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Lélia Gonzáles, proeminente pensadora e militante negra brasileira, nasceu na cidade 

de Belo Horizonte, em 1935. Suas pesquisas, produções e ativismo foram indispensáveis para 

a consolidação do movimento negro e feminista no século XX, especialmente no marco da 

Ditadura Civil-Militar. Ressaltam-se sua ampla participação em eventos nacionais 

internacionais sobre o tema da mulher e negritude, bem como sua contribuição direta na 

formação de partidos e organizações políticas.  

Enquanto intelectual de expressiva erudição, dedicou-se a construir formação 

multidisciplinar: possuía graduação em História, Geografia e Filosofia, pós-graduação em 

Antropologia, além de aprofundar-se em estudos na Psicanálise. Outra característica de sua 

produção trata-se da diversidade, em termos geográficos e culturais, de suas referências. Da 

Europa, Gonzales alicerça-se no marxismo, no feminismo e na psicanálise; da África, são 

contemplados o anticolonialismo e suas lutas; por fim, da América Latina e do Caribe, é trazido 

o pensamento anticolonial, panafricanista e também feminista. A partir disso, Lélia pôde 

construir um pensamento fundamentalmente interseccional. 

O ensaio a ser analisado por este fichamento, bem como as informações para essa breve 

biografia, são excertos do livro “Lélia González: por um feminismo afrolatinoamericano – 

ensaios, intervenções e diálogos”, sob organização de Flávia Rios e Márcia Lima. Trata-se de 

uma compilação inédita de escritos e entrevistas que contempla quase em totalidade a produção 

da autora. Leitura indispensável! 

 



 

 

 
 

 “Cultura, etnicidade e trabalho: Efeitos linguísticos e políticos da exploração da 

mulher” trata-se de um ensaio escrito por Lélia Gonzáles em contribuição ao 8º Encontro 

Nacional da Latin American Studies Association, ocorrido entre 5 e 7 de abril de 1979, em 

Pittsburgh. Ao longo de quatro seções, a autora busca identificar o contexto a que pertence a 

mulher negra brasileira, numa análise interseccional entre classe, raça e gênero. Argumenta-se 

que os negros, em geral, correspondem à maioria da massa marginal no capitalismo e às 

mulheres, em específico, cabem os papeis de “doméstica” ou “mulata”. 

 

1. Introdução 

● Para introduzir a temática, Gonzáles faz uso das teses de José Nun, para se fazer 

compreender o processo produtivo brasileiro.  

● Em nível externo, observa-se o desenvolvimento desigual e combinado entre as nações. 

Internamente ao Brasil, tem-se a coexistência entre três processos capitalistas: comercial, 

industrial competitivo e industrial monopolista, sendo este último o hegemônico.   

● Essa simultaneidade recai sobre o equilíbrio entre os processos, construído a partir da 

minimização da interdependência entre eles, já que a dominação exercida em cada um 

sustenta a estrutura como um todo.  

● A superpopulação relativa é excluída em relação ao processo hegemônico, podendo ser 

caracterizada em sua funcionalidade (exército industrial de reserva) ou na ausência dessa 

(massa marginal). 

● Nun divide essa superpopulação em três tipos (A, B e C), os quais, grosso modo, estão em 

oposição aos não-marginais: produtores rurais diretos e a mão de obra assalariada absorvida 

pelo capitalismo industrial monopolista.    

 

2. Questões de teoria 

● Aponta-se a propensão das correntes teóricas a caírem no neocolonialismo cultural ou no 

obstáculo epistemológico da miscigenação, a qual impede o “distanciamento” do 

observador/objeto. 

● Há três tendências principais: (i) posiciona da culpa da marginalização dos negros sobre a 

suposta incapacidade desses se inserirem na lógica do mercado de trabalho, após a Abolição 



 

 

da Escravatura; (ii) a omissão da categoria “raça” nas teses do marxismo ortodoxo; (iii) 

considera a internacionalização do racismo como fator indispensável. 

 

3. As relações raciais no Brasil pós-Abolição 

● O racismo é um conjunto de práticas e uma ideologia, a qual é internalizada pelos indivíduos 

de um sistema. Raça é utilizada como critério diferenciador no capitalismo industrial, 

influenciando na organização da estrutura de classes. 

● A segregação é também geográfica: há um Brasil branco e desenvolvido que coexiste com 

um Brasil de cor e subdesenvolvido. 

● No sistema educacional, também se manifesta tal desigualdade: tanto nos baixos níveis de 

acesso, quanto nas formas de discriminação e controle sobre os jovens negros.  

● Em se tratando da academia, verifica-se a difusão de concepções como a democracia racial, 

bem como a omissão de temas raciais em correntes ditas progressistas. 

 

4. A mulher negra 

● No imediato pós-Abolição, a mulher negra ocupou papel basilar na família, assim, 

duplicando sua jornada de trabalho. 

● Lélia Gonzáles denuncia a carência de dados sobre a população negra brasileira (à época, 

1970), devido a dificuldades técnicas de classificação do que é ser negro. 

● Mesmo quando possuem o mesmo nível educacional de mulheres brancas, são preteridas 

em relação a elas. “Educação” e “boa aparência” são critérios exigidos por empregadores. 

● Às mulheres negras cabe o papel de domésticas (faxineiras, merendeiras, etc) e mulatas 

(objeto de desejo e exportação). 

● Pouco são respeitados os posicionamentos da comunidade negra na academia, 

especialmente inserido no movimento feminista, mas se esquece que a emancipação da 

mulher branca é subsidiada pelo trabalho da empregada negra. 

 

 
 

CITAÇÃO DIRETA LOCALIZAÇÃO DA PÁGINA 

“Em outras palavras, se o liberalismo econômico 

(capitalismo competitivo) corrói o paternalismo 

ideológico (capital comercial), ambos são empregados 

P.24 



 

 

pela lógica planificadora (capitalismo monopolista), que, 

por sua vez, sofre-lhes a influência. Numa tal aflição, 

surge o Estado como o mediador necessário que impede a 

desarticulação sistemática através da coerção aberta.” 

“É nesse sentido que o racismo — enquanto articulação 

ideológica e conjunto de práticas — denota sua eficácia 

estrutural na medida em que estabelece uma divisão racial 

do trabalho e é compartilhado por todas as formações 

socioeconômicas capitalistas e multirraciais 

contemporâneas.” 

P.29 

“Note-se que a existência de um Brasil subdesenvolvido, 

que concentra a maior parte da população de cor, de um 

lado, e de um Brasil desenvolvido, que concentra a maior 

parte da população branca, de outro, não é algo que esteja 

desarticulado de toda uma política oficial f que, de 

meados do século XIX até 1930, estimulou o processo de 

imigração europeia, destinada a solucionar o problema da 

mão de obra do Sudeste.” 

P.30 

“O que se opera no Brasil não é apenas uma 

discriminação efetiva; (...)  o que se observa é um 

racismo cultural que leva, tanto algozes como vítimas, a 

considerarem natural o fato de a mulher em geral e a 

negra em particular desempenharem papéis sociais 

desvalorizados em termos de população economicamente 

ativa.” 

P.35 

“A empregada doméstica tem sofrido um processo de 

reforço quanto à internalização da diferença, da 

“inferioridade”, da subordinação. No entanto, foi ela 

quem possibilitou e ainda possibilita a emancipação 

econômica e cultural da patroa dentro do sistema de 

dupla jornada (...)” 

P.35 

      

 

 

Dentre as leituras que realizei sobre a interseccionalidade das pautas de gênero, raça e classe, 

julgo o artigo “Cultura, etnicidade e trabalho: Efeitos linguísticos e políticos da exploração 

da mulher” como um dos mais concisos e completos. Aprecio o cuidado com que Gonzáles 

introduz a discussão sobre o sistema produtivo capitalista para, então, circunscrever a mulher 

negra brasileira. Como resultado dessa construção, a autora aponta desde as particularidades 

da superpopulação relativa do Brasil, passando pela identificação da subordinação existente 



 

 

entre suas regiões (e a densidade da população de cor existente nelas), até chegar à 

naturalização dos papéis sociais impostos - “domésticas” e “mulatas”.  

 Por fim, tomo a responsabilidade de ressaltar um ponto, em particular: a omissão da 

academia brasileira, especialmente das teóricas feministas, sobre as pautas raciais. Ainda que 

os avanços observados, nesse sentido, desde a data de publicação do artigo sejam notáveis, é 

necessário reforçar nossa obrigação de impedir tal negligência.  

  



 

 

 


