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Editorial
Maria Bernadette Porto

“Síntese viva de memória e de improvisação”(MAXIMIN, 2006,
p.15), de exílios e de retornos, de ocultamentos e de revelações,
de feridas e de regenerações, de aviltamentos e de resistências,
de isolamentos e da prática maior da Relação (GLISSANT,
1990), o Caribe constitui um terreno fértil para se repensar o
processo de construções identitárias de nosso tempo, e, mais
particularmente, as histórias de seres anônimos, recuperados pela
força da arte e da palavra poética.
À luz do ensaio Les fruits du cyclone: une géopoétique de la
Caraïbe, cabe lembrar que, no vivido caribenho, a convergência
de histórias, singulares e plurais, está ligada ao surgimento de
sociedades oriundas não diretamente da escravidão, mas da
resistência ao sistema escravagista. Como já sugerira Frantz Fanon
(GLISSANT, 1990), para garantir sua sobrevivência, os oprimidos
de tais grupos sociais recusaram-se a ser escravos, o que os levou
a assumir e a reivindicar a sua diferença, a desconfiar de
estereótipos criados pelo olhar dos donos de poder e a apostar
na criação de coletividades novas, iluminadas pela releitura das
páginas excludentes da história oficial.
Nascidas em oposição a toda idéia de confinamento (o que poderia
ser sugerido pela experiência espacial da insularidade), as culturas
caribenhas se manifestam contrárias às “prisões” dos estilos, das
línguas, dos gêneros e das manifestações literárias, plásticas ou
musicais (MAXIMIN, 2006, p.17). Ao se negarem a se deixar
enclausurar em modelos e classificações redutoras, reelaboram
suas próprias tradições, reinventam-se sem cessar, anunciando
as promessas de futuro, graças ao processo inacabado da
crioulização detectado por Édouard Glissant na
contemporaneidade.
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Segundo Dominique Villepin, em texto introdutório ao livro
Mémoires des esclavages de Édouard Glissant (2007, p.12), os
povos submetidos à escravidão traçaram um novo caminho para
a humanidade. Privados de seu destino e de sua história, teceram
uma solidariedade nova e, acrescentaríamos, novas formas de se
ler e de se viver o mundo. Na perspectiva da Relação, não há um
único padrão identitário, pois, como afirma Glissant, na Relação,
“todas as variações de identidade são vivíveis, os continentes
freqüentam os arquipélagos sem abafá-los”. Além disso, a
crioulização combate as fronteiras estanques e a “imposição de
uma única maneira de se freqüentar o mundo”, de se relacionar
com o Outro e de se conceber a si mesmo. Isso porque, segundo
ele, toda fronteira abre para nós a possibilidade da “troca de uma
qualidade com um Outro”(GLISSANT, 2007, p.175).
Construído como um dos possíveis recortes da riqueza e da
complexidade caribenha, sobretudo de língua francesa, o presente
volume da Revista Brasileira do Caribe traz reflexões de
pesquisadores vinculados a universidades e instituições no interior
das quais os estudos sobre o Caribe ocupam uma posição de
visibilidade. Ressalte-se ainda que, em sua grande maioria, os
autores dos diferentes artigos participam ativamente do GT da
ANPOLL (Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras
e Lingüística) “Relações literárias interamericanas”.
Em seu texto “A reescrita da escravidão em Patrick Chamoiseau”,
Eurídice Figueiredo empreende uma análise criteriosa desta
temática no romance Un dimanche au cachot do escritor da
Martinica Patrick Chamoiseau. Valorizando o conceito freudiano
de perlaboração, a autora investiga as noções de arquivo, ruína e
palimpsesto para explorar o trabalho da memória que, no contexto
caribenho, remete de perto às idéias de censura, recalque,
esquecimento e vestígios. Sua leitura do caráter curativo da escrita
na representação do irrepresentável e na reconstrução de
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lembranças traumáticas evoca o conceito de resiliência, que supõe
o processo de resistência e de reinvenção identitária.
Dando ênfase à questão do lugar, incontornável aos olhos de
Édouard Glissant, o texto “Lugares da palavra e da identidade
crioula na obra de Ernest Pépin: a poética do devir” propõe uma
leitura de aspectos relevantes de obras desse escritor da
Guadalupe. Ao valorizar o espaço como referencial indispensável
para a elaboração de processos identitários nos quais se inserem
marcas do memorial de uma coletividade, graças as artes de fazer
e de dizer, Pépin privilegia a noção de lugares habitados, isto é,
vividos e apropriados de modo inventivo. Trata-se de reconhecer
a necessidade de se apreenderem práticas espaciais responsáveis
por uma efetiva relação entre autores e/ou personagens caribenhos
e seu entorno, e de considerar a transformação do país, enquanto
topografia, em paisagem, o que supõe a idéia de estetização e de
criatividade na vivência do cotidiano.
Os interstícios fecundos entre literatura, história e cinema são
trabalhados por Núbia Hanciau em seu texto sobre o escritor da
diáspora haitiana Dany Laferrière. Em sua leitura, que confere
realce, em particular, ao livro Vers le Sud, recriado nas telas pelo
cineasta francês Laurent Cantet, a autora ressalta o entrelaçamento
entre o contexto histórico da ditadura dos Duvalier, as memórias
individuais e coletivas que servem de pano de fundo ao texto em
questão, no qual se delineiam, ao mesmo tempo, representações
de um país à deriva, marcado pela miséria e falta de perspectivas
e paisagens paradisíacas que funcionam como convites à
exacerbação do desejo e às transgressões.
Reconhecendo marcas resultantes da colonização e da
diasporização no contexto caribenho atual, Roland Walter elege
como corpus obras de Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau,
Maryse Condé e Gisèle Pineau que problematizam questões
identitárias referentes à despossessão e ao não-pertencimento.
Nascida na liminaridade, ao nomear e ao ressignificar fatos,
pessoas e objetos, a transescrita caribenha desempenha a função
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de um verdadeiro ato fundador de uma memória coletiva
fragmentada e recalcada.
Concebido a partir de uma perspectiva dialógica, o texto
“Identidade Cultural, Mestiçagem, Colonialidade: uma leitura
comparatista”, de Heloísa Toller Gomes, traz uma inegável
contribuição para os estudos sobre o Caribe e o Brasil. Encarados
como lugares do “inter”, propícios a formações culturais inusitadas,
nas quais se inscrevem as marcas do Outro, capazes de reler e de
re-escrever a cena do passado, o Caribe e o Brasil favoreceram
o aparecimento de manifestações inéditas e críticas que,
descartando as idéias de purismo e essencialismo, salientam o
caráter híbrido e diaspórico de contextos significativos das
cartografias identitárias de nossa época.
Ilustrações exemplares do elogio da mescla, as noções de
mestiçagem e de crioulidade são revisitadas por Jovita Gerheim
Noronha e Silvana Liliana Carrizo que partem de pistas sugeridas
pelo etnógrafo americano Richard Price na sua leitura do livro-
manifesto Éloge de la créolité, de Patrick Chamoiseau, Raphaël
Confiant e Jean Bernabé. Atentas aos possíveis diálogos entre
modelos propostos por Patrick Chamoiseau e Gilberto Freyre,
revelam interessantes pontos de contato entre reflexões nascidas
no Brasil e no Caribe que concernem à construção de identidades
em contextos históricos aproximados, como é o caso das
formações sociais e econômicas relativas ao sistema das
plantations.
Centrando seu artigo “Reinscrevendo gêneros: o feminino, o diário
e a nação” nas interfaces entre os romances La migration des
coeurs (de Maryse Condé) e The Agüero sisters (de Cristina
Garcia), Stelamaris Coser explora as possibilidades criativas da
questão de gênero, inscrita no espaço nacional, caribenho e
interamericano. Assim, reconhece que as mesmas autoras dão
voz a silêncios e a rasuras, através da desestabilização de certezas
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hegemônicas, oferecendo outras versões de memórias apagadas
pela história oficial.
Um viés muito promissor de análise aparece no artigo “Imagens e
jeitos do Caribe em Caetano Veloso” de Antonio Esteves, que
depreende, com muita acuidade e pertinência, a presença de ecos
e de temáticas caribenhas no universo do referido compositor e
cantor brasileiro. Segundo o autor do artigo, por se colocar sempre
à escuta de vozes e de sotaques próprios da realidade multifacetada
do continente americano, Caetano Veloso circula, com muita
criatividade, no interior dos hibridismos das Américas. Ao
acompanhar a evolução do olhar crítico de Caetano que
desconstrói paradigmas e o mito da democracia racial, Esteves
mostra as contradições de tal construção discursiva, faca de dois
gumes, utilizada para se ler o Brasil.
O artigo “A construção calibânica do Outro: entre tempestades e
naufrágios”, de Katia Frazão Costa Rodrigues, se apóia na análise
de representações da alteridade decorrentes do imaginário colonial
cujos efeitos perduram ainda hoje. Para tanto, fundamenta-se nos
personagens de Próspero, Caliban e Ariel, presentes em obras de
Shakespeare, Ernest Renan e Aimé Césaire, revisitados pela
perspectiva de críticos pós-coloniais.
Sensível à pluralidade de vozes e de culturas que caracterizam
produções francófonas em que a língua se torna objeto de ficção
e de fricção, e em que gravitam conceitos como mestiçagem,
crioulidade, hibridação, alteridade entre-dois, Mariana Perisanu
explora obras de Maryse Condé (Guadalupe), Panaît Istrati
(Romênia) e Ahmadou Kourouma (Costa do Marfim). Ressaltando
a hibridação dos modos de escrita presente em textos de escritores
oriundos de três continentes, o artigo salienta as marcas da
oralidade no universo desses autores que, em contextos diferentes,
sabem renovar a prática da escritura a partir dos recursos
expressivos de uma oralidade reinventada.
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Destacando o grande projeto narrativo de Alejo Carpentier, Elena
Palmero González reconhece na obra desse escritor cubano um
novo tipo de cronotopo de viagem: dialogando com Cervantes,
Carpentier concebe a viagem como linguagem, escrita e texto.
Para desvendar todo o potencial criativo dessa temática tão
presente no moderno romance latino-americano, a autora ancora
sua leitura no último romance de Carpentier, El arpa y la sombra.
Elaborado como um hipertexto construído a partir do trabalho de
citação, esse livro representa um lugar significativo no qual
convergem lembranças de clássicos das literaturas de língua
espanhola.
Fechando o presente número da Revista Brasileira do Caribe,
uma entrevista com o escritor Dany Laferrière, concedida a Irene
Corrêa dos Santos Barbosa de Paula, oferece pistas valiosas para
a compreensão do imaginário desse autor caribenho que, como o
próprio Caribe, escapa a todas as etiquetas redutoras.
Após essa apresentação do presente número da Revista
Brasileira do Caribe, caberia dizer que, conscientes hoje, como
Édouard Glissant, de que vivemos o mundo em sua pluralidade e
de que precisamos de todas as memórias (GLISSANT, 2007,
p.177), sabemos ser imprescindível conceber o Caribe em sua
diversidade, encarando-o como porto aberto a outras realidades
culturais. Trata-se de investir na aproximação inesperada de tantas
histórias coletivas e particulares, que, durante muito tempo, permaneceram
“fechadas nas certezas de suas geografias”, avessas à “paixão do
encontro” e à “cumplicidade das relações”(GLISSANT, 2007, p.21) que
nos solicitam cada vez mais.
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