psicológica de colonizado-colonizador, mas também da 

posição geopolítica da América Latina e a influência disso na esfera racial. 

Para realização de análise do termo amefricanidade cunhado por Lélia Gonzalez foi 

realizado levantamento bibliográfico de suas obras, a fim de estabelecer um curso de seu 

pensamento, bem como realizada leitura de obras influentes ao seu trabalho. 

 

AMEFRICANIDADE COMO INSTRUMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

Frantz Fanon compreende a alienação do negro para além dos limites da questão 

individual, mas sim como uma construção social edificada pelo colonialismo (FANON, 2008). 

Dessa forma, o racismo, engendrado na estrutura capitalista, constitui uma importante forma de 

poder e distribuição de privilégios na sociedade. Segundo Fanon, o negro é antes uma 

construção branca. A colonização perpassa pelo aspecto material de submissão, mas também 

explora meios de linguagem e expressão os quais influenciam as produções, intelectuais, 

científicas e culturais as quais estigmatizam o negro de forma negativa, no que Frantz Fanon 

nomeia de “esquema epidérmico” (2008). 
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De acordo com a colonialidade do poder, cunhada por Anibal Quijano, a raça em seu 

sentido moderno nasce na América (2005, p. 17). Segundo o autor, as diferenças fenotípicas 

foram utilizadas na construção de um ideal de superioridade europeia, mantendo a estratificação 

social solidificada pela “descoberta” da América. Isso, aliado a divisão do trabalho pensado em 

uma lógica capitalista, relegou à população de cor uma condição de exploração sistemática. 

Destarte, ainda segundo Quijano (2005, p. 120): 

 

A classificação racial da população e a velha associação das novas identidades 

raciais dos colonizados com as formas de controle não pago, não assalariado, do 

trabalho, desenvolveu entre os europeus ou brancos a específica percepção de que o 

trabalho pago era privilégio dos brancos. A inferioridade racial dos colonizados 

implicava que não eram dignos do pagamento de salário. Estavam naturalmente 

obrigados a trabalhar em benefício de seus amos. Não é muito difícil encontrar, 

ainda hoje, essa mesma atitude entre os terratenentes brancos de qualquer lugar do 

mundo. E o menor salário das raças inferiores pelo mesmo trabalho dos brancos, nos 

atuais centros capitalistas, não poderia ser, tampouco, explicado sem recorrer-se à 

classificação social racista da população do mundo. Em outras palavras, 

separadamente da colonialidade do poder capitalista mundial. 
 

A definição de colonialidade do poder e as formulações que Anibal Quijano faz 

sobre isso nos elucida qual a posição geopolítica da América, marcados por contextos raciais 

e econômicos engendrados pela colonização. 

Gonzalez evidencia a existência de um racismo por denegação na América Latina, 

em contrapartida àquele existente nas culturas de origem anglo-saxã, por exemplo. Nesse 

racismo “encoberto” se sobressaíam as diversas teorias de branqueamento, as quais viam na 

miscigenação uma forma de extermínio da população negra (NASCIMENTO, 1978). A 

autora ainda pontua que a história de Espanha e Portugal é de intensas relações com os 

mouros, sendo estes distintos não só pela religião que expressavam, mas também pela cor, o 

que permitiu a esses dois países uma experiência concreta de articulação das relações raciais 

(GONZALEZ, 1988b), sendo este um ponto crucial na formulação da dinâmica racial latino-

americana. De acordo com a autora (GONZALEZ, 1988, p. 73): 

 

O racismo latino-americano é suficientemente sofisticado para manter negros e 

índios na condição de segmentos subordinados no interior das classes mais 

exploradas, graças à sua forma ideológica mais eficaz: a ideologia do 

branqueamento. Veiculada pelos meios de comunicação de massa e pelos aparelhos 

ideológicos tradicionais, ela reproduz e perpetua a crença de que as classificações e 

os valores do Ocidente branco são os únicos verdadeiros e universais. Uma vez 

estabelecido, o mito da superioridade branca demonstra sua eficácia pelos efeitos do 
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estilhaçamento, de fragmentação da identidade racial que ele produz: o desejo de 

embranquecer (de “limpar o sangue”, como se diz no Brasil) é internalizado, com a 

simultânea negação da própria raça, da própria cultura. 

 

Não obstante a luta do povo negro nos Estados Unidos contra a escravidão e a 

discriminação racial serem notáveis; o desenvolvimento cultural, histórico e político do país 

permitiu uma dinâmica racial muito distinta das vividas nas Américas Central e do Sul. Os 

negros norte-americanos travaram uma importante luta, em nível teórico, para definir a si 

mesmos e a sua comunidade em detrimento das definições formuladas pelos brancos sobre os 

negros (CARMICHAEL; HAMILTON, 1967). Lélia Gonzalez nos chama atenção, todavia, 

para o termo afroamericano, o qual, segundo ela, estaria afirmando a existência de negros 

somente nos Estados Unidos. Além disso, o termo também remete a uma posição 

necessariamente imperialista dos Estados Unidos ao dar a entender que somente esse país 

representa a América. 

Diante de tais pontuações, Lélia nos apresenta a amefricanidade, o qual se propõe a 

pensar a negritude levando-se em consideração todas as implicações culturais, históricas e 

políticas de todo o continente americano. A expressão cunhada por Gonzalez pretende-se uma 

ferramenta epistemológica. A epistemologia caracteriza-se pelo estudo crítico e reflexivo dos 

princípios, dos pressupostos e da estrutura das diversas ciências (MUNANGA, 1989, p. 85), 

além de determinar as estruturas de análise interpretativas (COLLINS, 2019). Sendo assim, 

 

As implicações políticas e culturais da categoria de amefricanidade (amefricanity) 

são, de fato, democráticas; exatamente porque o próprio termo nos permite 

ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas 

perspectivas para um entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde ela se 

manifesta: a AMÉRICA e como um todo (Sul, Central, Norte e Insular). Para além do 

seu caráter puramente geográfico, a categoria de amefricanidade incorpora todo um 

processo histórico de intensa dinâmica cultural (adaptação, resistência, 

reinterpretação e criação de novas formas) que é afrocentrada, isto é, referenciada 

em modelos como: a Jamaica e o akan, seu modelo dominante; o Brasil e seus 

modelos yourubá, bato e ewe-fon. (GONZALEZ, 1988, p. 76). 

 

Evidente, portanto, que amefricanidade trata-se não só de entender a complexidade 

da raça articulada nas bases de gênero e geopolítica, mas também resgatar a influência 

africana nas culturas amefricanas para a construção de uma identidade racial fiel as suas 
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origens e bagagens. A partir do conceito desse conceito, é possível pensar em produções do 

conhecimento as quais estejam centradas nas particularidades da construção de identidade 

étnico-racial edificada na América Latina a partir da sua experiência colonial, bem como seus 

efeitos práticos na realidade de cada país no combate a discriminação. 

 

IDENTIDADE AMEFRICANA 

 

Mister ressaltar o caráter pan-africanista do termo amefricanidade. Seguindo a linha 

teórica de pensadores como W.E.B Du Bois; Amílcar Cabral; Abdias do Nascimento; entre 

muitos outros, Lélia Gonzalez pretendeu com a categoria amefricanidade a criação de uma 

identidade étnico-racial capaz de guiar todos os negros da América a uma unidade política 

(GONZALEZ, 1988, p. 77). 

Considerando-se as dificuldades criadas pelas teorias do embranquecimento ao 

reconhecimento de uma identidade racial, é possível observar isso através do caso brasileiro em 

específico. No Brasil, com o fim do sistema escravista em 1888, inicia-se um questionamento 

acerca da formação da nação, bem como do povo brasileiro. O negro recém liberto significava 

aqui um impasse, culminando nas teorias de mestiçagem desenvolvidas por diversos autores da 

época, teorias essas necessariamente influenciadas por pensamentos europeus, e, portanto, 

traziam consigo um determinismo biológico (MUNANGA, 1999). Na busca pela identidade do 

povo brasileiro, a mestiçagem era antes um projeto de branqueamento, com a finalidade de 

homogeneizar e extinguir a população negra, esse processo configurou, e configura, um 

afastamento da identidade negra. Segundo Munanga (1999), “o mestiço brasileiro simboliza 

plenamente essa ambiguidade cuja consequência na sua própria definição é fatal, num país onde 

ele é de início indefinido”. 

A teoria de mestiçagem mais bem aceita, e que marcou as relações étnico-raciais no 

Brasil, é a da democracia racial. A obra Casa Grande & Senzala (2006), de Gilberto Freyre 

configura uma importante ruptura das teorias sociológicas desenvolvidas até então quanto ao 

papel do negro e do índio na formação do povo brasileiro. O pensamento dominante a época 

era de que somente diante de uma homogenia racial o país estaria no caminho do progresso; 
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Gilberto Freyre então, na supracitada obra, apresenta uma perspectiva inovadora de que a 

miscigenação concretizaria uma sociedade racialmente democrática. 

Para Neusa de Santos Sousa, o tripé que produzia as condições de possibilidade de 

ascensão do negro era formado pelo contínuo de cor, ideologia do embranquecimento e 

democracia racial (1983). Segundo a autora: 

 

(...) o contínuo de cor era o fato de que branco e negro representavam apenas os 

extremos de uma linha ininterrupta onde, às diferentes nuances de cor, se 

adscreviam significados diversos, segundo o critério de que quanto maior a 

brancura, maiores as possibilidades de êxito e aceitação. 

A inexistência de barreiras de cor e de segregação racial – baluartes da democracia 

racial – associada à ideologia do embranquecimento, resultava num crescente 

desestímulo à solidariedade do negro que percebia seu grupo de origem como 

referência negativa, lugar de onde teria que escapar para realizar, individualmente, 

as expectativas de mobilidade vertical ascendente” (SOUSA, 1983, p. 22) 

 

Sendo assim, enquanto as relações políticas e sociais ainda eram pautadas na 

hegemonia branca, o mito da democracia racial permitiu não só que a população negra não se 

identificasse como grupo, mas também mascarou o racismo da sociedade e naturalizou as 

ordens tradicionalistas racialmente organizadas (FERNANDES, 2007). 

O Movimento Negro Unificado (MNU), liderado por Lélia Gonzalez, teve como 

pauta fixa a denúncia sistemática da democracia racial como forma de discriminação da 

população negra. Empregando a análise de amefricanidade nesse contexto, faz-se mister 

perceber que a intenção da autora em criar uma categoria única de identidade racial busca 

fortalecer aquilo que as teorias de mestiçagem buscaram enfraquecer: o nosso reconhecimento 

enquanto pessoas negras e de descendência africana. 

Destarte, a Améfrica é um “sistema etnográfico de referência”, o qual busca retomar 

seus antepassados com o continente africano, bem como a construção político e cultural da 

américa, articulando essas duas categorias em uma identidade capaz de reconhecer tanto suas 

origens pré-colonialismo, quanto os efeitos disso na sua atual realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, o trabalho intelectual e militante de Lélia Gonzalez é de suma riqueza para 

a construção teórico-prática da luta negra na América. A autora articula de forma sistemática 

um rompimento com os paradigmas epistemológicos hegemônicos, os quais contribuem para 

uma produção do conhecimento que perpetua a subjugação do povo negro na América. 

Destarte, a categoria amefricanidade se propõe a entender a negritude inscrita em 

matrizes diversas de opressão, sendo esta uma importante ferramenta metodológica utilizada 

por feministas negras (COLLINS, 2019). Porém, mais do que isso, constitui uma importante 

categoria epistemológica de construção de uma identidade étnico-racial ancorada nas suas 

tradições africanas, e consciente do racismo e das ideologias de branqueamento que permeiam 

a sociedade. Por isso, constitui-se enquanto lógica teórica devendo ser utilizada por intelectuais 

negros na busca por libertação, bem como prática militante de cooperação e integração do negro 

nas sociedades latino-americanas. 

Adicionalmente, Gonzalez nos atenta para a importância de reconhecer as raízes 

africanas das nossas histórias e culturas, para se sobrepor a homogeneidade pretendida pelo 

pensamento europeu. Países como o Brasil tem suas origens africanas de formas muitas vezes 

contundentes, tais como o pretoguês citado por Lélia Gonzalez, origens essas que devem ser 

exaltadas e perpetuadas. 
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