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VIVA, LÉLIA GONZALEZ! 
Damiana Pereira de Sousa 
[Professora e pesquisadora de literatura indígena] 

 

Certo dia ouvi um podcast. Sueli Carneiro (Filósofa, escritora e 
ativista antirracista do movimento negro) respondia perguntas de 
Mano Brown (Rapper e compositor). O podcast visava 
problematizar a pauta racial no Brasil. Ao longo da escuta revisitei 
as aulas do professor Alex Ratts (PPGEO/PPGAS/UFG).  
Revisitei, sobretudo, o pensamento de Lélia Gonzalez, autora central 
nas aulas. Lélia Gonzalez, ícone na luta pela recuperação dos 
processos de resistência e dos mecanismos coloniais e das epistemes 
criadas por povos originários. Filósofa, antropóloga, professora, 
militante do movimento negro e precursora do feminismo.  
Teve atuação decisiva na luta contra o racismo estrutural e na 
articulação das relações entre gênero e raça na sociedade brasileira. 
Lélia Gonzalez nasceu em Belo Horizonte/MG, em 1935. Passou à 
condição de ancestral aos 59 anos em 1994 (Geledés-Instituto da 
Mulher Negra). Ainda criança sua família se mudou para o Rio de 
Janeiro, onde residiu na favela do Pinto, bairro do Leblon, que se 
localizava ao lado do Clube de Regatas do Flamengo, time que a 
levou a torcer e vibrar no ritmo do bom futebol. Time que seu irmão 
Jaime Almeida jogou e se tornou técnico, ganhando a admiração de 
Lélia. Em seguida mudou-se para o subúrbio, época em que Lélia 
pegou muito trem na Central do Brasil, quando estudou nos Colégios 
Estadual Orsina da Fonseca e Pedro II. Filha de pai negro ferroviário 
e mãe indígena, Lélia era a penúltima de 18 irmãos(ãs).  
Casou-se aos 28 anos quando assumiu o sobrenome Gonzalez.  
Na obra Por um feminismo Afro-latino-americano (2020), organizado 
por Flávia Rios e Márcia Lima compreende-se a riqueza da obra 
desta pensadora negra entre 1975 e 1994, época marcante para os 
desejos democráticos e pela luta por igualdade racial no Brasil. Lélia 
é definida como irreverente, interseccional, decolonial, polifônica, 
erudita e ao mesmo tempo popular. Na construção do seu 
pensamento, a autora transitou pela filosofia, ciências sociais, 
psicanálise, samba e terreiros de candomblé. Desempenhou papel 
expressivo na história política do Brasil, articulando redes para 
pensar a realidade brasileira e a diáspora africana, expondo as 
dificuldades de se tornar negro e ser mulher negra no Brasil, visto 
que o país se alicerça no mito da democracia racial e propaga a 
cultura do branqueamento populacional. Dessa forma, Lélia 
Gonzalez sistematiza o conceito de Amefricanidade (“marco na 
compreensão da identidade brasileira e de seus irmãos de continente”) 
e dá voz ao pretoguês (influência da africanização no português 
brasileiro). Em suas viagens por África destaca-se a influência do 
anticolonialismo baseado em Amilcar Cabral (teórico da 
independência frente ao colonialismo europeu e fundador do Partido 
Africano para a Independência do Guiné e Cabo Verde-PAIGG).  

 

Outro teórico africano importante no pensamento de Lélia é o 
senegalês Cheikh Anta Diop, estudioso das civilizações africanas. 
Lélia também se debruçou na produção da antropóloga Filomina 
Chioma Steady aprofundando seus estudos sobre gênero na África 
Ocidental, em especial na sua obra mais famosa The Black 
Woman Cross-Culturally (1981). As três influências europeias do 
pensamento da autora são: o feminismo, sobretudo em sua versão 
pós-guerra através da escrita de Simone de Beauvoir (tecendo 
críticas à ideia de mulher da autora francesa e colocando o dedo 
na ferida ao tratar de algo caro ao feminismo latino-americano: 
a negligência teórica e prática do feminismo hegemônico perante 
o racismo); o marxismo, principalmente da escola francesa, 
importante na leitura sobre estrutura de classes, ideologia e 
consciência, conceitos onerosos no contexto brasileiro analisado 
por Lélia; e a psicanálise, crucial na leitura da autora sobre o 
aspecto cultural da dominação e da subversão, em que se destaca 
o pensamento de Lacan.  
Diante disso, me questiono diariamente: como é que só tive 
contato com a obra de Lélia no doutorado? Por que ela passou a 
ser lida e estudada com maior expressividade em 2019 quando 
Angela Davis disse “Por que vocês precisam buscar referências nos 
EUA? Acho que aprendi mais com Lélia Gonzalez do que vocês 
aprenderão comigo” 
Por ser uma autora estadunidense? Sim! Por ser, ela, Lélia, uma 
mulher negra na história do Brasil? Sim! Por que seus textos não 
são obrigatórios nos currículos acadêmicos? Porque predomina 
no país o epistemicídio sobre as produções intelectuais dos povos 
ditos subalternos, a opressão e a exclusão escancaradas.  
Isto precisa mudar! Isto é injusto e repugnante! É preciso travar 
uma luta-anti-opressão! Lélia Gonzalez pensou e sistematizou 
temas que estão sendo debatidos atualmente na universidade, 
combatendo o racismo estrutural que perdura no país. Racismo 
velado e institucionalizado. Uma das principais críticas de Lélia é 
relacionada ao apagamento sistemático das contribuições dos 
povos negros e indígenas nos vários elementos que constituem a 
cultura brasileira. A autora utiliza o conceito de neurose cultural 
brasileira para explicar esse processo. Inclusive, tal conceito vem 
sendo cobrado em provas de concursos públicos (o que demonstra 
avanço na luta travada pelo feminismo negro). Portanto, leiam e 
propaguem a obra não só de Lélia Gonzalez, mas de Sueli 
Carneiro, de Conceição Evaristo, de Beatriz Nascimento, 
autores(as) negros(as) que chamam para a leitura do país, das 
classes, do preconceito estrutural, da cultura, da geopolítica e do 
sofrimento psíquico.  

Lélia nos deixou seu legado e a leitura de sua obra 
deve ser obrigatória! Obrigada, Lélia Gonzalez!  

VIVA, LÉLIA GONZALEZ! 
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“Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar,  
não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro,  

do indígena na nossa formação histórica e cultural.  
Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles” 

 Lélia Gonzalez (1935 – 1994) 
■ ■ ■ 
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