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HVWUDQJHLUD H SRU LVVR WRUQDVH EL
EOLRJUDILD IXQGDPHQWDO VREUHWXGR
SHOD UHFXVD GRV SDUDGLJPDV H SUHV
VXSRVWRV H[SOLFDWLYRV WUDGLFLRQDLV
TXH HQJHVVDP D FRPSUHHQVmR RX
PHVPR LQYLVLELOL]DP D H[SHULrQFLD
QHJUD H VXDV FRPSOH[DV GLPHQV}HV
QD IRUPDomR HFRQ{PLFD FXOWXUDO
SROtWLFDHVRFLDOGR%UDVLO
2OLYURHVWiRUJDQL]DGRHPGR]H
FDStWXORV TXH QmR VHJXHP XPD
FURQRORJLD IL[D DEUDQJHP WHPDV
YDULDGRVPDVQmRH[FOXGHQWHVHHQ

IDWL]DP R SURWDJRQLVPR QHJUR HP
GLYHUVDV GLPHQV}HV H GLIHUHQWHV HV
FDODV GH DQiOLVH 1HVVD SHUVSHFWLYD
XPGRVPDLRUHVPpULWRVGDREUDUHVL
GHH[DWDPHQWHHPUHXQLUQRPHVPR
YROXPHDPSODGLYHUVLGDGHWHPiWLFD
XQV FDStWXORV FRP DERUGDJHQV PDLV
historiográficas ou teóricas, outros de
caráter Pais ePStrico $ssiP, Oeito
res iQteressados Qa SesTuisa histórica
Sodermo ter eP Pmos, de uPa só Ye],
te[tos coP insights OuPiQosos Tue
YersaP soEre a forPaomo da cOasse
traEaOhadora ErasiOeira, PiOitaQtes e
iQteOectuais Qegros, cuOtura Qegra,
SoOttica, coPuQidades TuiOoPEoOas,
educaomo e PoEiOi]aomo aQtirracis
ta, racismo e cidadania negra, entre
outros $ imSortkncia dessa oEra
nmo está aSenas na sua diYersidade
temática, mas na maneira como os
autores aSresentam os aYanoos das
SesTuisas soEre aOguns temas, na
forma como SroEOemati]am discus
s}es aSarentemente consoOidadas,
tra]endo sugest}es inoYadoras Sara
sua inYestigaomo e aSrofundamento
)OáYio dos 6antos *omes aEre o
conMunto de artigos deste OiYro (m
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Sarceria com $nt{nio /uigi 1egro,
o Srimeiro caSttuOo adentra sen]aOas
e fáEricas Sara demonstrar a dink
mica, as diYersas tradio}es, a com
SOe[idade e a heterogeneidade Tue
marcaram o processo de formação
da cOasse traEaOhadora ErasiOeira du
rante a escraYidão e nos anos póse
mancipação, chegando j era 9argas
e j consoOidação das Oeis traEaOhistas
&/7  2s autores contriEuem para
demoOir, uma Ye] por todas, inter
pretaç}es Tue, em Eusca da grnese
de uma suposta ³modernidade´, e[
cOutram do foco de Yisão traEaOhado
res negros e migrantes, Tue moOda
ram a constituição da cOasse operária
no %rasiO $ssim, destacam a impor
tkncia dos estudos de +istória 6o
ciaO Tue contempOam a pOuraOidade
e, mesmo, as diferenças internas da
cOasse traEaOhadora, refOe[}es Tue
imp}em mais desafios anaOtticos e
menos esTuemas prpconceEidos
&onMugando um OeTue ampOo de
fontes documentais, )OáYio *omes
oferece um estudo cuidadoso e re
YeOador acerca da reconfiguração de
identidades transnacionais nos mo
camEos e TuiOomEos nas fronteiras
da região ama]{nica capttuOos  e
  $o contestar a tese do isoOamen
to desses agrupamentos de fugitiYos,
uma Ye] Tue estaEeOeceram reOaç}es
comerciais e econ{micas Eemsuce
didas com a sociedade enYoOYente,
o autor destaca como mocamEeiros
africanos e traEaOhadores indtgenas,
aOpm de desertores do e[prcito e di
Yersos outros grupos suEordinados
mantiYeram contatos, incOusiYe in

terptnicos, Tue resuOtaram em con
fOitos, em redes de soOidariedade e
aOianças, ainda Tue circunstanciais,
até mesmo com comunidades ne
gras estaEeOecidas para aOém das
fronteiras nacionais, a e[empOo do
6uriname $Oiás, as autoridades
ErasiOeiras Yiam essas reOaç}es de
contato, trknsito e cooperação entre
fugitiYos ² Tue trocaYam informa
ç}es soEre rotas de fuga e itinerários
no desconhecido território ama]{ni
co ² como temerárias e perigosas,
pois dificuOtaYam sua repressão
1o capttuOo ³)ios de $riadne o
protagonismo negro no pósaEoOi
ção´, por e[empOo, 3etr{nio 'omin
gues anaOisa minuciosamente a his
toriografia mais recente produ]ida
no 5io *rande do 6uO para demons
trar o Tuanto estaYam eTuiYocados
os estudos tradicionais Tue priYi
Oegiaram a presença e contriEuição
dos descendentes de imigrantes
europeus na formação sociocuOtu
raO, ao passo Tue reOegaram j inYi
siEiOidade a presença da popuOação
negra naTueOa região 3or meio de
pesTuisas produ]idas por historia
dores suOistas, aOgumas mais conhe
cidas, a e[empOo das reaOi]adas por
%eatri] /oner e %enito 6chmidt,
ou não tão conhecidas, como as de
(Oiane 3eres e )ernanda 2OiYeira da
6iOYa, os autores contestam o argu
mento do “suposto caráter europeu”
do 5io *rande do 6uO e, mais Tue
isso, proEOemati]am a tese da “e[
cOusão” e do desaMustamento do ne
gro pósaEoOição no %rasiO 1essa
empreitada, emergem Eiografias Tue

270 Afro-Ásia, 51 (2015), 271-277

afro 51.indb 270

26/08/2016 09:48:35

reconstituem traMetórias indiYiduais
e e[perirncias coOetiYas de negros
atuando, de diferentes formas e em
diYersas frentes, nas Erechas da so
ciedade ErasiOeira, nos anos Tue se
seguiram j e[tinção OegaO da escra
Yidão no pats e assim Tue emerge a
história de Dario Bitencourt, homem
negro, formado em Direito, profes
sor uniYersitário, Tue, nas primeiras
décadas do sécuOo ;;, se notaEiOi
]ou por sua atuação na área acadr
mica, na miOitkncia e na imprensa
negra ( eOe não constituiria o ~nico
dentre os “homens de cor”, como
denomina o autor, a se destacar, seMa
por sua traMetória pessoaO de moEiOi
dade sociaO, apesar das dificuOdades,
seMa por sua atuação no mundo das
Oetras ou da miOitkncia na promoção
e no desenYoOYimento sociaO de ou
tros tantos “homens de cor”.
1essa perspectiYa, os autores
mostram a atuação proatiYa de diYer
sos indiYtduos negros no campo da
poOttica institucionaO, na consistente
produção inteOectuaO, na construção
de associaç}es e entidades recrea
tiYas e profissionais Tue YisaYam a
promoYer meOhorias e comEater as
desiguaOdades raciais. Desse esforço
interpretatiYo, emerge uma muOtipOi
cidade de histórias, com dramas, en
redos, tramas, diOemas, desafios, ten
s}es e contradiç}es Tue enYoOYiam
as e[perirncias dos negros naTueOe
pertodo nos Tuatro cantos do pats.
2 Tue di]er, por e[empOo, no
capttuOo , escrito por 3etr{nio Do
mingues, da história de 0anoeO da
0otta 0onteiro /opes" +omem

negro, nascido, em , no 5eci
fe onde se formou peOa )acuOdade
de Direito, tendose transferido, em
seguida, para o Rio de Janeiro, onde
se estaEeOeceu como adYogado e se
apro[imou de diYersas associaç}es
cariocas profissionais e de “homens
de cor” naTueOa cidade. ,mpressio
na, mais Tue isso, o fato de 0on
teiro Lopes, a despeito de todas as
Earreiras Tue Ohe foram impostas,
aproYeitarse de aOgumas Erechas da
sociedade ErasiOeira para entrar na
disputa poOttica e, ainda, eOegerse
deputado federaO em .
2 fato de se sair Eem nas eOei
ç}es não garantiria a 0onteiro
Lopes a certe]a de ser empossado
naTueOe cargo eOetiYo, pois oEs
tácuOos foram coOocados para Tue
não assumisse o posto. Ademais,
conforme demonstra Domingues, o
poOttico e atiYista negro foi aOYo de
intensos ataTues e ofensas decOara
damente racistas Tue apontaYam sua
te] escura, sua origem sociaO e, até
mesmo, sua posstYeO origem escra
Ya. 6e, por um Oado, o preconceito
encontraYa eco no temor de Tue o
poder poOttico ficasse “todo preto”,
por outro, negros de Yárias partes do
pats encaEeçaram uma campanha de
repercussão nacionaO Tue, aOém de
e[igir Tue fosse garantido a 0ontei
ro Lopes o direito de assumir sua ca
deira de deputado federaO, forMaYam
identidades em torno da Outa antir
racista e encontraYam at tamEém a
oportunidade para reiYindicar mais
cidadania para todos, indistintamen
te, na sociedade ErasiOeira.

Afro-Ásia, 51 (2015), 271-277 271

afro 51.indb 271

26/08/2016 09:48:35

3eOas mãos dos autores, somos
OeYados a en[ergar os EaiOes dan
çantes, os Yariados Mornais, as asso
ciaç}es ou agremiaç}es como es
paços fundamentais de poOiti]ação
e formação de uma cuOtura poOttica
dos “homens de cor” ErasiOeiros nas
primeiras décadas do sécuOo ;;,
conforme se oEserYa no capttuOo ,
escrito por )OáYio *omes. 6omos,
tamEém, por intermédio de 3etr{nio
Domingues, no capttuOo , condu]i
dos a pensar outras traMetórias, por
Ye]es contraditórias como TuaisTuer
e[perirncias sociais, mas não menos
importantes, dos homens negros na
década de , até então desconhe
cidas por grande parte da historiogra
fia ErasiOeira. e o caso, por e[empOo,
de ,saOtino 9eiga dos 6antos, uma
Oiderança na )rente 1egra BrasiOeira
e na organi]ação de outros espaços
associatiYos dos “homens de cor”,
Tue, por caminhos tortuosos ainda
não deYidamente escOarecidos, esteYe
soE a mira da repressão da DeOegacia
de 2rdem 3oOttica e 6ociaO D(236
na década de , anos diftceis ins
taurados peOa ditadura do goYerno de
*et~Oio 9argas. Recusando e[pOi
caç}es generaOi]antes, Domingues
parte da microanáOise para reYeOar
a atuação, as escoOhas, os desYios


6oEre a repressão no pertodo 9argas e nos
anos posteriores, consuOtar John )rench,
“3rocOamando Oeis, metendo o pau e Outando
por direitos a Tuestão sociaO como caso de
poOtcia, ”, in 6iOYia +. Lara e
JoseOi 0aria 1. 0endonça orgs. , Direitos
e justiça no Brasil &ampinas (ditora da
8nicamp,  , pp..

de rota, os percaOços, as estratégias
do miOitante ,saOtino 9eiga dos 6an
tos e sua comoYente e[perirncia de
encarceramento peOos órgãos de re
pressão Yarguista, soE a acusação de
manter reOaç}es com o comunismo
e, por isso, significar uma ameaça
j ordem p~EOica. A história do mi
Oitante negro, como outras tantas
traMetórias negras, certamente não
consta na maioria dos estudos Tue
aEordam os anos da era 9argas. 3or
isso, insisto, este OiYro ganha tanta
importkncia no campo de produção
do conhecimento histórico.
3ara aOém da miOitkncia e atuação
indiYiduaO em diYersas esferas da
sociedade, o OiYro tamEém enfati]a
como os “homens de cor” ErasiOeiros
estaYam atentos j criação cuOturaO
da diáspora africana em dimens}es
transnacionais. A comunidade negra
ErasiOeira receEeu, Oeu e tradu]iu no
BrasiO, a seu modo e a partir de suas
diferentes e[pectatiYas, determina
dos eOementos da produção cuOturaO
dos afroamericanos, a e[empOo da
dança charleston. &omo Eem de
monstra Domingues no capttuOo ,
os afroErasiOeiros não eram meros
receptores da “inYenção” cuOturaO
dos negros norteamericanos como
comumente era dito. Ao contrário,
foram capa]es de pautar, aYaOiar,
reMeitar e, mesmo, incorporar e di
fundir, de forma crttica e criatiYa,
eOementos da cuOtura negra america
na nos seus EaiOes, no cinema e no
teatro ErasiOeiros.
6e a apropriação da “inYenção”
cuOturaO dos afroamericanos pro
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Yocou discuss}es dentro e fora da
comunidade negra ErasiOeira, )Oá
Yio *omes, no capttuOo , chama
a atenção para um outro knguOo
dessa cone[ão a possiEiOidade de
imigração de negros oriundos dos
(stados 8nidos para o BrasiO, Tue
teYe grande repercussão e gerou
intensos deEates. ,nfOuenciados por
teorias raciaOistas Tue asseguraYam
a degeneração por meio da mesti
çagem, não faOtou, no parOamento
ErasiOeiro, Tuem ressaOtasse as Yan
tagens da imigração europeia e de
fendesse proMetos Tue restringissem
ou eOiminassem a imigração negra
para o pats na década de . 2u
tros, ainda, tamEém condenaYam a
imigração de afroamericanos soE o
argumento de Tue seriam portadores
do ódio raciaO presente nos (stados
Unidos e, portanto, constituiriam
uma ameaça j ordem e j harmonia
raciaO Tue supostamente predomina
Yam nas reOaç}es sociais ErasiOeiras.
Ao Tue parece, esse deEate tomou
f{Oego tamEém na imprensa Erasi
Oeira, incOusiYe com repercuss}es na
imprensa negra.
*omes OemEra, ainda, a necessi
dade de pesTuisas empenhadas em
entender a muOtipOicidade de senti
dos Yerificados nas faOas dos inteOec
tuais negros acerca dessa Tuestão.
De todo modo, o autor aOerta Tue,
para tratar dessa compOe[a discus
são a partir de fontes produ]idas por
seus contemporkneos, é importante
OeYar em consideração perspectiYas
de restrição de direitos, e[pectatiYas
pessoais e coOetiYas, moEiOi]aç}es

por acesso ou ampOiação da cida
dania, ideoOogias de dominação e
a dinkmica das reOaç}es raciais Tue
desafiaYam a comunidade negra
tanto nos (stados Unidos Tuanto no
BrasiO. (sses aspectos certamente
deYem ter infOuenciado o posiciona
mento, por Ye]es controYerso, dos
“homens de cor” ErasiOeiros soEre a
apropriação cuOturaO do charleston e
a “imigração negra” para o BrasiO.
A propósito, conYém destacar
como os autores conseguem anaOisar,
discutir e articuOar simuOtaneamente,
em um mesmo capttuOo, temas ca
ros j historiografia ErasiOeira como
a Tuestão raciaO, o pósaEoOição e
perspectiYas de cidadania e de mo
dernidade no BrasiO, como é feito
no capttuOo , de )OáYio *omes em
parceria com 0arceOo 3ai[ão. 6a
Eemos Tue esses deEates, por Ye]es,
são encarados como espinhosos e
compOe[os, primeiro, porTue há teses
tradicionais ou e[pOicaç}es generaOi
]antes Tue, a despeito das eYidrncias
históricas, teimam em assegurar Tue
a e[perirncia dos afroamericanos
nunca se apOica ao caso ErasiOeiro e
Tue, por isso, “raça” seria uma cate
goria inYáOida para anaOisar as reOa
ç}es sociais no BrasiO segundo, por
Tue a Tuestão raciaO e as discuss}es
soEre cidadania engendram Eandei
ras de Outa e serYem de comEusttYeO
para a moEiOi]ação poOttica de negros
em proO da eOiminação de assimetrias
sociais e da reparação por desiguaO
dades históricas.
Os autores encaram a tradição,
na 6ocioOogia ErasiOeira, Tue afirma
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Tue, no BrasiO, poderia até e[istir
discriminação ou preconceito raciaO,
mas não se operaYa com a catego
ria “raça”. Um dos desdoEramentos
dessa “Yerdade histórica” seria in
Yocar a popuOaridade de um discur
so da miscigenação, em detrimento
do discurso de construção de iden
tidades raciais no BrasiO. 0as, como
assim" 6eriam, então, as reOaç}es
sociais ErasiOeiras depuradas e des
titutdas de sentidos, práticas e dink
micas Easeadas na Tuestão raciaO" e
um Oedo engano, adYertemnos os
autores desta oEra.
(m contraponto j “ideoOogia da
desraciaOi]ação” Tue acompanha a
ideia de construção da nação Era
siOeira, os autores demonstram, por
intermédio de eYidrncias históricas,
como, no conte[to da aEoOição, em
Tue emergiram diferentes proMe
tos poOtticos, estiYeram em Mogo
diYersas e[pectatiYas em torno da
OiEerdade e da cidadania, e de Tue
maneira a Tuestão raciaO definiu as
e[perirncias dos indiYtduos, estaEe
Oecendo reaOidades e consoOidando
estruturas de desiguaOdades sociais
durante a monarTuia e a rep~EOica.
A oEra, nesse ponto, ganha mais
reOeYo, pois encara o desafio de
demonstrar como, historicamente,
a Tuestão raciaO, emEora apareça
Tuase invisível ou silenciada do



9er tamEém :Oam\ra R. de AOEuTuerTue,
O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil, 6ão 3auOo &ompanhia
das Letras, .

ponto de Yista dos argumentos Murt
dicos e mesmo poOtticos, constituta
um Yetor importante de reprodução
das desiguaOdades sociais no BrasiO
capttuOos , , ,  e , de )OáYio
*omes ou deste em coautoria . 1es
sa perspectiYa, identificam “formas
discursiYas, siOrncios, narratiYas e
práticas de impedimento j pOena ci
dadania Tue não usaYam necessaria
mente argumentos raciais, mas e[
cOutam em termos raciais” p. .
Os autores não estão so]inhos
Tuando e[pOicam as pecuOiaridades
de um processo histórico no TuaO
foi posstYeO Muntar, haEiOidosamen
te, numa mesma fórmuOa, a sedutora
“ideoOogia de desraciaOi]ação” da
sociedade ErasiOeira ao argumento
da ine[istrncia de instrumentos Oe
gais de segregação raciaO. (Oes de
monstram Tue os mecanismos de
e[cOusão e discriminação da popu
Oação negra seguiram nitidamente
Oógicas raciais. AOiás, essa pecuOia
ridade das reOaç}es raciais no Bra
siO OeYou o antropóOogo .aEengeOe
Munanga a argumentar, dentre ou
tros aspectos, Tue o “nosso racismo
é um crime perfeito”, na medida em
Tue se pratica ampOamente numa so
ciedade em Tue, ao mesmo tempo,
se recusa a reconhecrOo como taO.
,sso, a seu Yer, dificuOta o processo
de comEate ao racismo no pats.



&onsuOtar entreYista emhttpZZZ.
reYistaforum.com.ErEOognosso
racismoeumcrimeperfeito!.
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&om dificuOdades, resuOtado de
um Oongo processo de poOiti]ação,
atiYistas e moYimentos sociais ne
gros, ou indiYtduos sem TuaOTuer
YtncuOo miOitante, aOém da “acade
mia”, trm recorrentemente pautado
o proEOema da discriminação raciaO
e do racismo no BrasiO, seMa eOe YeOa
do ou aEerto. *radatiYamente, essas
pessoas e instituiç}es trm denuncia
do, por e[empOo, os casos de racis
mo por detrás de muitas aEordagens
poOiciais, suspeiç}es generaOi]adas
ou Oinchamentos p~EOicos, as ofen
sas de cunho cOaramente racista nos
estádios de futeEoO, as mais sutis
ofensas nas produç}es teOeYisiYas,
no cotidiano do traEaOho, da escoOa
etc., Tue desumani]am a e[perirn
cia de homens e muOheres negras,

reprodu]indo e aprofundando as de
siguaOdades.
3or fim, in~meras ra]}es me fa
]em destacar, mais uma Ye], a im
portkncia dos estudos de )OáYio dos
6antos *omes e 3etr{nio Domingues
reunidos neste OiYro. Uma das princi
pais, a meu Yer, é o fato de este OiYro
despertar frentes de pesTuisa a partir
de perspectiYas sofisticadas e empoO
gantes, capa]es de fomentar noYos
estudos Tue contriEuam para uma me
Ohor compreensão da sociedade Erasi
Oeira e de seus diOemas. 1o mais, e não
menos reOeYante, é fundamentaO di]er
Tue se trata de um OiYro Tue cumpre
tamEém um papeO na agenda poOttica
dos moYimentos sociais negros, cio
sos de se reconhecerem como prota
gonistas da história do BrasiO.
Robério Santos Souza
roEeriossou]a#gmaiO.com
UniYersidade do (stado da Bahia
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