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S e a im por tân cia tan to quan to a qua li da de de um ar ti go aca dê -
mi co pu des sem ser me di das com base no de ba te que este es ti -

mu la, as sim como pela va ri e da de das opi niões e das crí ti cas que
sus ci ta, o ar ti go de Pi er re Bour di eu e Loïc Wac quant “As Arti ma -
nhas da Ra zão Impe ri a lis ta” re pre sen ta, sem dú vi das, um des tes ar -
ti gos que fa zem épo ca. Pu bli ca do pela pri me i ra vez na re vis ta fran -
ce sa Actes de la Re cher che en Sci en ces So ci a les em 1998, já em 1999 é
tra du zi do e pu bli ca do na re vis ta bri tâ ni ca The ory, Cul tu re & So ci -
ety (vol. 16, nº 1) – se gui do por um co men tá rio de Cou ze Venn.
Nos anos se guin tes o tex to foi pu bli ca do em di ver sas re vis tas em
lín gua es pa nho la e por tu gue sa, fre qüen te men te se gui do por co -
men tá ri os bas tan te crí ti cos (ver, en tre ou tros, He a ley, 2000). À sua 
pu bli ca ção como ar ti go aca dê mi co se as so cia uma sé rie de ar ti gos
jor na lís ti cos, nas di fe ren tes edi ções do pe rió di co men sal Le Mon de 
Di plo ma ti que, de agu da crí ti ca so bre di fe ren tes as pec tos da so ci e -
da de nor te-americana – seu sis te ma pe ni ten ciá rio e de (in)se gu -
ran ça so ci al – por par te de Wac quant, as sim como de dura de nún -
cia con tra a nova “vul ga ta” in ter na ci o nal pos si bi li ta da por al guns
dos po de res da glo ba li za ção da eco no mia (Ban co Mun di al, FMI
etc.) por par te de Bour di eu. Tra tam-se de ar ti gos ca rac te ri za dos
por uma pos tu ra que, nos anos 70, te ría mos cha ma do de “ge nu í no
an ti a me ri ca nis mo”: a alma da as so ci a ção Attak, ins tru men to de
crí ti ca ve e men te da glo ba li za ção, da qual Bour di eu par ti ci pa va e
que faz do jor nal Le Mon de seu prin ci pal ve í cu lo de in for ma ção.
Iro ni ca men te, esta pos tu ra in trin se ca men te crí ti ca dos dog mas da
so ci e da de nor te-americana (o tra ba lho como fon te de pra zer, o
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Esta do como dis tri bu i dor de fe li ci da de, as iden ti da des se to ri a is
como ci men to do co le ti vo na na ção) foi se ar ti cu lan do e aglu ti nan -
do sim pa ti as de in te lec tu a is na Fran ça e alhu res du ran te uma épo -
ca de re la ti va aber tu ra e oxi ge na ção da so ci e da de nor te- ame ricana. 
“As Arti ma nhas da Ra zão Impe ri a lis ta” foi pu bli ca do, em sua ver -
são ori gi nal, num con tex to po lí ti co di fe ren te e mais fa vo rá vel da -
que le de hoje para se ques ti o nar o Con sen so de Was hing ton. Eram 
os anos da era Clin ton, anos que de i xa vam pen sar num novo
Impé rio ame ri ca no cen tra do no con sen so, mais do que na im po si -
ção de es co lhas uni la te ra is (Ne gri & Hardt, 2000). Anos du ran te
os qua is o ame ri ca nis mo, seja qual for sua ên fa se e cam po de apli -
ca ção, se du zia mu i to mais do que pode ser o caso hoje.

Sem que rer re su mir o con te ú do des te ar ti go nes ta bre ve in -
tro du ção a este nú me ro es pe ci al (re pro du zi mos a ver são in te gral
do ar ti go de Bour di eu & Wac quant para fa ci li tar a le i tu ra dos su -
ces si vos co men tá ri os), an te ci po que o ar ti go faz uma crí ti ca co gen -
te ao fe nô me no do im pe ri a lis mo in te lec tu al, es mi u çan do o pe ri go
de tor nar os EUA, país ab so lu ta men te cen tral na pro du ção das
Ciên ci as So ci a is, não so men te um im por tan te ter mo de re fe rên cia
por qual quer com pa ra ção in ter na ci o nal, mas até um Esta do ide al e 
fi nal – a mais de sen vol vi da, com ple ta e, para al guns, jus ta for ma
de mo der ni da de. Tor nan do os EUA nos sa Uto pia, a con se qüên cia
se ria que todo sis te ma ou país que se di fe ren ci as se dele aca ba ria
sen do vis to como re tró gra do ou até ame a ça dor. Esta par te do ar ti -
go tem sido, aqui no Bra sil, sem dú vi da aque la que mais ace i ta ção
re ce beu. Mu i to de nós se que i xam de que o de ba te aca dê mi co no
Bra sil vive, ou se re tro a li men ta, de uma re la ção de si gual com os
EUA: o Bra sil pas sou de mo de lo po si ti vo a mo de lo ne ga ti vo da
mo der ni da de, uma casa dos hor ro res. De pen de mos de ma si a da -
men te de bol sas e re cur sos de en ti da des e fun da ções nor te- ame -
ricanas; nos sub me te mos com má von ta de às re gras que es tas iden -
ti da des nos im põem – é o pre ço que sa be mos ser pre ci so pa gar.
Mais e mais com par ti lha mos com os co le gas nor te-americanos do
mes mo es pa ço vir tu al, só que eles mu i tas ve zes dis põem de me lho -
res ar qui vos e re vis tas so bre a Amé ri ca La ti na do que a pró pria re -
gião. Encon tra mos ou tros co le gas la ti no-americanos em nos sas
an dan ças pe los EUA – já que nos sa pos tu ra crí ti ca ao Impé rio do
Nor te não sig ni fi ca que que i ra mos ne gar seus be ne fí ci os – mu i to
mais do que no nos so país. So mos, em mu i tos as pec tos, ví ti mas
con sen su a is de pro je tos nor te-americanos. Tudo isso, como toda
in jus ti ça, não pode de i xar de ge rar ran cor e sede de jus ti ça. Ora, o
que de i xou sur pre en di dos e in dig na dos mu i tos de nós, num ar ti go
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es cri to tam bém por Pi er re Bour di eu, o sóci o an tro pó lo go mais ci -
ta do no Bra sil, cuja sa ga ci da de tem fe i to re al men te es co la, é a for -
ma pela qual este mes mo ar ti go apon ta a aca de mia bra si le i ra como
sen do um con jun to de re pe ti do res das ver da des USA em ter mos de
re la ções et no-raciais. Bour di eu e Wac quant con ce dem ne nhum
cré di to àque la lon ga sé rie de pes qui sa do res das re la ções ra ci a is, as -
sim como àque le im por tan te gru po de his to ri a do res das idéi as
que, há dé ca das, in da gam so bre os di le mas co lo ca dos por idéi as, às
ve zes aque las de li ber da de, que vêm de fora, as sim como so bre o
que sig ni fi ca di a lo gar com as idéi as as so ci a das à mo der ni da de, que
che gam de ou tros con tex tos, fre qüen te men te acom pa nha das de
ópe ras ca co fô ni cas. Entre as pes so as que pes qui sam as re la ções ra -
ci a is, tam bém para en con trar no vas e mais ade qua das for mas de
com ba ter o ra cis mo à bra si le i ra, como é pre ten são da re vis ta Estu -
dos Afro-Asiáticos, “As ar ti ma nhas...” teve o efe i to de uma bom ba.

Fren te aos de sa fi os pro vo ca dos por este ar ti go ins ti gan te, a
EAA quis re u nir as res pos tas nes te nú me ro es pe ci al, sem pre ten são
de uni ci da de, mas bus can do plu ra li da de e ma ti zes. To dos nós, do
co mi tê de re da ção, es ta mos ci en tes de que, na re a li da de, es ta mos
li dan do de for ma nova com um pro ble ma que é já tão an ti go quan -
to o nos so cam po de pes qui sa. Este cam po tem se con fi gu ra do des -
de o co me ço, que, por co mo di da de, po de mos si tu ar ao re dor dos
dois pri me i ros Con gres sos Afro-Brasileiros de Re ci fe e de Sal va -
dor, em 1934 e 1937, res pec ti va men te, como algo den so de ten -
sões, agen das, pon tos de vis ta, olha res e de se jos. Um cam po de pes -
qui sa em tor no do qual tam bém se jun tam im por tan tes de man das
de ci da da nia e que vive em cons tan te e pro ble má ti ca si ner gia com
a luta an ti-racista. Nes te cam po já acon te ce ram ou tros gran des e
pe que nos en fren ta men tos en tre “na ci o na is” e “es tran ge i ros” – em -
bo ra sem pre hou ves se al guns “na ci o na is” to man do par ti do dos
“es tran ge i ros” e vi ce-ver sa –, as sim como se re a li zou toda uma sé rie 
de ali an ças es tra té gi cas en tre o po der aca dê mi co no Bra sil e al gu -
mas fun da ções es tran ge i ras, so bre tu do nor te-americanas (ver Ma -
ri nho, 2002).

Um sim ples mer gu lho na al vo ra da dos es tu dos so ci o an tro -
po ló gi cos do con tex to afro-baiano nos anos 1930 e 1940, mos tra
como o cam po logo se cons ti tui com for tes e ten sas re la ções de
 poder, que in ter li gam os in te lec tu a is-chave no con tex to lo cal,
com  pa dri nhos na ci o na is e “bro o kers” aca dê mi cos in ter na ci o na is.
Edson Car ne i ro de pen dia de Arthur Ra mos, que, por sua par te,
de pen dia de Mel vil le Hers ko vits. Um uti li zan do, ci tan do e se be -
ne fi ci an do dos ou tros. Hers ko vits de pen dia de só li das li ga ções
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 locais para po der de sen vol ver suas pes qui sa e te o ria trans na ci o nal
 sobre a re la ti va uni ver sa li da de dos afri ca nis mos, tan to no Novo
como no Ve lho Mun do – na que la re gião que hoje cha ma mos de
Atlân ti co Ne gro. Nes te con tex to co me çam a ope rar tam bém
 algumas im por tan tes fun da ções ame ri ca nas, em pri me i ro lu gar a
 Rockefeller e a Gug ge nhe im, fi nan ci an do a vin da de pes qui sa do -
res nor te-americanos e até a ins ti tu ci o na li za ção da So ci o lo gia,
 apoian do a Esco la Li vre de So ci o lo gia de São Pa u lo. As agen das
dos pes qui sa do res na ci o na is e des tes es tran ge i ros mos tram um
con jun to de en con tros e de sen con tros.

Não deve es pan tar que a che ga da de dois im por tan tes e já
con de co ra dos pes qui sa do res e in te lec tu a is ne gros nor te- ame ri -
canos como Frank lin Fra zi er, da Ho ward Uni ver sity, e Lo ren zo
Tur ner, da Fisk Uni ver sity, para uma vi a gem de seis me ses du ran te
a qual eles con du zem uma pes qui sa que es ta va pen sa da como pre li -
mi nar a um pro je to ma i or de cu nho com pa ra ti vo, aba le for te men -
te esta or dem vi gen te no cam po dos es tu dos afro-bra sileiros. A
aven tu ra de Fra zi er e Tur ner, en tre se tem bro de 1940 e mar ço de
1941 ex põe uma teia for ma da por pon tos de vis ta e agen das di fe -
ren tes, to dos pro cu ran do, no Bra sil, res pos tas ime di a tas para di le -
mas nor te-americanos. Apo i a dos pelo go ver no dos EUA, den tro
do pro gra ma de boa vi zi nhan ça que an te ce de a Se gun da Gu er ra
Mun di al, for ta le ci dos pelo pa tro cí nio do Mu seu Na ci o nal/UFRJ,
os dois pes qui sa do res ne gros ten tam cri ar as ba ses para uma gran de 
pes qui sa com pa ra ti va, que in cor po re, além dos EUA, o Ha i ti, as
Anti lhas ain da in gle sas, e o Bra sil. Mas o es for ço de les pa re ce ser
inú til e suas pes qui sas no Bra sil so men te pro du zi rão pou cos e re la -
ti va men te su per fi ci a is ar ti gos. Qu a se nin guém se lem bra mais de -
les no Bra sil, en quan to Hers ko vits, que já vi nha sen do pres ti gi a do
no Se gun do Con gres so Afro-Brasileiro, que a ele pe diu para fa zer o 
dis cur so ina u gu ral do even to, con ti nua ci ta do e re la ti va men te re -
ve ren ci a do, ten do for te men te in flu en ci a do a obra de Ro ger Bas ti -
de e Pi er re Ver ger. Sem ques ti o nar o va lor da obra hers ko vit si a na,
per gun to-me se o su ces so dele e o ino do ro fra cas so de Fra zi er e
Tur ner no Bra sil tam bém não po de ri am ser in ter pre ta dos como
um re sul ta do de uma luta de po der no cam po dos es tu dos afro-
 brasileiros. A pers pec ti va de Hers ko vits, cen tra da na iden ti fi ca ção
de con ti nu i da de em ter mos de pa drões de cul tu ra en tre a Áfri ca
Oci den tal e o Bra sil, mu i to bem se en ca i xa va nas agen das de po lí ti -
ca cul tu al do Esta do Novo e dos mais in flu en tes pes qui sa do res
 nacionais, que pre vi am uma in cor po ra ção se le ti va de tra ços das
cul tu ras ne gras ao pa tri mô nio cul tu ral da na ção, sen do que os tra -
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ços a se rem in cor po ra dos de ve ri am bri lhar em au ten ti ci da de, mos -
tran do cla ra evi dên cia de as cen dên cia afri ca na. Lo ren zo Tur ner,
um im por tan te lin güis ta que ha via aca ba do de se tor nar fa mo so
gra ças a um li vro so bre os “afri ca nis mos” en tre os Gul lahs das ilhas 
Geór gias, nos EUA, de ve ria ter an ga ri a do ace i ta ção no cam po dos
es tu dos afro-brasileiros da sua épo ca, já que, de for ma lí ri ca, che -
gou a ce le brar a for ma pela qual as lín guas afri ca nas e, em ge ral, o
elo com a Áfri ca, ti nham se man ti do en tre al gu mas pres ti gi o sas fa -
mí li as de can dom blé na Ba hia (Tur ner, 1942). Ele, po rém, tam -
bém fi cou es que ci do en tre a ma i o ria dos pes qui sa do res das cul tu -
ras ne gras no Bra sil. O es que ci men to no qual caiu Fra zi er já apon -
ta ou tro pro ble ma: ele usou seus acha dos, re sul ta do de pes qui sa so -
bre es tru tu ra fa mi li ar en tre ne gros, ba se an do-se em cer ca de qua -
ren ta en tre vis tas com pes so as li ga das ao Ter re i ro do Gan to is, no
ba ir ro do Enge nho Ve lho da Fe de ra ção, em Sal va dor, para  ques -
tionar a es sên cia pri ma da te o ria de Hers ko vits so bre a ori gem afri -
ca na dos ar ran jos das fa mí li as ne gras. Para Fra zi er, que era o por -
ta-voz de um pen sa men to so ci al tan to ne gro tan to quan to de clas -
se, im por tan te era en fa ti zar a con di ção de clas se dos ne gros no
Novo Mun do, re for çan do o quan to as re la ções ra ci a is, mu i to mais
do que a Áfri ca, “fa zi am” a cul tu ra ne gra. Nes te sen ti do, Fra zi er
pa re ce an te ci par uma ên fa se que, mais tar de, ou vi re mos em Gu er -
re i ro Ra mos e em Luis Cos ta Pin to: uma re cu sa da cons tru ção do
ne gro como ser in trin se ca men te cul tu ral. Isso mos tra que nem
sem pre os es tran ge i ros che gam com agen das alhe i as às ten sões lo -
ca is, e como os en fo ques “lo ca is” às ve zes re fle tem de ba tes mais
am plos e trans na ci o na is – por exem plo, se, na luta pela eman ci pa -
ção dos ne gros nas Amé ri cas, se ria mais apro pri a do en fa ti zar as di -
ver si da de e ori gem afri ca nas de seus cos tu mes, ou, pelo con trá rio,
mais efi caz se ria su bli nhar o ca rá ter na ci o nal e ame ri ca no das for -
mas so ci a is e cul tu ra is vi ven ci a das pe los ne gros.

Ou tro caso bem mais co nhe ci do é aque le de Ruth Lan des.
Suas des ven tu ras com im por tan tes agen tes do nos so cam po mos -
tra ram tam bém como era pe ri go so trans gre dir as pri me i ras, mas
não por isso me nos in jus tas re gras das po si ções de po der no nos so
cam po (Lan des, 1966; Ra mos, 1942:183-195). Como é de tra di -
ção, no nos so cam po de in ves ti ga ção, ob ser va do res e ob ser va dos,
as sim como bran cos e ne gros, sem pre têm seus pró pri os lu ga res.
Os es tran ge i ros as su mem ou tra po si ção, aque la do out si der ne ces -
sá rio, fa tor de cor ro bo ra ção da for ça e da au ten ti ci da de de uma ex -
pres são cul tu ral ne gra: há ob ser va do res es tran ge i ros (en sa ís tas, an -
tro pó lo gos e, mais tar de, et no-turistas) jus ta men te na que las ins -
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tân ci as ca rac te ri za das por mais e re co nhe ci das au ten ti ci da de e
“afri ca ni da de”. Este es tran ge i ro – mal ne ces sá rio tan to quan to po -
ten ci al des co bri dor de ta len to – é, as sim, par te in te gran te do cam -
po dos es tu dos afro-brasileiros. Não pode ser uma sur pre sa que es -
ses me ca nis mos de le gi ti ma ção aca dê mi ca ge ras sem um cli ma des -
fa vo rá vel para to dos. De ma is adi an ta das para a sua épo ca, as di fi -
cul da des de Gu er re i ro Ra mos – so ció lo go e ne gro as su mi do – em
ga nhar ace i ta ção no meio aca dê mi co an te ci pam mu i tas das crí ti -
cas e ran co res na nova ge ra ção de in te lec tu a is ne gros pe ran te o
meio aca dê mi co, com seus amo res pe las tor res de mar fim.

Tam pou co é no vi da de o fato de as re la ções en tre Bra sil e
Esta dos Uni dos se rem hoje um jogo de es pe lhos; algo que nos lem -
bra as re la ções en tre a Ale ma nha Oci den tal e a Ori en tal: uma vi -
ven do dos er ros da ou tra. Nos anos que an te ce dem a Se gun da
 Guerra Mun di al o Bra sil era re pre sen ta do como um au tên ti co al -
ter ego do sis te ma ra ci al nor te-americano, sua ima gem ao re vés. Do 
Bra sil ser via sua fun ção de es pe lho e de la bo ra tó rio ra ci al – onde
po di am acon te cer co i sas im pen sá ve is nos EUA da se gre ga ção. É
um es pe lho ne ces sá rio e ins pi ra dor para o tra ba lho co le ti vo que
cul mi na rá no gran de es for ço em tor no da re da ção e da pu bli ca ção
do mo nu men tal Ame ri can Di lem ma, de Gun nar Myrdal, em
1944. Ain da em 1955, Ruth Lan des ce le bra a pos si bi li da de do ca -
sa men to e do amor in ter-racial no Bra sil fren te à sua im pos si bi li -
da de no mun do in glês (Lan des, 1955). Nos anos 60, a ima gem he -
ge mô ni ca nas Ciên ci as So ci a is com re la ção à si tu a ção et no-racial
do Bra sil muda ra di cal men te. Na dé ca da se guin te, o Bra sil et -
no-racial de i xa de ser fon te de ins pi ra ção para se tor nar, nas Ciên -
ci as So ci a is nor te-americanas, um ana cro nis mo – algo que in sis te
em ir con tra a cor ren te za da his tó ria su pos ta men te uni ver sal das
ten sões et no-raciais. No Bra sil, por mo ti vos di ver sos, não es ta ria
to man do cor po aque la re vi ves cên cia da iden ti da de ét ni ca que de -
ve ria ca rac te ri zar a ida de ma du ra da ci da da nia. Em épo ca mais re -
cen te, o Bra sil con ti nua sur pre en den do aque les, en tre nos ci en tis -
tas so ci a is, que prog nos ti ca vam uma tem po ra da de cres ci men to
inin ter rup to das po lí ti cas iden ti tá ri as em es ca la pla ne tá ria. O Bra -
sil, país ca ma leão, con ti nua sur pre en den do – po si ti va ou ne ga ti va -
men te – por sua ca pa ci da de de trans for mar as ten sões et no-raciais, 
a prin cí pio imen sas, em ou tro tipo de fric ção. Numa épo ca ca rac -
te ri za da pela po pu la ri da de do en fo que so bre as po lí ti cas iden ti tá -
ri as nas Ciên ci as So ci a is, os cus tos da aten ção por ou tras di nâ mi -
cas, so bre tu do as de clas se, o Bra sil, e qui çá qua se toda a Amé ri ca
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La ti na, pa re cem se con fi gu rar, mais uma vez, como lu gar de ana -
cro nis mo das for mas so ci a is (Hale, 1995).

O con tex to dos es tu dos afro-brasileiros – como se tem cha -
ma do os es tu dos das re la ções ra ci a is e da pro du ção cul tu ral ne gra
no Bra sil – é mu i to com ple xo e não per mi te in ter pre ta ções uní vo -
cas. Aqui, apre sen ta mos uma va ri e da de de res pos tas. De acu sa dos
de serem “tra fi can tes de idéi as” (nor te-americanas), al guns au to res 
pre fe rem se ver como apro ve i ta do res in te li gen tes e opor tu nis tas
das pos si bi li da des e bre chas aber tas pe las fun da ções de apo io a pes -
qui sas nor te-americanas. To dos, po rém, sa li en tam como, se há
idéi as fora de lu gar, tam bém e por de fi ni ção, to das as idéi as, em al -
gum mo men to de sua tra je tó ria, vêm de ou tro lu gar, as sim como
en fa ti zam que ao lado dis so há a “in ven ção lo cal”, um uso lo cal de
íco nes glo ba is as so ci a dos à ne gri tu de, e um uso da “ame ri ca ni da -
de” de cer tas idéi as como for ma de con ce der sta tus às mes mas num
con tex to no qual o que é iden ti fi ca do como vin do dos EUA é, a
prin ci pio, de boa qua li da de (Schle sin ger, 1987). As con tri bu i ções
dos três au to res ame ri ca nos são igual men te ho nes tas e nos obri -
gam a re fle tir so bre o por quê de ta ma nha pre sen ça de in te lec tu a is,
idéi as e fun da ções nor te-americanas no Bra sil. Há que con vir que,
além dos ine gá ve is pro je tos im pe ri a is de par te da aca de mia nor -
te-americana, so mos nós, aqui na Amé ri ca La ti na, que ne ces si ta -
mos des ta pre sen ça ame ri ca na: para quem es cre ve, em mu i tos ca -
sos o cus to so ci al dos fi nan ci a men tos da Fun da ção Ford tem sido
me nor do que a fa di ga e a bu ro cra cia que acom pa nham fi nan ci a -
men tos das en ti da des bra si le i ras de am pa ro à pes qui sa. Ade ma is,
fun da ções como Ford, Roc ke fel ler e até MacArthur têm mos tra do
mais elas ti ci da de em fi nan ci ar pro je tos que nem sem pre se en ca i -
xam per fe i ta men te nos dog mas e ca mi sas-de-força por meio dos
qua is es tas en ti da des bra si le i ras en ten dem a pes qui sa e for ma ção
de ex ce lên cia. É nes te con ta to com in te lec tu a is, cen tros de pes qui -
sa, bi bli o te cas, ar qui vos e fun da ções nor te-americanas que de pa -
ra mos com o fato de que, ob vi a men te, nem to dos os ame ri ca nos
são igua is, e que com al guns de les po de mos cons tru ir pro je tos con -
jun tos em con di ções re la ti va men te igua li tá ri as. Te nho o pra zer de
ter co le gas nor te-americanos que acre di tam no de ba te fran co com
os pes qui sa do res ba se a dos no Bra sil. Um de ba te que tem pon tos
do lo ro sos tan to para eles como para nós. Por fim, é ne ces sá rio re ve -
lar que nes te nú me ro es pe ci al fal ta uma re fle xão so bre a es pe cí fi ca
con tri bu i ção de uma sé rie de im por tan tes pes qui sa do res ba se a dos
na Fran ça, que têm de sen vol vi do um olhar pró prio com re la ção às
re la ções cul tu ra is en tre Bra sil e Áfri ca e que, so bre tu do du ran te
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toda uma pri me i ra fase, até os anos 60, tam bém têm con tri bu í do
para a for ma ção do cam po e para o pro ces so de cul tu ra li za ção do
ser ne gro no Bra sil.

Tra ta-se, é cla ro, de um de ba te que pre ci sa de con ti nu i da de e 
apro fun da men to, e que em bu te a se guin tes ques tões-chave: como
com pa rar sis te mas de re la ções ra ci a is em pa í ses e si tu a ções di fe ren -
tes? O que com pa rar? E por que com pa rar? É um de ba te que tam -
bém apon ta para a ne ces si da de de uma pers pec ti va com pa ra ti va
me nos cen tra da na po la ri da de, um tan to quan to ob ses si va, Bra -
sil-EUA.

Este nú me ro es pe ci al é o pri me i ro de uma sé rie de dos siês e
nú me ros es pe ci a is que a EAA, ago ra fi nal men te qua dri mes tral,
apre sen ta rá no pró xi mo fu tu ro. Aqui ten ta mos re co lher opi niões
di fe ren tes e até di ver gen tes, sem po der aco lher tudo, mas fa zen do
um es for ço para tor nar pú bli co um de ba te que até en tão, pelo me -
nos no Bra sil, ti nha fi ca do nos bas ti do res.

No de ba te que nos sa re vis ta apre sen ta há ato res, di ga mos as -
sim, tra di ci o na is e ato res no vos, so bre tu do jo vens in te lec tu a is ne -
gros que com bi nam, de for ma ori gi nal, ati vis mo com tra je tó ria
aca dê mi ca e afir ma ção da pró pria in di vi du a li da de – eles têm pro -
je tos de vida em que a ne gri tu de apre sen ta di men sões tan tos co le -
ti vas como in di vi du a is, que não se en ca i xam fa cil men te nem nas
tra je tó ri as tra di ci o na is da aca de mia, nem na que las do ati vis mo.

Nos so dos siê apre sen ta ar ti gos de três pes qui sa do res ame ri -
ca nos: o his to ri a dor John French, o so ció lo go Edward Tel les, e o
ci en tis ta po lí ti co Mi cha el Han chard. Ne nhum de les é novo no de -
ba te e to dos co nhe cem bem o Bra sil. French pes qui sou du ran te
mu i to tem po o mo vi men to sin di cal no ABC pa u lis ta; Tel les vem
pro du zin do mu i to so bre as de si gual da des ra ci a is ba se an do-se em
ori gi na is in ter pre ta ções dos nú me ros da cor no Bra sil; e Han -
chard, au tor de Orfeu e o Po der, re cém-publicado em por tu guês
pela Edi to ra da UERJ como par te de um pro je to de tra du ções do
Cen tro de Estu dos Afro-Asiáticos com o apo io da Fun da ção Ford,
tem se en ga ja do em de ba tes vi va zes com au to res como Pe ter Fry,
Lu i za Ba ir ros e os pró pri os Wac quant e Bour di eu. Entre os  bra si -
leiros, con ta mos com o so ció lo go Sér gio Cos ta, o an tro pó lo go Jo -
cé lio Te les dos San tos e os dou to ran dos em Ciên ci as So ci a is Ânge -
la Fi gue i re do e Osmun do de Ara ú jo Pi nho. Qu e ro en fa ti zar que al -
can ça mos uma boa va ri e da de, não so men te em ter mos de dis ci pli -
nas, como tam bém em ter mos de ori gem et no-racial, sa ben do que
isto re pre sen ta um dado im por tan te no po si ci o na men to dos au to -
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res – três ne gros, um mes ti ço bra si le i ro, um chi ca no, um bran co
bra si le i ro e um bran co ame ri ca no.

Te mos, por fim, uma gran de res pon sa bi li da de. O pres tí gio
de Pi er re Bour di eu no Bra sil e en tre os nos sos le i to res é imen so e
me re ci do. De po is da sua mor te, qua se nos cons tran ge co lo car suas
pa la vras em dis cus são. Mas isto é exa ta men te o que Pi er re  Bour -
dieu, in te lec tu al tan to bri lhan te quan to so ci al men te en ga ja do, te -
ria gos ta do de ver. Loïc Wac quant é um pes qui sa dor mais jo vem,
mas já bas tan te co nhe ci do no Bra sil, e do ta do de eru di ção e ca pa -
ci da de cri a do ra avas sa la do ra.

Nes te nú me ro aca bou fal tan do a pre vis ta ré pli ca de  Bour -
dieu e Wac quant. Era uma ta re fa com as qua is am bos ti nham, ge -
ne ro sa men te, se com pro me ti do. A mor te pre ma tu ra de Pi er re
Bour di eu nos de i xou sem as suas pa la vras, as sim como de i xou ex -
tra or di na ri a men te aba la do nos so ami go e co le ga Loïc. Con ta mos
com seu ar ti go as sim que ele pos sa vol tar a tra ba lhar co nos co.
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