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Lélia Gonzalez foi uma professora, política, filósofa e antropóloga brasileira. Uma das 

primeiras mulheres a estudar Cultura Negra no Brasil, a autora auxiliou na fundação de 

instituições como o Movimento Negro Unificado (MNU) e o Instituto de Pesquisas das 

Culturas Negras (IPCN). Dentre as suas principais obras é possível destacar o livro “Por um 

Feminismo afro-latino-americano” (2020); e os artigos “Racismo e sexismo na cultura 

brasileira” (1983) e “Por um feminismo afrolatinoamericano” (1988). Este artigo aqui 

resenhado se insere neste amplo espectro de sua pesquisa. 

 

 

Os estudos internacionais, normalmente marcados por temáticas relacionadas a 

assuntos de política, economia, guerra, paz, direito internacional e instituições, são pautados 

por uma lógica. É possível afirmar que a disciplina de Relações Internacionais (RI) parte de 

um pressuposto eurocentrado, masculinista, branco, cis e heterossexual. Nesse sentido, 

abordagens que não se encaixam nesses parâmetros são, comumente, silenciadas. 

 Abrir espaço para debate e inserir novos tópicos é, portanto, essencial. Objetivando 

atuar nesse aspecto, o texto que se segue é uma resenha do artigo “A categoria político-cultural 

da amefricanidade”, publicado em 1988 e escrito por Lélia Gonzalez, uma antropóloga 

brasileira. 

  Já na introdução, Gonzalez (1988) apoia-se na noção freudiana de denegação, em que 

o indivíduo, ainda que formule os seus desejos, pensamentos ou sentimentos (até então 

recalcados), defende-se deles, negando que eles lhe pertençam. A autora enxerga a denegação 



 

 

como uma das artimanhas do racismo, em especial no caso brasileiro em que, segundo o senso 

comum (e mesmo acadêmico de alguns autores), vivemos em uma suposta “democracia racial”. 

 Dentre as diferentes noções que a autora (re)cria, o “pretoguês” é uma das mais 

interessantes. Nessa concepção, o pretoguês seria a “marca da africanização do português 

falado no Brasil (nunca esquecendo que o colonizador chamava os escravos africanos de 

‘pretos’ de ‘crioulos’, os nascidos no Brasil), é facilmente constatável sobretudo no espanhol 

da região caribenha.” (GONZALEZ, 1988, p.70) Outro conceito por ela compartilhado é o de 

ladinoamerica: “ele é uma América Africana cuja latinidade, por inexistente, teve trocado o t 

pelo d para, aí sim, ter o seu nome assumido com todas as letras: Améfrica Ladina (não é por 

acado que a neurose cultural brasileira tem no racismo o seu sintoma por excelência).” 

(GONZALEZ, 1988, p.69, ênfases no original) 

 Mais adiante em seu texto, Lélia Gonzalez (1988) utiliza outra categoria de Freud: a de 

objeto parcial. Nesta categorização, somente uma parte do todo é compreendido como ‘objeto 

de amor’. De acordo com a autora, o processo pode ocorrer com uma pessoa, podendo ela 

identificar-se ou ser identificada dessa forma. No Brasil, em especial na literatura, é possível 

observar como nos concentramos em objetos parciais (explícitos nas fantasias sexuais 

brasileiras), sendo o objeto parcial máximo a bunda. 

Recorrendo ao “Aurélio”, pode-se constatar que essa palavra inscreve-se no 

vocabulário de uma língua africana, o quimbundo (mbunda), que muito influenciou 

os nossos falares. Além disso, vale ressaltar que os bundos constituem uma etnia 

banto de Angola que, além do supracitado quimbundo, falam outras duas línguas: 

bunda e ambundo. Se se atenta para o fato que Luanda foi um dos maiores portos de 

exportação de escravos para a América… Em consequência, além de certos 

modismos (refiro-me, por exemplo, ao biquini “fio dental”) que buscam evidenciar 

esse objeto parcial, note-se que o termo deu origem a muitos outros em nosso 

“pretoguês”. Por esta razão, gosto de fazer um trocadilho, afirmando que o português, 

o lusitano, “não fala e nem diz bunda” (do verbo desbundar). (GONZALEZ, 1988, 

p.70-71) 

 Na segunda seção de seu texto, a autora avança mais um pouco no debate acerca do 

processo colonial: para ela, o racismo é uma estratégia-chave no processo colonial, pois 

corrobora com a internalização do senso de “superioridade” do colonizador por parte dos 

colonizados. Nessa perspectiva, o racismo possui duas faces: a exploração e a opressão, que 

também podem ser lidas por meio do racismo aberto e do racismo disfarçado. (GONZALEZ, 

1988) 

 No primeiro caso, compreende-se a pessoa negra como aquela que tenha tido 

antepassados negros. A miscigenação, nessas sociedades, tinha um quê de impensável pois os 

brancos pretendiam manter a “pureza” e a “superioridade” (ainda que o estupro e a exploração 



 

 

sexual da mulher negra fossem uma constante). “A única solução, assumida de maneira 

explícita, é a segregação dos grupos não-brancos.” (GONZALEZ, 1988, p.72) Enquanto nesse 

grupo encontravam-se as sociedades anglo-saxônica, germânica e holandesa, no segundo 

estavam as de origem latina. Nessas comunidades, o racismo disfarçado é classificado por 

Gonzalez (1988) como um racismo por denegação. “Aqui, prevalecem as “teorias” da 

miscigenação, da assimilação e da “democracia racial”. A chamada América Latina que, na 

verdade, é muito mais ameríndia e amefricana do que outra coisa.” (GONZALEZ, 1988, p.72) 

 Ao comparar a estrutura do racismo por denegação, presente em países como o Brasil, 

com o racismo explícito, como foi (e ainda é em certa medida) nos Estados Unidos, é possível 

notarmos que a identidade negra é construída e apreendida de diferentes formas. No caso de 

uma sociedade racista explícita, as crianças negras já nascem e crescem sabendo o que acontece 

e não se sentem vergonha de serem quem são. Isso traz outras perspectivas: elas podem 

ressignificar essa relação racista e criarem outros mecanismos de combate ao preconceito. 

(GONZALEZ, 1988) Entretanto, quando uma pessoa não se reconhece enquanto quem é, é 

bem possível que ela não saiba como lutar contra isso. 

 Já no caso em que os povos experienciam o racismo por denegação, uma boa via de 

contestação e resistência é a força cultural. “O que não significa que vozes solitárias não se 

ergam, efetuando análises/denúncias do sistema vigente”. (GONZALEZ, 1988, p.74). Uma das 

vozes mais relevantes é a própria Lélia, como já afirmei anteriormente. Ela tece, entretanto, 

uma crítica pertinente a própria atuação antirracista: “Continuamos passivos em face da postura 

político-ideológica da potência imperialisticamente dominante da região: os Estados Unidos.” 

(GONZALEZ, 1988, p.75) Daí a sua significação de “Améfrica” e amefricanidade. Em seu 

entendimento, a potência imperialista (EUA) entende-se como A AMÉRICA e “os termos 

‘Afro-American (afroamericano) e ‘African-American’ (africanoamericano) remetem-nos a 

uma primeira reflexão: a de que só existiriam negros nos Estados Unidos e não em todo o 

continente.” (GONZALEZ, 1988, p.76) 

 A autora propõe, então, o termo amefricano como um alargamento do conceito de 

afroamericano/africanoamericano, uma expansão passível de abarcar todas as negras/todos os 

negros. Segundo Lélia Gonzalez (1988, p.76) 

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 yorubá, banto e ewe-fon. Em consequência, ela nos encaminha no 

sentido da construção de toda uma identidade étnica. 



 

 

 A Améfrica abarca, histórica e etnogeograficamente os antepassados nos continentes 

em que os amefricanos vivem, trazendo consigo a descendência mais ampla possível: não 

apenas os africanos que foram escravizados e trazidos para estes locais, mas também aqueles 

que chegaram a América (anteriormente a Colombo). “[...] amefricanos oriundos dos mais 

diferentes países têm desempenhado um papel crucial na elaboração dessa Amefricanidade que 

identifica, na Diáspora, uma experiência histórica comum que exige ser devidamente conhecida 

e cuidadosamente pesquisada.” (GONZALEZ, 1988, p.77) 

 É importante, para a autora, compreender que a experiência dos povos africanos que 

continuaram em seu continente é diferente daquela dos povos que vieram para as Américas. 

“Ao adotarem a autodesignação de afro/africanoamericanos, nossos irmãos dos Estados Unidos 

também caracterizaram a denegação de toda essa rica experiência vivida no Novo Mundo e da 

consequente criação da Améfrica.” (GONZALEZ, 1988, p.78) 

 A autora ressalta, ainda, que foi apenas recentemente que os estadunidenses (engajados 

nessa luta) descobriram novas formas de “sobrevivências” de culturas africanas. E ainda assim, 

quando se deparam com contextos a eles desconhecidos, como é o caso da criatividade cultural 

baiana, leem-nos por meio de uma visão evolucionista (eurocêntrica) e ignoram a 

amefricanidade.  

 

 

 

CITAÇÃO DIRETA LOCALIZAÇÃO DA PÁGINA 

O caráter tonal e rítmico das línguas africanas 

trazidas para o Novo Mundo, além da 

ausência de certas consoantes (como o l ou 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). Similaridades ainda 

mais evidentes são constatáveis, se o nosso 

olhar se volta para as músicas, as danças, os 

sistemas de crenças etc. Desnecessário dizer 

o quanto tudo isso é encoberto pelo véu 

ideológico do branqueamento, é recalcado 

por classificações eurocêntricas do tipo 

“cultura popular”, “folclore nacional” etc, 

que minimizam a importância da 

p. 70 



 

 

contribuição negra. 

Então, por que não abandonar as reproduções 

de um imperialismo que massacra não só os 

povos do continente, mas de muitas outras 

partes do mundo e reafirmar a particularidade 

da nossa experiência na AMÉRICA como um 

todo, sem nunca perder a consciência da 

nossa dívida e dos profundos laços que temos 

com a África? 

p. 79 

       

 

 

 

Lélia faz um brilhante retrato de como deveríamos tratar a sociedade brasileira. Apoiando-se 

em diferentes conceitos freudianos e em sua própria experiência enquanto mulher negra latino-

americana (ou melhor, ladino-amefricana), ela tece uma crítica tanto às estruturas opressoras 

da branquitude quanto às dificuldades da própria militância preta (e particularmente 

estadunidense). Texto essencial para qualquer internacionalista que deseja romper com visões 

hegemônicas e subalternizantes.  

 

  



 

 

 


