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Olga Cabrera

(Prof. Visitante Senior Capes 

UFMA - Maranhão - Br)

Editorial 

A Revista Brasileira do Caribe (Vol. 13 no 26) dedica o 
dossiê aos processos identitarios que tiveram uma relação com 
a formação do Caribe. Mas, alguns desses artigos rompem com 
o discurso canônico e deslocam o interesse para os aspectos 
culturais mais presenciais na região como é o caso da música 
popular. Nessa direção vai orientado o primeiro artigo do dossiê 
de Donna Hope, Gimme di weed popular music construction of 
jamaican identity, no qual a autora após explorar a erva maconha 
nas trajetórias discursivas da música popular, conclui que é um 
componente do imaginário local, regional e internacional da 
cultura jamaicana. O contraste com o discurso mais tradicional 
sobre a formação da identidade jamaicana (nacional e 
transnacional) fi rmado no político, econômico e social, revela-se 
na afi rmação da força da música e dos símbolos utilizados nas 
suas letras,  como é o caso da maconha.

De alguma maneira esse primeiro artigo vincula-se ao 
segundo de autoria de Eurídice Figueiredo, Mestiçagem e barroco 
na literatura do Grande Caribe, centrado na porosidade das 
identidades no Caribe. Esta peculiaridade no processo identitario 
caribenho é focalizada especialmente no estudo dos países 
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de colonização francesa que a autora considera diferente sua 
formação à de América Latina, derivado do impacto da Revolução 
Haitiana. As relações de duas esferas da cultura, a arte barroca e 
a mestiçagem cultural  passam a ser o foco para a compreensão 
e estudo dos fenômenos identitários no Caribe. O barroco recicla 
as linguagens, inclusive a científi ca, para o nascimento de novas 
metáforas, assinala a autora fi rmada nas teorias do cubano Severo 
Sarduy e Edouard Glissant (Martinique) sobre criolização e Tout 
Monde. Para a autora  a imprevisibilidade norteia a formação 
caribenha.

O terceiro artigo de Christian Wehr sobre Mnemotécnica 
medieval y novela hispano-americana. Alejo Carpentier: El reino 
de este mundo, continua com a refl exão sobre a mestiçagem sob 
um outro olhar. O autor utiliza a intertextualidade do romance de 
Alejo Carpentier, O reino deste mundo, com os textos sagrados 
para localizar a mestiçagem como síntese universal de todas 
as raças (no sentido enunciado por José Vasconcelos). Há que 
sublinhar que ainda  como inter-texto a Biblia opera como 
referendo para ser desacralizada. A cnemotécnica medieval 
norteio a historicidade entre o pecado original, o julgamento fi nal 
e o paraíso. A história no romance de Carpentier transcorre, tal 
como recomendado pela cnemotecnica medieval, como processo 
teleológico que conduz à salvação e à revelação, ainda que, no 
romance a alegoria da salvação foi trocada pela promessa de 
redenção porque o reino de Mckandal e Ti Noel era deste mundo, 
fazendo uma inversão do texto bíblico.

O quarto artigoTiempos de recuperación La liga 
antiimperialista cubana y el congreso antiguerrero de 1934 
de Daniel Kerffel alude às identidades políticas criadas em 
Cuba sob os auspícios do Partido Comunista no período que 
internacionalmente coincidiu com o nascimento do nazismo na 
Alemanha. As  evidências do desenlace de uma segunda guerra 
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mundial estimularam a re estruturação da Liga Antiimperialista 
das Américas em Cuba no ano de 1934 com sua política de 
aproximação a grupos que apenas uns anos antes eram considerados 
traidores (após o Congresso de 1928 da Internacional Comunista 
cuja consigna de classe contra classe excluía qualquer aliança 
com movimentos e partidos denominados pequeno burgueses) 
iniciou um período de ativas lutas pela democratização do país. 
Certamente, o período de repressões iniciado no ano de 1934 
do governo Mendieta-Batista, com a presença marcante do 
embaixador de Estados Unidos, foi um cenário privilegiado para 
a atuação da Liga Antiimperialista das Américas. 

O quinto artigo A República de Haiti e o processo de 
construção do estado nação de autoria de Renata de Melo Rosa e 
de Vogly Nahum Pongnon, continua focalizando as identidades 
políticas nos processos históricos de formação, neste caso,  do 
estado haitiano. A Revolução haitiana e o desdobramento de suas 
contradições internas são estudadas no contexto de agressões 
externas e de isolamento do país.  Esse conjunto de elementos 
provocou as profundas  fragmentações sociais que apresentaram-
se como difi culdades incontornáveis para a  constituição da 
identidade política de Haiti,  sendo, ainda hoje, segundo os 
autores o desafi o mais importante do Estado nação haitiano. 

A fala do subalterno O vídeo como agencia, é o sexto 
artigo de Vandimar Marques Damas.O autor, a partir dos teóricos 
caribenhos tenta uma interpretação das semelhanças do vídeo 
com o xamanismo. Para tanto,  alude às teorias pós coloniais 
caribenhas e indianas para o estudo da potencialidade do vídeo 
como agencia para os subalternos. Afi rma o autor, que no vídeo 
a imagem serve de veículo à comunicação entre os subalternos 
e as esferas dos mortos, das divindades, dos animais e das 
plantas, também relacionadas à vida humana.O xamanismo, 
tal como o vídeo, permite  ver do modo do “outro”. Por isso se 
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fala de canibalismo ao falar do ato do xamanismo: ao devorar o 
outro passa a incorporar seu ser. A cosmogonia “outra” nunca 
é negada na interpretação do vídeo dos subalternos, tal como 
acontece no  ato do canibalismo.A dádiva a recebe tanto quem é 
devorado como quem devora.  Por isso o vídeo é uma tecnologia 
metamórfi ca dotada de agência nas mãos dos indígenas e de 
todos os subalternos .

Outros dois artigos, o sétimo e oitavo,  abordam as 
identidades voltadas para a raça relacionadas ao movimento 
garveysta.  Danilo Rabelo em  O garveysmo em visperas do 
centenario da UNIA,  faz um exame cuidadoso sobre a trajetória 
e as idéias controversas de Marcus Garvey,  assim como de 
seus vínculos com os movimentos negros posteriores à sua 
desaparição física, fazendo ênfase especial no Rastafarismo em 
Jamaica. Outro artigo que aborda o garveysmo é de Dionisio 
Lázaro Poey Baró, O movimento de Marcus Garvey visto por 
uma jovem negra cubana: confl itos de nação, racismo e soluções 
do problema racial. O autor aborda o estudo do contexto  cubano 
no momento auge da imigração antilhana. Com a entrada dos 
jamaicanos iniciou-se a divulgação das idéias de retorno à África 
de Marcus Garvey. Ainda o autor na relação com o garveysmo 
aprofunda nas relações de gênero e raciais nos anos que 
precederam ao reconhecimento intelectual da importância das 
culturas negras na formação da identidade cubana.

No artigo no nove,  Emerson de Oliveira, A história e a 
cultura em Gilberto Freyre e Fernando Ortiz, utiliza a comparação 
entre os dois autores, o cubano Fernando Ortiz e o brasileiro 
Gilberto Freyre para aproximar o leitor a uma compreensão mais 
fl exível da transcendência da obra, especialmente, de Gilberto 
Freyre.

Fecha a revista  o artigo Processos de etnogênese na 
formação de identidades de comunidades afrodescendentes pelos 
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autores Alexandre Martins de Araújo e Elias Nazareno. Estes 
questionam as abordagens disciplinares que delimitam o conceito 
quilombo, restrito ao âmbito de uma disciplina mestre, neste caso 
a antropologia. Ainda em base a uma pesquisa sobre a experiência 
brasileira os autores extrapolam as fronteiras nacionais, chamando 
a atenção sobre os perigos de cair novamente no particularismo 
disciplinar, perigos que como antes aconteceu com a economia 
no desenvolvimentismo, podem trazer graves conseqüências 
para as populações quilombolas. Por isso, os autores destacam 
a importância teórica e prática da interdisciplinaridade também 
para os restantes países da diáspora africana. 

O volume XIII no 26 da Revista Brasileira do Caribe 
aporta elementos na discussão dos processos identitarios que 
podem contribuir às discussões e debates atuais.


