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Resumo:
Mário Gusmão foi o maior ator negro da Bahia, em termos de visibilidade pública, no século XX.
Participou de dezenas de peças teatrais, de vários filmes, de novelas e mini-séries na televisão
brasileira. Mas não só: por seu envolvimento com a movimentação cultural e política negra, tornouse um ícone, um herói do seu povo. Neste trabalho, enfocando a trajetória de vida de Mário
Gusmão, realce é concedido à relação indivíduo-sociedade, propiciando o desvendamento da
construção do sujeito e da identidade, bem como a compreensão de aspectos concernentes á raça e
cultura na sociedade brasileira. Mário Gusmão, de forma criativa e com grande capacidade de
adaptação, atravessou configurações históricas expressivas na sociedade brasileira, demonstrando a
sua condição singular, excepcional entre os negros brasileiros. Na sua biografia, documentada com
amplo material empírico, passam tipos de sociedades, tipos de agentes, papéis sociais, campo
artístico, desvio –questões de expressivo significado para as Ciências Sociais -, tendo esses
elementos como pano de fundo a análise de uma categoria específica, o negro na sociedade
brasileira e baiana. Um negro portador de várias histórias, como um reflexo das nuances e
diferenças regionais e locais, capaz de afirmar uma diversidade de formas de participação na ordem
social. E a trajetória de Mário Gusmão, fugindo aos essencialismos da identidade e da cultura, irá se
afirmar de modo plural, sendo marcada pelo dinamismo, hibridez e heterogeneidade. Um sujeito
capaz de construir a sua liberdade e grandeza, na rebeldia contra a integração: um Príncipe Negro
na Terra dos Dragões da Maldade. Número de Páginas: 414
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