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   EDitOriAl

Com o número 19 da Revista Brasileira do Caribe, damos 
prosseguimento aos objetivos iniciais de nossa publicação: oferecer aos 
estudiosos do Caribe e das relações entre o Brasil e o Caribe, um espaço 
de interlocução e de abertura de novas perspectivas investigativas. Nesta 
edição o dossiê “Cuba: cultura, sociedade e política” apresenta oito 
artigos que vinculados à temática proposta no dossiê abordam diversos 
aspectos da história, da sociedade, da política e da cultura cubanas. 
Além do dossiê, a revista é composta por outros três artigos sobre o 
Caribe, uma resenha e o mini-curriculo dos autores para contactos 
posteriores dos leitores.

Inicia-se o dossiê com o artigo da historiadora cubana e 
também professora da Universidade de Santiago de Cuba Olga 
Portuondo “Los umbrales del constitucionalismo en Cuba, 1808-
1812”. O artigo trata das consequências da invasão das tropas francesas 
à Espanha para o imperio espanhol ultramarino. A autora a partir de 
uma vasta investigação documental em vários arquivos de Cuba e da 
Espanha discute como os cabildos cubanos após este evento histórico se 
converteram em representantes legais da soberania popular promovendo 
na colônia cubana uma reação em relação à metrópole. Olga Portuondo 
conclui que o Cabildo de Havana foi um dos primeiros a especular sobre 
a criação de um governo próprio.  Em sequência, outro artigo vindo 
de Cuba do pesquisador do Centro de Estudos Martianos em Havana, 
Enrique López Mesa, intitulado “Tabaco, mito y esclavos en Cuba”, 
apresenta um interessante estudo a partir de novas fontes questionando 
o trabalho escravo no cultivo do tabaco. Segundo o autor, o negro foi 
invisibilizado e nasceu o mito que no meio de uma sociedade escravista 
as pequenas áreas de produção do tabaco foram constituídas por núcleos 
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de trabalhadores livres e brancos. O artigo seguinte do historiador Josef 
Opatrný, catedrático em estudos ibero-americanos na Universidade 
Carolina de Praga, intitulado “Jose Antonio Saco y los Estados Unidos” 
examina a influência dos Estados Unidos no pensamento do intelectual 
reformista cubano Jose Antonio Saco. O pensador cubano que pertencia 
à sociedade crioula foi estimulado pela liberdade, democracia e o alto 
nível da técnica nos Estados Unidos, no entanto, como afirma o autor, 
constatou o perigo para as minorias no sistema democrático daquele 
país. Dessa forma, Saco foi contrário à anexação de Cuba aos Estados 
Unidos e foi responsável pela formulação do conceito de nacionalidade 
cubana sendo até hoje discutido pela historiografia. A seguir, o artigo 
“La Habana Vieja: conversão em centro histórico e projeção mundial das 
práticas” patrimoniais do doutorando da UnB, Alex Ricardo Medeiros 
da Silveira, aborda a trajetória histórica de Havana Velha, desde o 
surgimento da cidade colonial, e as transformações dadas pela expansão 
para além das antigas muralhas. Toma como referência a problematização 
de Fernando Carrión, levando em consideração a dinâmica urbana e a 
intervenção patrimonial. O artigo seguinte, “A presença dos imigrantes 
antilhanos em Cuba (1910-1952)” da professora da Universidade 
Federal do Amazonas, Kátia Couto avalia o processo de incorporação 
dos imigrantes antilhanos em Cuba enfocando a imigração haitiana. A 
autora faz uma analise dos discursos apresentados na imprensa cubana da 
época e como esta contribuiu para a criação de um imaginario negativo 
desses trabalhadores imigrantes.A seguir, o artigo “Reforma agrária e 
revolução: Cuba e as Ligas Camponesas do Brasil nos anos de 1960” 
de André Lopes Ferreira, doutorando da Universidade Estadual de São 
Paulo, procura avaliar o impacto da Revolução Cubana na trajetória 
das Ligas Camponesas do Brasil. O autor aborda que a radicalização 
do discurso político das ligas camponesas do Brasil nos anos de 1960 
se deve a vinculação com as ideias da Revolução Cubana, assim como, 
ao apoio de Cuba no treinamento militar de brasileiros durante esses 
anos.

Em sequência, o artigo de Sílvia Cezar Miskulim, pós-
doutoranda da USP, “Outro olhar sobre a Revolução Cubana: a trajetória 
e obra de Reinaldo Arenas na revista Vuelta”, apresenta a trajetória de 
vida e obra do escritor Reinaldo Arenas a partir de uma análise dos 
artigos publicados na Revista Mexicana Vuelta. Revista dirigida pelo 
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escritor Octavio Paz que publicou inúmeros escritores cubanos que 
se encontravam no exílio nos anos oitenta do século XX. Logo após, 
o último artigo do dossiê, se intitula “Entre o estado revolucionário 
e o exílio: invenção e re-construção da memória do povo cubano” de 
Fernando Luis González Mitjáns, pesquisador do Núcleo de Estudos 
Cubanos da Universidade de Brasília. O autor explica que ao longo 
dos cinquenta anos de vida do regime revolucionário cubano têm 
sido construída uma memória oficial fundamentada na seleção de 
determinados heróis e momentos históricos. Em contrapartida, surge 
uma memória construída no exílio que reconhece outros valores, 
personagens e momentos históricos que são omitidos na memória oficial. 
O autor aponta que estes confrontos de memórias estão influenciando 
posicionamentos críticos na população da ilha. Por último encerra o 
dossiê o artigo “Boarding Home: Literatura, Revolução e Exílio”, dos 
autores Isabel Ibarra e Rickley Leandro Marques, no qual os autores 
analisam as relações entre Literatura e História na obra de Guillermo 
Rosales. As conexões entre vida e obra do autor revelam as fontes do seu 
inconformismo com a deshumanização dos marginalisados no exílio.

A seguir na seção Temas Caribenhos apresentamos o artigo 
intitulado “Diasporic Marronage: some colonial and intercolonial 
repercussions of overland and waterborne slave flight, with special 
reference to the Caribbean Archipelago” de Jorge L. Chinea catedrático 
de História da América Latina e Caribe da Waine State University. Neste 
artigo, o autor explora alguns exemplos do quilombolismo como uma 
das formas de resistência mais empregadas pelos escravos aborigens 
e africanos nas Américas. Por ter tido um forte impacto no projeto 
colonial, os governos crioulos instituiram inúmeras ordens para impedir 
a fuga e a formação do quilombo. No entanto, como o autor explica em 
seu artigo os quilombos não permaneceram isolados no mundo. Eles 
mantiveram relações com outros segmentos da sociedade colonial e 
inter-colonial com especial ênfase no Caribe até o século XIX.

O último artigo intitulado “O Caribe na virada do século XX 
como laboratório da modernidade: sobre enclaves urbano-agrários 
e a hinterland (trans)nacional” de Liliana Gómez, professora no 
Lateinamerika-Institut da Freie Universität Berlin, estuda o Caribe 
frente à acumulação da transição até a modernidade. Segundo a autora, 
este laboratório é configurado pelas dinâmicas recíprocas nacional e 
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transnacional onde as relações de trabalho e raça e as ideologias raciais 
foram redesenhadas.

Nesta edição publicamos ainda a resenha intitulada “Quando 
a ilha era a cidade”, elaborada por Ynaê Lopes dos Santos sobre o 
livro Havana and Atlantic in the sixteenth century, de Alejandro de la 
Fuente.

Por fim, esperamos que o leitor desfrute com a diversidade de 
pontos de vista, de trajetórias intelectuais, de fontes e de referências 
historiográficas apresentadas neste novo número da Revista Brasileira 
do Caribe. 

  Isabel Ibarra Cabrera e Kátia Couto


