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Editorial
Olga Cabrera

Centro de Estudos do Caribe no Brasil - Universidade Federal de Goiás (UFG)

As (in)definições do Caribe, no contexto Atlântico, estão atra-
vessadas pelas múltiplas motivações, em uns casos, as dos coloni-
zadores, e em outros, as respostas ou configurações elaboradas
pelos intelectuais dos próprios povos caribenhos. De uma parte, as
potencias coloniais, pela sua posição estratégica converteram o
Caribe em ponto intermediário do comércio e de suas empresas
colonizadoras no Continente americano. Assim o Caribe passou a
ser durante vários séculos uma presença fragmentada que respon-
dia a estes interesses: West Indies, denominação que contemplava
as colônias inglesas e holandesas tanto nas ilhas quanto no conti-
nente. Antilhas espanholas e francesas, dependendo da metrópole
européia que exercesse o domínio. Mais tarde, nos findos do século
XIX, justamente  alcançado o predomínio de Estados Unidos no
Continente Americano, em uma evidente pretensão de controle de
toda a região, esta passou a ser denominada  Caribe. O nome pro-
cedia do interesse na denotação, nestas circunstâncias, do caráter
selvagem, antropofágico de seus povoadores,  tal como tinham sido
representados,  para justificar sua escravização nos relatos do iní-
cio da colonização espanhola. Não significava, então, o reconheci-
mento dos aguerridos índios caribes que dominaram este espaço à
chegada dos espanhóis. O Caribe, quando Estados Unidos provou
sua supremacia (com Inglaterra e Espanha), ainda francês, holan-
dês, inglês, espanhol converteu-se em esfera de influência desta
potencia.

As definições colonialistas começaram seu processo
totalizador após esta unificação de Estados Unidos porém,  o  con-
teúdo fundamental da definição recaiu no atraso, ou como denomi-
nou Van Lier o Caribe na sua obra, Frontier Society (1971),  a
última fronteira da civilização, sem deixar de destacar que este atraso
devia-se à presença das culturas negras na formação do caribe.
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Da outra parte, desde o Caribe e frente a estas definições do
colonialismo, os intelectuais tentaram defini-o umas vezes restrito
às ilhas e outras, abrangindo boa parte do  continente. A negritude
nasceu no Caribe inglês e francês e se transformou em um movi-
mento transnacional ao penetrar nos Estados Unidos através das
migrações caribenhas. Mas, apesar da legitimidade de origem do
conceito, sua postura extrema de pan-africanismo com exclusão de
outros protagonismos, também obstaculizou a compreensão do Caribe
ainda que logrou superar a marginalização imposta pelo pensamen-
to imperial, contestando os fundamentos e representações  sobre a
inferioridade do negro.

Nessa época, o negrismo pretendeu reconhecer o peso do
negro na formação da nação e da cultura cubanas ainda que, foi
utilizado o conceito etnia para criar uma barreira no interior da so-
ciedade cubana em relação aos milhares de negros do Caribe que
vinham na época a trabalhar na indústria açucareira.

Alguns representantes das elites políticas caribenhas têm
adotado a denominação Caribe para representar a unidade política
da região. As obras do dominicano Juan Bosch e do trinitário Eric
Williams são exemplares neste sentido. Wagley já tinha tentado uma
classificação  do continente americano a partir do predomínio de
umas ou outras populações, definindo Afro americano o grande ter-
ritório que abrange desde o Sul de Estados Unidos até o Brasil.
Outras definições sócio-econômicas se aproximavam a este mode-
lo ao indicar a plantação como o elemento unificador do Caribe.
Ainda outras interpretações baseadas na cultura consideram este
amplo espaço continental e incorporam também os centros metro-
politanos, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá, locais de
grandes concentrações de imigrantes caribenhos. Outras definições
apoiaram-se nos conceitos sincretismo e mestiçagem raciais, mas
hoje são contestadas estas interpretações no Caribe francês e in-
glês onde se considera a idéia da re-criação cultural  nas categorias
poética da relação (GLISSANT, 2000) e entrecruzamento cultural
(HARRIS, ). No Caribe francês esses processos contínuos de re-
significação cultural são denominados crioulização. Já no barco ne-
greiro --- o útero, segundo Harris ---  aconteceu o “encontro” entre
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homens africanos com línguas diferentes e a língua imposta pelos
escravistas. Nos nossos dias com as migrações, continua este fe-
nômeno cujas implicações transcendem a “raça”.

Outras teorias atuais para explicar a literatura que se produz
no Caribe francês aludem a exigüidade, ao tamanho das ilhas como
elemento primordial identificador (VELLOSO PORTO, 2006). Po-
rém neste último caso voltam à geografia ainda que, sem dúvida
tem também seus efeitos inegáveis.  O romancista cubano, Alejo
Carpentier,  apoiava-se na música, no ritmo, que desemboca tam-
bém em um elemento cultural fundamental das culturas negras.

Os ininterruptos processos migratórios entre as ilhas e des-
tas ao continente e às metrópoles tem outorgado destaque aos des-
locamentos das populações caribenhas. Isto me tem levado a pen-
sar em outras definições que transcendam os limites nacionais. No
Caribe está acontecendo uma re-figuração do passado a partir des-
tas  migrações. Estas dinâmicas apontam à revisão das visões
homogêneas do presente: Leva-nos a questionar como algo fixo, o
ser, o resultado, a identidade, para deter-nos nos processos de sua
formação, o tornar-se cultural, quer dizer a identidade em trânsito.
As experiências excêntricas do Caribe também não autorizam as
definições que colocam como centro o lugar geográfico. O Caribe
pode ser esse espaço de deslocamento que conforma o denomina-
do exílio, ainda que penso é  preferível o conceito migração. As
vozes cruzadas dos que emigraram e os que ficaram permitem uma
melhor compreensão do Caribe. A representação cultural desses
deslocamentos de homens e sua figuração no exercício da arte e da
literatura podem ser alguns dos caminhos heurísticos que nos le-
vem à definição do Caribe.

Foi esta a proposta de discussão e debate do IV Simpósio
Internacional do Centro de Estudos do Caribe realizado entre os
dias 27 e 30 de Setembro de 2006. Alguns dos temas apresentados
formam parte deste volume adaptados ao formato de artigos. O
primeiro artigo da Revista, de El Hadji Amadou Ndoye, permite
penetrar na poética trazida pelo “migrante nu” através da memória.
A riqueza da cultura oral africana, a rítmica da suas performances,
e a renovação característica da cultura africana nos intercâmbios
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culturais entre seus povos, incorporam-se à história e à cultura
caribenhas.

Alejandro García Alvarez tenta oferecer uma visão geral das
heranças culturais cubanas a partir do intenso intercâmbio de Cuba
com o mundo. Dois artigos oferecem expressões culturais mais
recentes, Allyson Garcia estuda a manifestação transnacional do
hip-hop em Goiânia e sua relação com as reinvidicações e
afrimações identitárias de jovens negros; Efraín Rodriguez Santana
aborda a poesia de um grande poeta negro, Gastón Baquero, inte-
lectual que reconstituiu Cuba no exílio espanhol por meio de suas
imagens e personagens poéticos universais. Outros dois artigos re-
metem as imigrações em Cuba, o de Leonor Amaro estuda a imi-
gração francesa através da historiografia, no entanto, José Antonio
Vidal faz um pormenorizado estudo sobre o processo associativo
da galega em Cuba. Marta Sofia Lizcano estuda o carnaval de
Barranquilla, Colômbia, através de seus documentários. Estes faci-
litaram a elaboração pela autora e sua equipe de um minucioso
trabalho de colheita, que analisado pela Unesco, garantiu ao carna-
val de Barranquilla o título de patrimônio cultural e imaterial da
humanidade. Stephen Baines estuda os efeitos das relações
transnacionais nas fronteiras de Brasil com o Caribe, principalmen-
te com a Guyana. O artigo de Pilar Uriarte apresenta as contradi-
ções que se operam nos processos de inserção em um pais que não
se encontrava nas expectativas dos imigrantes africanos. Vilma Fon-
seca descreve o projeto cultural da Revista Encuentro de la Cul-
tura Cubana e de seu idealizador Jesús Díaz. E por último encer-
ra-se o volume com a resenha do livro editado por Victorien Lavou
Zungbo Representations des Noir(e)s dans les practiques
discursives et culturelles en Caraibes.
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