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Editorial
Olga Cabrera (Universidade Federal de Goiás, Brasil)

A Revista Brasileira do Caribe inicia seu vol. 11 e número 21 
com um dossiê que discute as conexões afroAtlânticas com destaque 
nos conceitos, nas abordagens e nos temas. Alguns dos artigos do dossiê 
desenvolvem estudos em espaços não estritamente caribenhos mas, 
a temática, as abordagens e os conceitos utilizados têm uma relação 
direta com as discussões desenvolvidas pelos teóricos do Caribe na 
atualidade. O número inicia-se com o artigo “Derek Walcott e Omeros: 
uma discussão sobre a problemática das identidades afro-caribenhas”, 
escrito pelos autores Henrique Cunha Jr.e Lílian Cavalcanti Fernandes 
Vieira. A relevância do artigo está no seu foco, na apresentação da 
importância do estudo do caribenho negro Derek Walkott para uma 
melhor compreensão de muitos dos temas do contexto brasileiro que 
abordam a questão racial. Porém, Walkott, Premio Nobel de Literatura, 
permanece quase desconhecido no Brasil como advertem os autores. 
O chamado dos autores, penso, pode servir de alerta para aqueles que 
escrevem no Brasil sobre a temática das relações raciais, desconhecendo 
que alguns dos temas sobre os que escrevem têm sido abordados já por 
outros autores de maneira bem original. 

O segundo artigo escrito por John Maddox sob o título “Las 
artistas autónomas de A paixão segundo G.H. y La nada cotidiana” 
vincula com audácia duas escritoras de espaços e tempos diferentes mas, 
com as mesmas problemáticas procedentes do predomínio do gênero 
masculino nas sociedades das que ambas procedem. A descoberta de 
interessantes analogias entre as escritoras Clarice Lispector, brasileira  
e Zoe Valdés, cubana, revela as potencialidades de estudos críticos mais 
instigantes a partir do uso de novas abordagens e conceitos. 
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Olga Cabrera e Orlinda Carrijo Melo no terceiro artigo 
tentam fazer um diálogo entre duas mulheres negras: a cubana Reyita 
e a brasileira Sebastiana, revelando que a discriminação racial é um 
fenômeno que vincula a vida do afro descendente de qualquer país 
americano. A história comum de ambas mulheres está marcada pela 
elaboração de estratégias de vida para elas y suas famílias em contextos 
pós escravistas, nos quais a construção da desigualdade racial ocorre de 
maneira diferente. Essa situação as obriga a dar também respostas que 
podem parecer, às vezes, antagônicas, mas, bem analisadas, apresentam 
nexos que possibilitam o diálogo entre elas. 

 O quarto artigo, de Victor Martins de Souza, “Diálogo em 
imagens e imagens em diálogos: Um estudo dos projetos estéticos de 
Glauber Rocha e Sembene Ousmane” propõe um diálogo entre dois 
cineastas, um brasileiro e o outro africano, diálogo que pode servir 
de pauta para o estudo de qualquer um dos cineastas caribenhos. A 
abordagem do autor recupera a relevância do conceito raça para o 
estudo da obra  de Glauber Rocha, questão ausente em quase todas as 
abordagens do brasileiro e que podem afirmar essa proximidade com o 
Caribe já revelada durante suas viagens a Cuba e nas suas relações com 
o cinema cubano. O autor, dessa maneira, alcança, com a sua proposta 
uma perspectiva presente nos estudos caribenhos.

O artigo de Geórgia de Castro Machado Ferreira “A 
aproximação cultural entre o reggae jamaicano e o discurso de Edson 
Gomes” estabelece vínculos entre a repercussão do reggae jamaicano 
no Estado de Bahia e, especialmente, na cidade de Salvador, questão 
muito pouco estudada.A autora analisa a poética de Edson Gomes 
e o seu discurso de afirmação étnico-politico, comparando-o ao 
rastafarianismo.

 No artigo “Novas Diásporas Africanas e Associativismo 
transnacional. Uma Perspectiva de Gênero” da autora Manuela Borges 
recupera um tema muito pouco estudado no Caribe como é o das 
continuidades e rupturas na formação do gênero tanto o masculino 
e, preferentemente neste estudo, o feminino, relacionando-as com o 
espaço de origem do(a) imigrante. Certamente, que na América foi 
um(a) imigrante forçado(a), mas, já tem sido interesse de alguma 
autora caribenha estudar como aconteceu esse processo de rupturas e 
continuidades durante a escravidão americana. O artigo deixa aberta as 
possíveis comparações em espaços e tempos diferentes  
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O titulo do artigo de Edson Holanda Lima,  “Sobre as 
hidras do Norte: Rotas de transgressão desde o Ceará aos portais da 
Amazônia-1877/1889”, recupera o tema da migração tão caro aos 
estudos caribenhos. O autor afirma que tanto as migrações do Ceará 
como as do Caribe têm contribuído à formação de novas identidades 
desenvolvidas na luta cotidiana contra a opressão.

A segunda parte da revista, Temas Caribenhos, reúne vários 
temas sobre três espaços caribenhos. O autor Carlos de Ouro utiliza o 
cenário do Caribe colombiano para estudar as mudanças acontecidas 
com o padrão do patriarcalismo. O seu estudo apoia-se no cinema para 
estudar “Las representaciones de género en el Caribe colombiano” 
e a queda da figura do patriarca tão cara à construção do gênero 
masculino vinculado à construção da nação colombiana. Outro artigo 
de Orieta Alvarez Sandoval e Alfredo Alvarez Hernández, “Cuba: 
las ciencias sociales en el siglo xx” mostra uma visão panorâmica 
do desenvolvimento dos estudos sociais em Cuba. O penúltimo 
artigo apresenta a possibilidade de aceder ao conhecimento dos 
mais importantes cientistas sociais cubanos no século XX. O último 
dos artigos é um estudo sugestivo de Alexandre Martins Araújo em 
“Trinidad: olhando retrospectivamente” sobre o encontro cultural entre 
indianos e afro descendentes em Trinidad. A perspectiva do autor leva a 
contrapor as posições políticas e as manifestações culturais num diálogo 
entre o passado e o presente, no qual também, o papel fundamental, 
está nos interesses pelo controle de esferas do poder. Um último artigo 
“El Caribe. Intereses estadounidenses  y  mexicanos en los albores del 
siglo XX”, de duas reconhecidas autoras mexicanas,  María del Rosario 
Rodríguez Díaz e Margarita Espinosa Blas, penetra nas tramas ocultas 
das políticas de Estados Unidos e México nos findos do século XIX e 
nos primeiros anos do XX em relação ao Caribe.

O maior valor deste número está na sua abertura às 
possibilidades que oferece de pensar as pesquisas sobre o Caribe 
mediante as conexões nacionais (sobretudo com Brasil, onde os estudos 
comparativos são excepcionais), raciais, literárias, de gênero e outras.  


