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Editorial
Leonardo Alvares Vidigal (UFMG)

Carlos Benedito Rodrigues da Silva (UFMA)

Este novo número da Revista Brasileira do Caribe é 
dedicado aos trabalhos apresentados e adatados como artigos no 
VI Simpósio Internacional do Centro de Estudos do Caribe 
no Brasil, realizado de 3 a 6 de novembro de 2010 na cidade de 
São Luís, capital do estado do Maranhão. 

O simpósio congregou pesquisadores e pesquisadoras de 
diversas partes do país e do mundo, se consolidando como fórum 
de debates e proposições para os diversos desafios enfrentados 
em uma vasta região, compreendida tanto como área geopolítica 
quanto como um sistema cultural transterritorial. Ele teve 
como tema central as “Territorialidades e Influências Afro-
Caribenhas nas Américas”, que é também o nome do dossiê 
desta edição da revista. 

A ênfase nas territorialidades e nas diversas influências 
afro-caribenhas no continente americano enfatiza o caráter plural 
da experiência humana na região e na história compartilhada 
entre os habitantes dos territórios abordados, desde o 
estabelecimento das sociedades ameríndias, passando pelos 
processos de colonização e descolonização, envolvendo também 
europeus, asiáticos e africanos. Ao mesmo tempo, ressalta a 
diáspora africana como elemento de ligação entre os diversos 
sistemas culturais edificados na região que, cada vez mais, é 
reconhecida como uma área social e cultural, podendo abranger, 
segundo os diversos estudos aqui representados, territórios não 
imediatamente associados ao Caribe, como o Brasil. 



8 Revista Brasileira do Caribe, São Luis, Vol. XI, nº22. Jan-Jun 2011

A análise das influências afro-caribenhas nas Américas 
e a inserção dos territórios brasileiros nos estudos caribenhos foi 
problematizada nos trabalhos apresentados por diversas matrizes 
teóricas, compreendendo as áreas de História, Antropologia, 
Literatura, Comunicação Social, Museologia, Cinema e 
Audiovisual, Música, entre outras, estabelecendo um rico diálogo 
entre saberes que tecem uma rede de estudos e pesquisas digna da 
complexidade da situação caribenha e de seus desdobramentos 
teóricos, metodológicos e práticos. 

Para iniciar o dossiê do volume XI numero 22 da 
Revista Brasileira do Caribe, dentro do segmento “Cultura 
pós-colonial e Ativismo”, é dado a conhecer o artigo, a partir 
da conferência de abertura do VI Simpósio Internacional do 
CECAB, “A unidade é submarina: circuitos de cultura no Caribe 
transterritorial”, proferida pela professora Carolyn Cooper, da 
University of West Indies, Campus Mona, Jamaica. A professora 
Cooper navega com desenvoltura pela obra de proeminentes 
ensaístas, poetas, líderes políticos e religiosos e compositores do 
Caribe “creole-anglófono”, para nos lembrar que a história e as 
artes do Caribe e das Américas sempre estiveram em diálogo. 
A transterritorialidade do conceito de Caribe é problematizada e 
demonstrada como culturalmente e historicamente construída, de 
acordo com os diferentes contextos presentes nas multiplicidades 
únicas que compõem esta parte do planeta, sintetizando assim 
uma ideia mais profunda de unidade, submarina. Para servir 
como metáfora concreta para essa condição dinâmica, a autora 
elege um famoso tubérculo que foi rapidamente disseminado 
por toda a região, e, como subtexto teórico, a problemática pós-
colonial e suas reverberações na literatura e na música popular, 
manifestações que, ao mesmo tempo, são moldadas pelas antigas 
ideias e contribuem para moldar as novas direções culturais, tanto 
nas velhas potências coloniais, quanto neste Caribe ampliado. 

Entre as antigas e amplamente disseminadas ideias 
está a organização da resistência contra a ordem colonial em 
territórios negros de liberdade, analisados por José Reinaldo 
Miranda de Souza em “Quilombos, terras de preto: identidades 
em construção”, onde o autor historiciza algumas dessas 
comunidades, localizadas no Maranhão, com um olhar atento 
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para a construção identitária, mesmo que continuamente 
transformada. Ao mesmo tempo, reconhece a abrangência de 
um conceito de quilombo que engloba os cimarrones, maroons, 
palengues e outros que fizeram dessas comunidades uma das 
bases mais sólidas da cultura caribenha, por terem preservado 
manifestações viva e assentadas em uma rica herança ancestral 
de lutas e conquistas. 

Os desdobramentos da experiência quilombista podem 
ser sentidos também na trajetória moderna do movimento negro, 
contra o racismo e pelos direitos da população afrodescendente, 
abordados de forma aprofundada pelo professor Elio Chaves 
Flores, Alessandro Amorim e Danilo Santos Silva em 
“Protagonismo negro numa perspectiva afrocentrada”, focado 
nas figuras de Solano Trindade, Abdias Nascimento (que faleceu, 
para nosso pesar, durante o trabalho de edição desta revista) e 
Oliveira Silveira. A partir da obra e das ações destes três ativistas 
e líderes negros, os autores demonstram como a politização 
do movimento foi necessária a partir de uma interpretação 
negro-africana da situação brasileira, que apresenta profundas 
ligações com o conceito de negritude sintetizado por intelectuais 
caribenhos. Retomando este debate do ponto de vista da cultura 
material, a museóloga Luzia Gomes Ferreira chama a atenção 
para o viés eurocêntrico nas classificações de objetos africanos 
nos museus, a partir dos novos papéis e funções sociais que 
essas instituições estão representando no mundo contemporâneo 
e na redefinição do olhar antropológico colonizador para uma 
perspectiva mais igualitária. Para tanto, a autora procura 
“problematizar o papel dos museus na legitimação dos 
discursos dos grupos sociais hegemônicos através das narrativas 
apresentadas nas exposições museológicas”, o que implica, entre 
outras coisas, no apagamento da produção contemporânea da 
arte praticada na África, mas também na possível “afirmação das 
identidades negras nas Américas da diáspora”.

Outra maneira de afirmação de tais identidades, que 
também aponta para novas direções, é a “Red de Mujeres 
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora” que 
Marilise Luiza Martins dos Reis aborda pela perspectiva de 
um “movimento transnacional diaspórico”, enfatizando um 
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protagonismo feminino afrodiaspórico que toma corpo, desde 
as últimas décadas do século XX, especialmente a partir da 
Conferência de Durban, no início do século XXI, redefinindo 
“territorialidades e politizando temas até então subalternizados 
e invisibilizados”, possibilitando a constituição de redes de 
articulação, para além das fronteiras regionais, das “Vozes e 
políticas da diáspora na América Latina e no Caribe”.

 Para abrir o segmento “Música, imagem e palavra”, 
temos o artigo que apoiá-se na conferência de encerramento do 
VI Simpósio Internacional do CECAB, que nos foi brindada 
pelo biógrafo de uma das grandes personalidades da história 
da música popular caribenha e mundial. Em “Lee Scratch 
Perry: xamã musical da Jamaica, o homem-espírito da Black 
Ark, David Katz traça as linhas básicas para uma compreensão 
mais aprofundada da trajetória de um artista aparentemente 
indecifrável, mas que indubitavelmente parece, ao final do texto, 
muito mais humano e situado no quadro complexo das culturas 
afrocaribenhas da Jamaica, sem que o autor procure enquadrar o 
xamã musical em uma interpretação definitiva ou encerrada. 

Resultado de um trabalho incansável e duradouro de 
pesquisa e convivência com Lee Perry, os artigos e livros de Katz 
são essenciais para se entender a não só a música produzida pelo 
Upsetter, mas também toda aquela praticada na Jamaica, além 
das novas tendências da música popular mundial. A análise se 
desloca dos artistas e das imagens para as reverberações sociais 
e culturais da mídia em “Outras relações entre música e território 
no audiovisual: um discurso da mídia em Netos do Amaral e 
Documento Especial”. Neste artigo, Leonardo Vidigal aborda as 
relações entre música e território analisando a projeção midiática 
do reggae jamaicano em São Luis do Maranhão, através de um 
programa veiculado pela MTV na década de 90. O autor ressalta 
que, o programa estaria “recriando uma Jamaica dos anos 60 
na capital maranhense”, estendendo um vínculo territorial entre 
Maranhão e Jamaica, explicitando alguns modos como a mídia 
televisiva pode construir novas relações entre música e território 
e, ao mesmo tempo, como o uso de letreiros no vídeo contribui 
para transformar sistematicamente o discurso oral em escrito e o 
discurso musical em discurso sobre a música.
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Com o sugestivo título de “Don’t worry, fool around: 
considerações sobre o uso do reggae e do ska na publicidade 
brasileira”, Laura Guimarães Corrêa nos traz uma análise sobre 
a utilização de gêneros musicais jamaicanos em propagandas 
comerciais. Suas considerações críticas enfatizam que, quando 
tratados de maneira descompromissada com sua realidade 
de origem, esses ritmos dão margem a discursos e práticas 
estereotipadas e preconceituosas.

Ainda tendo o reggae como fio condutor, Carlos Benedito 
Rodrigues da Silva investiga as apropriações iconográficas 
deste gênero musical no Maranhão, a partir do mapeamento 
de alguns dos lugares onde acontecem as atividades ligadas ao 
reggae em São Luís. A simbologia das imagens e sua ligação 
com as especificidades do regueiros maranhenses são analisadas 
como “elementos importantes de redefinições de um território 
imaginário por onde circulam indivíduos de várias etnias e 
nacionalidades”, “ampliando simbolicamente” as fronteiras do 
Caribe até a “Jamaica Brasileira”

Deslocando o debate para outros gêneros musicais 
igualmente construídos cotidianamente no caldeirão caribenho 
expandido, o artigo de Bernardo Farias nos traz uma análise 
abrangente e informada sobre a musica afrolatinocaribenha na 
cena musical belenense. Enfatiza a importância do porto e da 
zona do baixo meretrício como espaços de propagação dos ritmos 
caribenhos, especialmente o merengue, que teria influenciado 
tanto a produção musical como a identidade dos setores populares 
de Belém do Pará, caracterizando uma “rede de difusão cultural 
transatlântica e diaspórica”.

São textos que apontam para um campo de estudos 
que se mostra maduro para enfrentar os desafios de se tentar 
compreender uma área geográfica e cultural extremamente 
dinâmica e intrincada em suas transformações sociais e políticas, 
muitas vezes enraizadas em alguns dos processos analisados nas 
páginas desta edição.


