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EDITORIAL

Nossa
América
polissêmica,
nossas
origens
e nossos
desafios

E

sta Nossa América foi concebida e produzida
sob o impacto da pandemia da Covid-19
e só por isso já é uma edição histórica. A
revista se colocou diante de uma questão
inescapável nos dias atuais cheios de angústia: qual
o papel do Memorial da América Latina durante
o fechamento, na quarentena, que se mostrou
muito mais longa do que previu o pior pessimista?
A reflexão parte do que é próprio e específico da
sua atividade cultural para – ampliada ao infinito
pelo universo digital – se descobrir polivalente
e polissêmica. Sim, o Memorial é multiverso e
combina com as formas virtuais de interação,
como constatará o leitor da revista.
Os três primeiros artigos formam um bloco –
que chamamos de “educomunicação” – que
estimula o sentipensar nos campos da arte
e da educação, por meio das tecnologias de
comunicação e interação, no Memorial, no Brasil
e no restante da América Latina. O segundo bloco
trata do protagonismo das mulheres na incrível
jornada social, política e também artística por
igualdade de direitos. O estallido chileno, por
exemplo, culminou com a instalação de uma
inédita assembleia constituinte paritária. Mas
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O protagonismo das
mulheres latino-americanas
na incrível jornada social,
política e também artística
por igualdade de direitos
não é de hoje que as diferenças de gênero são
combatidas neste continente tão patriarcal, seja
nos muros, seja na literatura, seja na militância
anarcofeminista da boliviana María Galindo.
Este número da revista traz vozes não só da Bolívia
e do Chile, mas da Tríplice Fronteira, do Panamá,
do Equador, do Caribe e do Uruguai, além do
Brasil, é claro, como a bela carta do poeta Marco
Lucchesi lida na abertura do Primeiro Encontro
(virtual) de Academias de Letras da América
Latina. Destaco ainda a declaração de amor de
Marco Larrea Monard, cônsul equatoriano, pelo
Cacao Arriba de seu país, que produz “o melhor
chocolate do mundo”. A matéria é uma aula sobre
a antiquíssima história gastronômica andina.
Por fim, esta edição vasculha as origens
de nuestra América ao analisar aspectos do
cinema produzido pelos próprios indígenas e o
portunhol de fronteira. Mas nenhuma matéria
é tão emblemática quanto a que chega a um
pequeno país do Caribe chamado São Vicente e
Granadinas. A revista encontrou virtualmente
um jovem cineasta de lá que, apesar da sua
língua nativa ser o inglês, entrou em crise de
identidade depois de estudar cinema em Cuba,
viajar por Honduras e se identificar com os
latino-americanos.
Quem somos, afinal, os latino-americanos?
Boa leitura.

Jorge Damião de Almeida

Presidente da Fundação Memorial da América Latina

Remoto. Pandemia. Remota. Educação. Liberdade. Tecnologia.
Vidas. Máscara. Estresse. Carga de trabalho. Mães. Sair. Não
sair. Socializar. Máscaras. Desigualdade. Economia. Pontes.
Fronteiras. Cuidado. Autocuidado. Desconhecer. Conhecer.
Ciência. Negação. Amor. Respeito. Fé. Crenças. Mortes.
Desastre. Vacina. Ano. 2020. 2021. Eterno. Bolha. De vento.
De sol. Vitamina D. Quarentena. Quareterna. Não saímos
mais. Saímos. Aumentou. Em casa. Os negócios. A escola. Os
meninos. E as meninas. E as saídas. E as festas. Contágio. Meu
avô. E minha avó. Por mim. Por eles. Não quero. Avião. Menos.
Salário. Demissões. Empresas. Privadas. Plataforma. Remota.
Voltaram. Não terminam. O ano acaba. 2021. Vacina. Vacinas.
Decretos. Cruzar a linha. Sem medos. Calendário. Suspenso.
Voltou. Celulares. Sem sinal. Sumiu. Suspendeu. Teste. Não
me deu. Me deu. Positivo. Negativo. 15 dias. Contágio. Ao
meu vizinho. Minha casa. Vejo pela tela. Tudo desigual. Tudo
digital. Minha visão (perspectiva?). Minha câmera. Você ligou
a câmera. Seu microfone não está funcionando. Roubaram seus
dados. Não tenho fones de ouvido. Meus fones de ouvido. Outros
15. Hospitais. Médicas. Médicos. Enfermeiros. Enfermeiras.
Gênero. Não soltamos nossas mãos. Vou embora/ Vou sair. Me
contagiei/Fui contagiado. Academia. Na escola. Não abram. Não
permitam. Barbárie. Empresas privadas. Eleições. Promessas.
Exaltação. Ferramentas. Interativas. Fotos. Sem câmera. Sem
celular. Sem nada na mesa. Emergência. Sanitária. Vida. SUS.
Defenda. SUS. Educação pública. Sempre. Plataformas livres.
5
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EaD. Boom. Sem razão. Com medos. Lives. Eternas. Não quero.

América Latina. Caribe. Desigualdade. Mundo. Centro. Mundo.
Não tenho teoria. Foi. Não foi. Não consigo respirar. Me falta
o are. A vida. Sair para caminhar. Horas. A bicicleta / bike. Não
aglomerar. Violência. Epistêmica. Social. Rede social. Não
tenho. E o chat. E o Tik Tok. Ou o tic tac. Não termina mais. Será
melhor. Com fé. Esperança. Outro tempo. Revolução. Sempre
estou. Sempre vou. Fazendo. Podendo. Resistindo.

Sentipensar em
tempos pandêmicos
EDUCOMICAÇÃO

Jorgelina Tallei
“Gosto de gente sentipensante, que não separa
a razão do coração. Que sente e pensa ao mesmo
tempo. Sem divorciar a cabeça do corpo, nem a
emoção da razão.”
Eduardo Galeano (O livro dos abraços)

A

ode da página anterior e acima serve para
ilustrar os anos de 2020 e 2021. Anos que
vão marcar a nossa geração. Sou docente
de línguas, por isso, além de todas essas
palavras, tantas outras entraram no meu vocabulário pandêmico dos anos de 2020 e 2021.
Em 2020 e devido às aulas remotas, decidi relembrar
um pouco da minha história acadêmica e me deparei
com um vídeo de 20101, em que dei uma entrevista
sobre um projeto que desenvolvia no Centro Federal
de Educação Tecnológica (Cefet) de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde trabalhava como docente
de espanhol. Na entrevista – ou melhor, no documentário – apresentei podcasts e redes sociais
como possibilidades de reflexão e de aplicação ao
aprendizado do espanhol como língua adicional ou
estrangeira. Mas já antes, em 2008, essa ferramenta
digital e seus múltiplos usos em aula tinham sido
tema de artigos. Ela ressurge agora – e, para muitos,
ainda é novidade.

6

Também foi em 2010 que ganhei um prêmio e participei das Jornadas Internacionais2 do Ministério
da Educação da Espanha, para apresentar a Rádio
Digital – esse era o nome do trabalho naquela época. Além da viagem a Madri, isso me proporcionou
o intercâmbio com inúmeras experiências de uso
da tecnologia no aprendizado de línguas. Estar aqui
refletindo novamente sobre os desafios de educar
durante a pandemia (e com ela) usando a tecnologia, exatos dez anos depois, é um acaso – ou não.
Há tempos o mundo virtual faz parte de nosso dia a
dia, de nosso cotidiano, e isso não é novidade. Mas
faz pouco tempo que o digital, para nomeá-lo de
maneira ampla, está presente de modo generalizado nas instituições educativas. Talvez eu devesse
começar perguntando-me e perguntando-lhes: por
que ainda não há investimentos concretos em políticas públicas educacionais para e com a tecnologia?
Na verdade, sabemos a resposta. Como docentes,
há tempos sabemos que a conectividade se propaga
de forma desigual pelo país, pela América Latina e
pelo Caribe. Essa afirmação é corroborada por várias
reflexões, artigos e pesquisas sérias. E a pandemia,
em termos educacionais, nos submergiu rapidamente num torvelinho de incertezas, de perguntas,
de informações (ou desinformações), de (não) conectividade. Diante desse panorama, rapidamente,
e não por acaso, (re)apareceram as empresas privadas de tecnologia, as grandes marcas, com um
sem-número de ofertas de cursos de formação, de

promessas virtuais e soluções mágicas. Não é fortuito que eu use o prefixo re: reapareceram porque
sempre estiveram aí e estarão na roda que move o
sistema do capital. Assim, diante dessa realidade,
resta-nos a revolução – ou melhor, sigamos com
o prefixo: a (re)evolução. Lamento informar que
não existe qualquer milagre, a tecnologia nunca nos
salvou e demonstrou que não o fará agora.

Pergunto-me, além disso: por que sempre as/os
docentes nos vemos obrigados a nos ressignificar?
“Não custa nada dar meia hora de aulas virtuais, é
mais fácil, estão em casa”, ouvimos com frequência.
Sou especialista em tecnologia, com vinte anos de
docência e não tenho filhos. E levo um dia inteiro
para preparar cada aula.

Como educadora, concluo afirmando que educar
é sempre um desafio, seja no ambiente virtual ou
no presencial. Para enfrentá-lo nestes tempos,
escolho ser livre e isso tem a ver com as escolhas
de ferramentas, recursos e plataformas online3
que me permitem levar adiante esse desafio, num
mundo devorado pelo capital. Constituir uma política de cooperação e colaboração significa que,
a partir do intercâmbio e da difusão do conhecimento, mais pessoas possam ter acesso às mesmas
coisas, livres de dados, contrassenhas e empresas.
Talvez, tenhamos que começar a inverter prioridades e planejar, desafiar, construir políticas, projetos
e programas a partir de nosso lugar e de lugares que
nos possibilitem sentipensar: valorizando sempre os
recursos educativos abertos, buscando não separar
a razão da emoção, com base no afeto e no cuidado.
Meu desejo permanente é que oxalá possamos nos
ver livres, mais críticos/as, vivos/as, com vacina,
para que asim se potencializem nossos afetos baseados em uma educação sentipensante.
1 Video disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=u147JSFM1Jo&t=229s. Acesso em: 30 nov. 2020.
2 A informação completa sobre as Jornadas está
disponível
em:
http://www.educacionyfp.gob.es/
mc/redele/documentos-actividades/jornadasinternacionales.html, Acesso em: 30 nov. 2020.
3 Convido-os/as a conhecer este link: https://aberta.
org.br/. Acesso em: 25 ago. 2021.

Jorgelina Tallei • Doutora em Educação, docente
da Universidade Federal para a Integração Latino-Americana (Unila), onde leciona espanhol
como língua adicional no Ciclo Comum de Estudos
daquela universidade.
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Quando a pandemia começou, o mito da salvação pela tecnologia caiu por terra, pelo menos em
termos educacionais. Ficou muito mais claro que
nos faltam infraestrutura, políticas públicas do
e para o digital, e que se investe (sempre) pouco
em educação. É importante frisar que não se trata
simplesmente de comprar tablets ou celulares, mas
se trata de pensar e refletir sobre a metodologia,
sobre as políticas públicas elaboradas pelos municípios, estados e pelo governo federal, que é muito
mais importante e fundamental. A chave, para
chamá-la de alguma forma, está no peso que queremos dar aos conceitos: educação/tecnologia, ou
seja, no paradigma. A tecnologia existe há tempos
e continuará existindo, evolui e sempre continuará
evoluindo. Se investíssemos mais em educação
com tecnologia, teríamos mais plataformas livres, conectividade para todos, recursos educativos abertos, não-proprietários. Nestes tempos,
pensar em uma educação aberta é essencial, já que
o acesso nos diversos rincões da América Latina e
do Caribe é diferenciado, e as problemáticas também. Em minhas turmas de espanhol como língua
adicional, por exemplo, estão diversos estudantes
com diversas conexões e possibilidades – e me vi
desafiada a criar atividades diferentes em cada
aula, pensando em cada um deles e em seus diferentes estilos de aprendizagem. É crucial também
pensar que muitos estudantes carecem de um espaço de estudo adequado, e que para uma docente
de línguas a impossibilidade de ver seus gestos,
seus rostos quando se comunicam ou corroborar
a falta de interação real entre o grupo é sempre
um desafio no ambiente virtual – o presencial/a
presença efetiva e a (des)conexão não é medida
apenas pelos equipamentos disponíveis.

Como docentes, há tempos
sabemos que a conectividade
se propaga de forma desigual
pela América Latina e a
pandemia nos submergiu
num torvelinho de incertezas
e desinformações

U
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ma das maiores contribuições da América
Latina para as áreas da Comunicação e da
Educação é o desenvolvimento das pesquisas em Educomunicação, um campo teórico e prático que tem como base tanto a educação
para a compreensão dos meios de comunicação,
como a construção de mídias que sejam mais democráticas, plurais e emancipadoras nas quais a
mensagem não seja apenas transmitida ao receptor.
O primeiro a usar o termo educomunicador foi o jornalista argentino-uruguaio Mario Kaplún, autor do
clássico El comunicador popular: una pedagogía de la
comunicación, que traz os principais conceitos empregados no campo da Educomunicação. No Uruguai,
ele foi um dos fundadores da Escola de Ciências da
Comunicação, na Universidad de la República (hoje
Faculdad de Comunicación). Este legado continua com
diversos pesquisadores latino-americanos e também no filho, o uruguaio Gabriel Kaplún, educador
e comunicador. Atualmente, Gabriel é professor do
Bacharelado em Ciências da Comunicação da Universidad de la República del Uruguay, onde coordena
dois projetos de pesquisa: “Reconfiguração de espaços
organizacionais e participação cidadã” e “Culturas
juvenis e educação”.

“Vivemos uma situação complexa, tensa, ambígua e, às
vezes, paradoxal. Não há respostas únicas”
FOTO | Acervo pessoal

Por um
ecossistema
comunicativo
latino-americano
Para o pesquisador Gabriel Kaplún, a alfabetização
midiática pode influenciar as políticas públicas

Alexandre Barbosa
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Nossa América o entrevistou um pouco antes do
início da pandemia e da consequente aceleração do
processo de digitalização da vida nos anos de 2020
e 2021. A entrevista, publicada a seguir, permanece
atual, pois antecipa algumas reflexões sobre a relação, cada vez mais visceral, entre o homem e os
meios de comunicação. As práticas educomunicativas adotadas pelo Memorial durante a quarentena
procuraram formar um ecossistema comunicativo
de viés latino-americano, sobre o qual apresentamos alguns aspectos na página 12.

NA: O que significa, hoje, educar para os meios?
Gabriel Kaplún: Acredito que algumas coisas têm
a ver, há muito tempo, com duas tarefas básicas
e articuladas entre si: por um lado, o estímulo a
um olhar e a uma escuta mais críticos da mídia que
consumimos diariamente; junto com isso, por outro lado, a preparação, um trabalho robusto para
nos ajudar a usar a mídia criativamente. Essas duas
coisas se entrelaçam porque quem tem um olhar
mais crítico produz melhor, e quem produz pode
entender melhor como os meios de comunicação
funcionam.
Essas duas tarefas são antigas e nem sempre foram
concebidas articuladamente como eu as vejo e, creio,

meu pai também as via e, hoje, elas assumem novas facetas. Por um lado, as condições de produção
atuais são diferentes das que tínhamos anos atrás,
quando a mídia parecia algo para poucos. Hoje, em
princípio, há muito mais possibilidades de acesso e,
especialmente, de produção do que há anos, pois a
mídia digital propicia custos e formatos acessíveis
para muito mais gente. Atualmente, qualquer pessoa pode produzir vídeos, fotografias e áudios
com seu telefone celular, realizar pequenas ou
grandes experiências com algumas habilidades de
mixagem e edição, que são conhecidas e usadas
por muitas pessoas. Isso torna a produção menos
distante que em outro momento. Mas também é
verdade que devemos continuar nos conectando com a produção mais tradicional, mesmo em
suas novas versões digitais. Refiro-me às dos
meios de comunicação antigos e maiores, que
fazem outros investimentos e que é necessário
conhecer mais de perto.

NA: Os estudiosos da cibercultura dizem que, com
a web 3.0, o emissor também é produtor de conteúdo. Essa é a efetivação dos estudos de seu pai ou
estamos mais próximos do que Umberto Eco disse
sobre as redes sociais darem voz a uma legião de
imbecis?
Gabriel Kaplún: Acredito que, como em muitas
áreas e, especialmente no campo digital, vivemos
uma situação complexa, tensa, ambígua e, às vezes,
paradoxal. Não há respostas únicas. Não creio nem
que a internet seja essa panaceia que nos permite
a todos nos comunicarmos, nem que seja o cenário apocalíptico que o próprio Umberto Eco propõe
nesse seu texto – que me parece estar em contradição com o seu famoso trabalho pioneiro dos anos
1960, aquele dos apocalípticos e integrados. Creio
que nesse texto ele está tendo uma visão apocalíptica porque, embora seja verdade que muitos tolos

Este livro inaugurou o campo da Edocumunicação, que
hoje se debruça sobre as implicações da cibercultura
REPRODUÇÃO | Editorial Lumen-Argentina

podem dizer muitas coisas, muita gente que antes
da web 3.0 não podia se expressar, agora pode, com
mais possibilidades de sua voz ser ouvida.
Mas, de fato houve uma enorme banalização da palavra, uma falta de distinção entre o que é dito no
espaço público e o que é dito no âmbito privado, algo
que pode ser muito complicado de lidar – ou pelo
menos de lidar de modo adequado. Diz-se em público o que conversaríamos em um bar com nossos
amigos, o que é bom em parte, mas passa por cima
do cuidado editorial que a mídia costumava ter. Sendo claro: esse cuidado editorial era, muitas vezes,
um cuidado manipulador; mas, de toda forma, era
um cuidado. Então, digo que há muitos problemas
com o que está acontecendo hoje no mundo digital,
mas também há muitas potencialidades. Acredito
que depende de todos nós – todos nós, comunicadores, mas também todos nós, cidadãos – que uso
lhe damos. Essa besta que eclodiu com a Internet,
como alguns acreditam, é também a possibilidade
de um mundo com mais comunicação. E é certo que
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Por outro lado, e ao mesmo tempo, a tarefa crítica
é muito mais complexa. Ela inclui uma diversidade
de formas de comunicação que não tínhamos antes,
especialmente no terreno digital, e que pouco se
parecem com a mídia tradicional, principalmente
porque estabelecem uma cotidianidade e uma ligação das pessoas em redes, algo que desconhecíamos. A lógica usual dos meios de comunicação – o
broadcasting, a lógica da radiodifusão que funciona
como uma estrela em que há um centro a partir do
qual se difunde e o difundido volta para esse centro – foi, em parte, rompida, e em parte não. Isso
está no debate, porque também há grandes grupos
concentradores no campo digital.

Diante dos desafios
impostos pela pandemia,
ganharam força as práticas
educomunicativas: utilização
de meios de comunicação
como estratégica de formação
temos que saber exercer um controle, os cidadãos,
sobre que acontece com esse mundo, sem deixar
que ele acabe nos controlando. Grandes empresas,
como o Facebook e a Netflix, para citar dois exemplos conhecidos, cada um em seu campo, têm um
poder enorme que requer um controle global por
parte dos cidadãos. Parece-me que isso é também
parte da tarefa a ser considerada.

EDUCOMICAÇÃO

NA: Segundo a Unesco, a alfabetização midiática
é um direito humano. Quais os desafios para ela
ser efetivamente implantada na América Latina?
Gabriel Kaplún: Acredito que o direito à comunicação é cada vez mais considerado como um direito – no sentido do direito à palavra e do direito
à informação e à narração de qualidade. E, sendo
coerente com o que disse antes, não se trata apenas
de pedir a palavra e fazer ouvir sua voz, mas também de exercer cidadania no campo da comunicação.
Para isso, a educação para a mídia, a alfabetização
midiática, é essencial. Porque é impossível exercer
bem a cidadania no campo da comunicação se não
dispusermos das ferramentas mais adequadas, ou
podemos acabar exercendo-a mal. Ou, digamos,
com menor qualidade.
Hoje é fácil espalhar nossa palavra pela internet, e
todos fazemos isso, em maior ou menor grau. Mas
nem todos nos saímos tão bem e, portanto, nem
todos conseguimos a mesma audiência. Eu diria,
por isso, que o direito à comunicação está ligado a
esse possível direito à alfabetização midiática, que
é seu requisito. O direito à comunicação, por sua
vez, permite o exercício de outros direitos. O direito
à comunicação e o direito à informação – contar
com boas informações e com a possibilidade de se
comunicar – permite, por exemplo, influenciar
políticas públicas ou ter acesso à saúde de melhor
qualidade. São, digamos, direitos conexos. Direitos
que propiciam acesso a outros direitos.
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NA: As escolas de comunicação falharam na formação de comunicadores ou as escolas de formação
básica falharam na formação de um público mais
consciente?
Gabriel Kaplún: Existe um pouco de cada um desses
dois problemas. Há problemas em universidades e
escolas de comunicação: ainda existe desequilíbrio
entre as formações muito teóricas e as hiperpráticas,
e uma articulação frágil entre práticas e teorias. Acima de tudo porque boas teorias surgem da reflexão
sobre as práticas, sejam estas boas ou nem tanto.
Muitas vezes, uma boa teoria aponta o que não deve
ser feito, o que não funciona, ou o que não produz
visão crítica. Se estiverem enraizadas em práticas
concretas, as teorias têm muito mais probabilidade
de serem precisas em suas afirmações e propostas.
Também acho que nossas escolas sofrem de relativa
desconexão com o mundo do trabalho na comunicação. São, digamos, um pouco esquizofrênicas:
parecem formar mais para a crítica da comunicação
do que para a prática, ou se voltam para um trabalho
muito prático e pouco crítico. Creio que esta é uma
chave das fragilidades de muitos dos atuais cursos
de comunicação.
Não digo que aconteça em todas as escolas, mas isso
tem relevância e explica, em parte, porque diversas
boas experiências e inclusive muitos bons meios,
que ainda existem, preferem contar com comunicadores não necessariamente formados em escolas
de comunicação. Preferem gente com formação em
outros cursos, outras áreas, em outros espaços –
incluindo o campo das artes ou das ciências sociais;
um fornece mais instrumentos para criatividade,
o outro para a crítica. A boa formação em comunicação deve ser capaz de formar gente que seja um
pouco poeta, um pouco cientista social, um pouco
antropólogo, psicólogo e sociólogo, mas também
um pouco pintor e artista... Se não conseguirmos
essas articulações, não estamos formando bem os
comunicadores.
Quanto ao papel da educação básica na formação de
públicos críticos, também vejo aspectos importantes.
Por muitos anos, a escola se separou do que acontecia
na principal mídia, que era a televisão, vendo-a quase
como um inimigo com quem não queria dialogar. Esse
desprezo poderia se transformar em armadilha mortal, inclusive para a escola: a televisão permanecia
presente na vida de todos os alunos. Sem mencionar
que se perdiam oportunidades tanto de crítica como
de uso criativo dessa mídia. Isso ainda acontece um
pouco, mas começam a aparecer usos interessantes
da mídia nas escolas – especialmente a partir dos
programas de universalização digital, que tentaram

NA: Quais são os caminhos para uma prática de
comunicação popular e emancipadora?
Gabriel Kaplún: Quando falei do divórcio entre teoria e prática nas escolas de comunicação, eu me
referia a uma primeira tarefa, que tem a ver com
comunicação emancipadora: a necessidade de produzir uma teoria muito assentada na prática. Nem
sempre temos teoria desse tipo, por isso, às vezes,
recorremos a teorias que, apesar de serem boas e
de qualidade, não mantiveram diálogo intenso com
práticas concretas. E, acima de tudo, não mantiveram diálogo intenso com práticas desenvolvidas
em nossos contextos específicos. Por isso eu diria
que o caminho primordial para uma comunicação
emancipadora tem relação com a necessidade de
produzir teoria para a intervenção social concreta, para as práticas concretas. E também que surja
dessas práticas, para delas tirar decorrências, o que
virá. Muitas vezes, as grandes teses de doutorado produzidas em nossas universidades e, mesmo
seus grandes projetos de pesquisa, pecam por esse
afastamento da prática.

ILUSTRAÇÃO | Elinaldo Meira

expandir a presença do digital em todos os sistemas de ensino. Vários países latino-americanos
fizeram programas como esses. Vale repetir que
esses programas não se dirigiam à alfabetização
midiática. Voltavam-se principalmente para ensinar a manejar computadores e acessar a internet,
mas não para fazer um uso crítico e criativo dessas
novas mídias.
Portanto, há dívidas de ambos os lados, dívidas
difíceis de pagar. Não só porque exigem grande
esforço, mas também porque a mídia está passando
por muitas e rápidas mudanças e, acompanhá-las
adequadamente, é uma tarefa complexa. De qualquer forma, algumas tarefas básicas que mencionei
no início sempre serão necessárias. Se alguém é
formado criticamente para um meio de comunicação, poderá ser crítico também em relação a
outros – e o mesmo acontece com a capacidade de
produção criativa.

Tradução • Maristela Debenest
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“Não se trata apenas de pedir a palavra e fazer ouvir
sua voz, mas também de exercer a cidadania no campo
da comunicação”

Por outro lado, penso que algumas vezes nós, profissionais, devemos fazer o esforço de nos aproximarmos da produção teórica, para poder contribuir
mais com ela. Finalmente, acho que temos que fazer
um esforço interdisciplinar muito grande: as boas
práticas de comunicação emancipadora devem se
alimentar de reflexão política profunda, mas também precisam se alimentar do conhecimento dos
problemas tecnológicos que estão em jogo hoje, em
muitos campos. Portanto, devem ser feitas articulações inovadoras entre engenheiros, cientistas
políticos e comunicadores, por exemplo, para pensar
em melhores práticas e melhores caminhos para
a comunicação emancipadora. Isso num momento particularmente difícil, de grande pessimismo
político, às vezes entremeado, confundido, misturado com otimismos tecnológicos. Acredito que
ambos se justificam parcialmente, mas em parte
pecam por esquematismo e ingenuidade. Deveríamos ser capazes de enfrentar nossos pessimismos
políticos com toda a esperança possível, mas sem
ingenuidade; e combater os ingênuos otimismos
tecnológicos, continuando a usar e implantar todas
as possibilidades que as tecnologias nos oferecem
hoje, procurando maneiras de nelas entrar como
produtores e não apenas como usuários.

Memorial
digital:
polivalente e
polissêmico
Universo em expansão. Digitalização crescente da
vida durante a pandemia propiciou cursos, encontros, discussões e shows virtuias com ampla participação na América Latina

EDUCOMICAÇÃO

Alexandre Barbosa, Eduardo Rascov
e Maristela Debenest

Q

uando o artista plástico argentino Hernán Reig, antes da pandemia, expôs no
Memorial Blister Universo – invólucros
de remédios com humanos no lugar de
comprimidos – ou Mensajes en Botellas – frascos
de vidro com humanos no lugar de vacinas – ninguém imaginava que um dia estaríamos todos nós
refugiados em universos estanques ou bolhas assépticas, encapsulados pelo distanciamento social,
a quarentena e a esterilidade ambiental.
Ao mesmo tempo, com a convergência de todas as
mídias ao celular, intensificou-se a digitalização da
vida e se garantiu algum nível de interação entre
humanos perplexos. As tecnologias de comunicação
abriram novas portas, por exemplo, para o ensino
com programas televisivos, vídeos e plataformas
que apresentam simulações concretas dos fatos e
problemas do currículo escolar. A rápida evolução
das possibilidades digitais trouxe mais: a interação
em tempo real entre quem ensina um conteúdo específico, esteja onde estiver, e quem procura compreendê-lo. Essa perspectiva dialógica, explorada
por comunicadores de diferentes áreas, estimula
a educação formal a usar os meios de comunicação para a educação e a consequente alfabetização
Profético. Há 8 anos, artista argentino encapsulou seres
humanos em frascos de vacina na série Mensajes en Botejas
FOTO| Hernán Reig
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midiática – ou seja, a formação do cidadão para
usar, interpretar e produzir os próprios meios de
comunicação no sentido da conquista da cidadania.
De fato, a parada mundial provocada pelo coronavírus levou os agentes culturais a se reposicionarem. O
Memorial, por exemplo, uma instituição que nasceu
com o objetivo de integrar os povos da América Latina por meio da arte, da cultura e da educação, não
poderia ficar sem atividades e sem desempenhar um
papel relevante na pandemia. A tecnologia se tornou
então grande aliada e abriu possibilidades para eventos que dificilmente seriam possíveis se ocorressem
presencialmente. Essa aparente dualidade é uma das
características das mídias digitais, como aponta o pesquisador uruguaio Gabriel Kaplún: “A disseminação
da informação e das tecnologias de comunicação e
interconectividade global têm grande potencial para
acelerar o progresso humano, para eliminar o hiato
digital e desenvolver sociedades do conhecimento,
tal como a inovação científica e tecnológica em áreas
tão diversas como medicina e energia”.

Não é de se estranhar, portanto, que as lives e mesas
de debates do Memorial, durante a pandemia, versaram sobre uma gama imensa do conhecimento e
da cultura – ciências humanas, linguagens artísticas
eruditas e populares, memória, arte rupestre, artes
plásticas, fotografia, museologia, cinema, teatro,
música, literatura, línguas, imigração, refugiados,
tradução, mediação... Ao utilizar as redes sociais,
como o Instagram, o YouTube, e aplicativos de reunião como Zoom, o Memorial da América Latina soube se apropriar desses meios de comunicação para
não só manter seu objetivo de integrar os povos da
América Latina, como para intensificar sua prática.

Duos dinámicos: na série Blister Universo, cenas da vida
cotidiana encerradas em cartelas de comprimido
FOTO| Hernán Reig

O artista onde o povo está
A canção de Fernando Brant e Milton Nascimento, Nos bailes da vida, ganhou novo significado na
pandemia. Acostumados a percorrer os diferentes cantos do Brasil e do mundo para ir “aonde
o povo está”, cantores, músicos e compositores
tomaram conta das redes numa série de lives de
múltiplos formatos, da voz e violão às produções
elaboradas. Daí surgiu a ideia do Memorial lives,
programa semanais transmitido pelo Instagram,
com gente ligada à produção musical. Entre os
entrevistados, o tenor Thiago Arancam, o cantor
Fabián Famin (Raíces de América), a cantora Paula
Lima, o produtor João Marcello Bôscoli, a compositora e cantora Ana Vilela, o músico Pedro Viáfora,
o diretor José Possi Neto, entre outros. Destaque
para a entrevista com o musicólogo Zuza Homem
de Mello, grande conhecedor da história da música
popular brasileira. Zuza acabou por falecer poucos
dias depois. Ercília Lobo, sua companheira de toda
uma vida, encerrou a série de entrevistas com um
relato emocionante.
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Diante da multiplicidade de vozes, coube a cada instituição encontrar a sua voz. Enquanto na internet
havia uma profusão de conteúdo específico, em que
cada centro cultural se deteve na sua especialidade, o Memorial pode criar um ecossistema digital
latino-americano com a diversidade que sempre o
caracterizou. Sim, o Memorial pode falar com legitimidade de tudo, desde que tenha como base a
América Latina. Senão, vejamos: o Memorial não é
uma editora, mas publica livros e revista; o Memorial não é uma universidade, mas fomenta o conhecimento por meio de bolsas de estudo, palestras e
cursos; o Memorial não é uma casa de shows, mas
promove grandes espetáculos; o Memorial não é
um museu, mas tem galeria de arte e o Pavilhão da
Criatividade; o Memorial não é cinema, mas exibe
filmes; por fim, o Memorial não é uma praça, mas
em sua esplanada organiza feiras e encontros de
multidões a céu aberto.

Ao final, a banda Androids, com a música “Em silêncio”, escolhida pelo júri, e a artista Isabela Campos,
com a música “Mundo de Jack”, preferida entre os
mais de dez mil votantes, receberam o Troféu Zuza
Homem de Melo, que homenageou aquele que presidiria o júri e havia morrido há pouco.

Muitas miradas sobre a América Latina
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No Memorial renasceu o drive-in. Ver filmes no
carro, como antigamente, foi a forma de resgatar
o cinema, respeitando os protocolos sanitários. O
Cine Drive-in realizou 215 sessões. A ação sinalizou a paulatina, criativa e cuidadosa retomada de
atividades culturais presenciais no cenário da pandemia. Já a Mostra Latino-americana de Curtas exibiu em streaming, pela plataforma Cultura em Casa,
70 curtas de nove países: Argentina, Brasil, Cuba,
Equador, México, Nicarágua, Paraguai, República
Dominicana e Uruguai. Em paralelo, um Ciclo de
Palestras abordou temas relacionados às expressões
culturais de quase todos esses países.

Mal de Ojo: em uma sociedade doente, bolhas assépticas
olham com assombro e medo
FOTO| Hernán Reig

O Memorial também organizou o Festival Canta SP
para promover músicos ainda sem projeção midiática ou sem apoio de grandes gravadoras ou instituições. Todas as fases do festival, desde as inscrições
até a votação popular, realizaram-se em ambiente
virtual no hotsite Canta SP. As músicas foram selecionadas por uma comissão julgadora composta
pelo produtor musical João Marcello Bôscoli; Sérgio
Britto, da banda Titãs; Paula Lima, cantora, e por
Felipe Machado, músico e editor de cultura da revista IstoÉ. Já na primeira semana, 232 compositores,
cantores, bandas e conjuntos selecionados foram
vistos por um público de 35 mil pessoas no Canal
Canta SP, no YouTube.
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A diversidade de temas e de personagens latino-americanas marcou as interações virtuais promovidas
pelo Memorial nas lives Sextas Latinas. As conversas
versaram sobre arte rupestre (com o cônsul chileno
Alejandro Sfeir-Tonsic), patrimônio e museus (Ana
Cristina Carvalho), fotografia (Maureen Bisilliat),
artes plásticas (Maria Bonomi e Fábio Magalhães),
cinema (Caco Ciocler e Marcelo Martinessi, cineasta paraguaio), a língua guarani (Sara Villagra, educadora paraguaia), arquitetura e vida urbana (Ciro
Pirondi) e, claro, sobre literatura latino-americana:
Mario Benedetti (com o pesquisador uruguaio Pedro
Russi), Clarice Lispector (com Nádia Gotlib) e João
Cabral de Melo Neto (com Marco Lucchesi).
A literatura ainda fez bater o coração do Clube de
Leitura chamado Ler a América Latina. Como o acesso
ao acervo físico da Biblioteca do Memorial estava
impedido, o Clube de Leitura propiciou uma série
de encontros virtuais com pesquisadores e autores latino-americanos. Os temas foram literatura
fantástica, literatura contemporânea escrita por
mulheres e zooliteratura.
Todas as atividades de pesquisa e de discussão de
estudos, antes programadas para se desenvolverem
presencialmente, foram realizadas em ambiente
virtual, pelo aplicativo Zoom, e transmitidas pelo
canal do Memorial no Youtube. Com isso, muitas
delas conseguiram ampliar exponencialmente seu
alcance de participantes e de público.

Hotel Europa. Nesta e nas outras fotos, obras de Hernán
Reig expostas no Memorial muito antes da pandemia
apontavam ambientes esterilizados e universos estanques

O minicurso para professores de estudantes migrantes ou refugiados reuniu mais de 300 pessoas
em cada aula, ao longo de cinco sábados. “Percebi
que os recursos virtuais possibilitaram que as pessoas fizessem mais comentários, mais perguntas,
trocassem mais experiências e informações”, comentou Carla Cursino. Ela ainda ressaltou a importância de todo o conteúdo ficar disponível no
canal do Memorial no YouTube. Já o minicurso sobre
tradução humanitária reuniu um público de cerca
de 500 pessoas por dia para ouvir e debater com
professores de Brasília, Roraima, São Paulo e da
Suécia. Na opinião de Aryadne Bittencourt, “ainda
que a distância física limite a interação dos participantes, o meio digital serviu como uma ferramenta
de ampliação da capilaridade e da diversidade do
público do curso”.

O fechamento dos prédios do Memorial também não
impediu a realização de eventos que já ocorriam em
anos anteriores, como o curso de difusão cultural
Miradas sobre a América Latina, em parceria com
o Prolam-USP, e o curso de extensão universitária Realidade Latino-Americana, em parceria com
a Unifesp. O Memorial também sediou a segunda
edição do Encontro Trema – Mulheres, tradução e
mercado editorial, sob o título América Latina e Tradução, organizado em parceria com a FFLCH-USP.
Para a professora Luciana Carvalho, organizadora
do Trema, o apoio das tecnologias da comunicação
“possibilitou que mulheres latino-americanas de
visões políticas contra-hegemônicas fossem ouvidas por um público amplo e suas falas fossem
registradas”. Ela ressalta também a participação
de palestrantes de cinco países diferentes em um
evento de apenas 12 horas, o que seria orçamentariamente inviável no formato presencial. “Nas
mesas-redondas virtuais, várias tradutoras, editoras, escritoras e profissionais do mercado editorial
debateram a redução da disparidade de gênero nos
diversos ofícios ligados à prática da produção de
livros na América Latina”.
Com a paulatina retomada das atividades presenciais na cidade de São Paulo, alguns dos espaços
puderam ser reabertos, mantendo-se os protocolos
sanitários indispensáveis. É o caso do Pavilhão da
Criatividade, do Auditório Simón Bolívar e do Espaço Gabo. A Biblioteca Latino-americana, o Salão de
Atos Tiradentes e a Galeria Marta Traba, entretanto,
permanecem sem acesso público. Por um motivo
justo: toda a área da Praça Cívica foi transformada
em drive thru de vacinação contra a covid-19.
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Os trabalhos vinculados à Rede de Cooperação
Unitwin para a Integração da América Latina desdobraram-se em reuniões, palestras, oficinas e minicursos virtuais. No painel inicial da Cátedra, as
professoras Luciana Carvalho Fonseca (USP) e Ana
Carolina Moura Delfim Maciel (Unicamp) trataram
das migrações forçadas sob os aspectos linguísticos, culturais e sociais. A bolsista Daiane Pereira
apresentou a escritora hispano-paraguaia Josefina
Plá, grande divulgadora da cultura brasileira no país
vizinho; Flavia Kraus fez oficina sobre as ediciones
cartoneras da Bolívia; Carla Cursino deu minicurso de formação de professores para acolhimento e
integração de estudantes em situação de migração
ou refúgio; e Aryadne Bittencourt, outro minicurso
sobre tradução humanitária e interpretação comunitária. Todas essas atividades repercutiram nas
redes sociais, atraindo centenas de participantes,
tanto do Brasil como de outros países.

FOTO| Hernán Reig

Sóror Juana Inés de la Cruz é a figura mais
importante das letras hispano-americanas no
século XVII
IMAGEM | Secretaria de Cultura-INAH/MNH/MEX

Em luta pela igualdade:
a literatura feminina na
América Hispânica
Nossa América lembra escritoras que lutaram pela igualdade feminina na América Latina como Sóror
Juana, Gertrudis Gómez de Avellaneda e Victoria Ocampo

Adriana Kanzepolsky

T

alvez seja adequado começar com as seguintes perguntas: do que se fala quando
se trata de literatura feminina? Quais são os
pressupostos implícitos nessa expressão?

Embora a categoria literatura feminina já tenha sido
formulada há algumas décadas, neste momento, e
especificamente nos últimos anos, ela se associa ao
que ficou conhecido como politicamente correto e
aos novos feminismos contemporâneos. Feminismos
cuja expressão conquista alta dose de visibilidade nas
redes sociais e nas mídias mais tradicionais, como a
televisão, com a circulação de textos acadêmicos ou
ensaísticos, a proliferação de informações e imagens
de protestos e manifestações.
Já que no contexto hispano-americano “o primeiro escritor” importante é a mexicana Sóror Juana
Inés de la Cruz (século XVII), seria redutor falar de
literatura escrita por mulheres como um corpus singular, com características específicas. No entanto,
considero que vale a pena destacar a diferença com
a qual as escritoras hispano-americanas foram lidas
durante a Colônia, ou já durante a República, bem
como o modo como as mulheres são lidas na segunda
metade do século XX ou talvez um pouco mais tarde.

Talvez também caiba enfatizar que, apesar de querer
juntar-se ao corpus geral da literatura hispanoamericana e ambicionar o reconhecimento de seus
pares masculinos, muitas escritoras criam relações
intelectuais com outras artistas mulheres, em
reconhecimento à qualidade intelectual traduzida,
no passado e no presente, em grupos letrados
exclusivamente femininos, na escrita de prólogos,
cartas e, inclusive, artigos críticos. Penso, portanto,
na importância de estarmos cientes das mudanças
nos protocolos de leitura de textos escritos por
mulheres, mudanças essas que ocorrem tanto entre
leitores masculinos como femininos.
Sóror Juana Inés de la Cruz, freira mexicana da
Ordem de São Jerônimo, nascida em 1648 e morta em 1695, é a figura mais importante das letras
hispano-americanas no século XVII e ocupa lugar
central na literatura do subcontinente, inclusive na
contemporaneidade. Criolla e bastarda, com “total
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A expressão literatura feminina obviamente remete
a um conjunto de textos escritos por mulheres, textos de autoria feminina. Mas, simultaneamente, essa
expressão pressupõe uma parte da literatura que
reivindica e merece sair de um espaço de sombras, de
invisibilidade a que esteve condenada na literatura
hispano-americana, escrita em castelhano ao sul
do Rio Bravo. Além disso, ao fazer o recorte de uma
literatura feminina dentro do amplo universo da
literatura, como em qualquer recorte, está se enfocando um sistema de diálogos e de buscas comuns,
seja na forma, seja na temática – ou em ambas.

Refiro-me a uma leitura que, já de início, considera
a figura de Sóror Juana excepcional, atribuindo-lhe
dons masculinos. Esse tipo de leitura carrega e alimenta um olhar que, em muitas ocasiões, infantiliza as mulheres escritoras do século XIX e de boa
parte do século XX. Mas há protocolos de leitura e
avaliação que não leem as obras de escritoras como
produtos menores, nem as analisam com condescendência – embora esse campo também configure um
espaço de conflitos e disputas de autoridade quanto
à interpretação das obras, ora lidas como representações de uma minoria, ora lidas da perspectiva
de gênero ou da perspectiva da crítica feminista.
Esse olhar aflorou com outros contornos ao longo
desses três séculos em que a posição das mulheres
dentro da literatura e da sociedade se modificou
radicalmente, antes de se afirmar no mundo contemporâneo como campo da crítica séria, não filiada
ao mercado ou a modismos.

A literatura feminina
reivindica e merece
sair de um espaço de
sombras a que esteve
condenada na literatura
escrita em castelhano
ao sul do Rio Bravo
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negação para o casamento”, segundo suas palavras,
desde muito jovem esteve ligada à corte do vice-rei
da Nova Espanha como dama de companhia da vice-rainha. Autodidata, acaba por tornar-se freira, já
que considerava o convento como “o mais decente
que poderia escolher em matéria de segurança que
desejava para sua salvação” – ainda que as obrigações comunitárias desempenhadas pelos conventos
na época pudessem dificultar sua relação silenciosa
com os livros.
Desde muito jovem, Juana entrou em contato com a
Corte e com a Igreja, dois dos poderes mais importantes na época, determinantes em sua trajetória de
vida e, em boa medida, em sua produção literária.
Muitos de seus textos se inscrevem no universo da
Corte – em poemas que celebram o poder do vice-reinado, comemoram aniversários, nascimentos,
batismos etc., ou a chegada de novos vice-reis. Sua
escrita está também ligada à igreja, na produção de
vilancicos1 e de outros textos escritos a pedido do
conselho eclesiástico.
Autora prolífica, Sóror Juana experimenta as diversas formas de escrita barroca de estilo gongorino,
com o repertório de temas próprios da poesia da
época, em um espectro que vai dos poemas filosóficos e morais aos amorosos, um corpus textual em
que se destaca o extenso poema filosófico Primero
sueño, o único que, segundo declara, escreve por
gosto próprio.
Sua figura projeta-se para além do âmbito dos leitores especializados, como demonstra uma carta de
sua autoria, conhecida como Respuesta a Sor Filotea,
em que Sóror Juana responde a uma reconvenção2
escrita pelo Bispo de Puebla. Este, sob o pseudônimo
de Sóror Filotea, havia publicado um texto da freira
(“Carta atenagórica”) com um prólogo escrito por
ele, questionando-a por se dedicar a tratar de assuntos profanos. Em sua Respuesta, ela reivindica o
direito das mulheres ao conhecimento e à possibi-
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lidade de transmiti-lo. Mantendo a racionalidade,
narra episódios de sua vida que demonstram seu
precoce e incessante desejo de saber e o desafio que
isso sempre implicou, devido à condição de mulher
no México colonial; um apetite que, na ânsia de saciar, a leva a se disfarçar de homem e mentir sua
idade, entre outros “truques dos fracos”.
Apesar de sua fama e de seu reconhecimento, que
estão no ápice no momento da publicação da “Respuesta”, a condição de mulher e freira, dependente
dos poderes da época, aos que havia se submetido
e simultaneamente questionado, finalmente fará
pender a balança contra Sóror Juana. Censurada pelo
poder eclesiástico, pouco depois ela renunciará definitivamente às letras e morrerá de peste alguns
anos mais tarde. Embora seja certo que Sóror Juana
gozasse de imensa fama em seu século, sua figura e
seu nome se eclipsam no decorrer do século XVIII,
do mesmo modo que toda literatura barroca na qual
seus textos se enquadram.
Apenas no século XIX se volta a falar sobre escritoras mulheres na América Hispânica, no período
de surgimento das literaturas nacionais, das quais
participam mulheres escritoras, ainda que em posição marginal ou com reconhecimento relutante
– condição que só nas últimas décadas começa a se
modificar claramente com o resgate e a publicação
dessas obras e com os estudos acadêmicos realizados principalmente por críticas mulheres.
Ao final do período colonial e nos primeiros anos da
República vêm à luz importantes textos ficcionais,
sobretudo romances, escritos por mulheres, como
Aves sin nido (1889) de Clorinda Matto de Turner,
considerado um precursor do indigenismo, ou o
canônico Sab (1841-1842) da cubana radicada na
Espanha, Gertrudis Gómez de Avellaneda, uma história romântica anti-abolicionista que também tem
sido lida como denúncia da “servidão” da mulher,
tema este que a escritora retoma em Dos mujeres,
romance que denuncia o problema da indissolubilidade do casamento.
Essas obras, romances de costumes próprios do
Romantismo, correspondem aos modelos dos romances fundadores nas novas sociedades americanas e sofrem da mesma precariedade e dos mesmos
méritos que os textos de autoria masculina; mas,
expressam singularidade nos momentos que, às vezes de forma tangencial, introduzem a problemática
da condição feminina na época.
Mesmo que durante o século XIX a produção ficcional dessas escritoras seja limitada, elas são auto-

IMAGEM | Pintura de Federico De Madrazo/ Acervo Museu Lázaro Galdiano
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Gertrudis Gómez de Avellaneda: autora de romances sobre a condição da mulher

ras de corpora amplos de relatos de viagens, cartas,
diários íntimos, autobiografias e memórias. São
trabalhos em que registram sua participação mais
ativa na vida social e política do momento, traduzida tanto no aumento de viagens a passeio como
também nos deslocamentos causados por exílios
políticos. Os textos dão conta dos conflitos sociais

1 De acordo com o dicionário Houaiss, é um tipo de
composição polifônica espanhola surgida no XVI com
textos profanos evoluindo, no curso do XVII, para gênero de composição com as mesmas características formais, porém com textos predominantemente natalinos.
2 Ação pela qual um réu, no processo judicial a que está
submetido, propõe simultaneamente à sua defesa uma
ação contra o autor da acusação.
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No século XX, o número
de escritoras mulheres
cresce em conjunto com a
consolidação das literaturas
nacionais no continente.
As escritoras mulheres
transitam por
todos os gêneros e estão
presentes nas literaturas
nacionais de todos os países
hispano-americanos

20

e políticos do momento em que pousam um olhar
carregado de preconceitos da classe letrada, predominantemente formada por homens e, ao mesmo
tempo, inscrevem sua subjetividade, muitas vezes
de caráter romântico.
Entre essas escritoras gostaria de mencionar Mariquita Sánchez de Thompson que, em 1860, escreveu Recuerdos del Buenos Ayres Virreinal, deliciosas memórias daquela capital colonial, assim
como um extenso conjunto de cartas a familiares,
às amigas, a políticos e letrados fundamentais na
Argentina daquelas décadas, escritas de seu exílio
em Montevidéu, e um diário dedicado a Esteban
Echeverría, escritor romântico e exilado famoso.
Neste, ela se detém sobretudo na situação política
do país durante o governo de Juan Manuel de Rosas.
Uma curiosidade: como vários românticos argentinos, Mariquita passa parte de seu exílio no Rio de
Janeiro, entre julho de 1846 e julho de 1847. Após o

deslumbramento inicial diante dos preços baratos,
do bom tratamento que recebe, do luxo da Corte e da
beleza das paisagens, ela escreve uma quantidade
abundante de queixas decorrentes das diferenças
culturais e da saudade da Argentina.
Cabe mencionar também a Marquesa de Merlin,
cubana radicada na Espanha e posteriormente na
França, autora de Mis primeros doce años, autobiografia de infância, gênero incomum na América Hispânica durante o século XIX, e de Viaje a
La Habana, uma série de cartas em que combina a
primeira fascinação do retorno ao país natal com
um quadro dos costumes da sociedade cubana da
época. Trata-se de uma sociedade em cujo centro
está a escravidão, diante da qual a escritora repete
as contradições da elite branca da época: a necessidade de acabar com o tráfico, mas sem a abolição
da escravatura. Consciente do horror dessa prática,
inicia uma das cartas com o seguinte comentário:
“não há povo em La Habana: não há mais que amos
e escravos” – a naturalização da servidão traduz-se
em inúmeros comentários que pontuam suas cartas.

No século passado escritoras e intelectuais mulheres
não se circunscreveram à prática da escrita; também
participaram ativamente de conselhos editoriais de
revistas literárias, atividade em que se torna iniludível o nome de Victoria Ocampo, que idealiza, funda,
dirige e financia a revista Sur, publicada na Argentina entre 1931 e 1992. Ao longo das décadas de 1930
e 1940, a revista Sur foi um farol para os escritores
do continente e para outros periódicos literários do
restante da América Hispânica. A revista, importante agente modernizador da literatura argentina, foi
um espaço fundamental para a publicação de autores
como Borges, Bioy Casares, Ernesto Bianco, entre

Ao refletir sobre a produção e publicação de textos
escritos por mulheres durante o período de meados
do século passado até o momento atual, torna-se
ainda mais difícil, senão impossível, dar uma ideia
aproximada de nomes, estilos, temas e gêneros
predominantes. Entre as escritoras já canonizadas,
pode-se mencionar a poeta Alejandra Pizarnik, a
romancista Elena Poniatowska, ou a dramaturga
Griselda Gambaro; vale citar também aquelas não
tão conhecidas do público mais amplo, mas bastante
estudadas na academia, como Margo Glantz, Sylvia Molloy, Tamara Kamenszain, Tununa Mercado,
María Negroni ou María Moreno, sem esquecer de
autoras menos conhecidas, como Virginia Cosin,
María Martoccia ou Romina Paula, entre outras.
Mas sabemos que qualquer enumeração ou seleção
é subjetiva e nela sempre intervêm o universo que
conhecemos e o gosto pessoal – o que se torna ainda
mais exacerbado e potencializado quando tratamos
da contemporaneidade estrita. Portanto, várias das
escritoras contemporâneas citadas são as que mais
leio e a cujos textos volto com frequência.
Assim como apontei no caso das romancistas do
século XIX, as autoras hispano-americanas contemporâneas participam de buscas similares às dos
escritores homens e dialogam fortemente com eles.
No entanto, algumas delas escrevem não só ficção;
produzem ensaios em que refletem sobre o corpo,
o erotismo e as práticas femininas, em um espectro que vai desde a roupa, as ocupações e trabalhos
tradicionalmente femininos, mas também sobre a
produção de outras mulheres. Esses temas são tratados com irreverência e humor por Margo Glantz,
por exemplo, e com delicada atenção ao mínimo e ao
detalhe por Tununa Mercado. Há ainda a escritora
argentina Sylvia Molloy, traduzida no Brasil, que em
alguns de seus textos (En breve cárcel e Desarticulaciones) enfoca a relação amorosa entre mulheres.
Adriana Kanzepolsky • Professora doutora da
Universidade de São Paulo na área de Literaturas
Estrangeiras Modernas
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No século XX, à medida que avançam as décadas, o
número de escritoras mulheres cresce de maneira
substancial em conjunto com a consolidação das
literaturas nacionais no continente. Por isso, não é
fácil traçar um panorama minimamente representativo e equilibrado do século como um todo. Mas
é possível mencionar que as escritoras mulheres
transitam por todos os gêneros e estão presentes
nas literaturas nacionais de todos os países hispano-americanos. Entre as poetas, há nomes como
Alfonsina Storni (Argentina), Fina García Marruz
(Cuba), Gabriela Mistral (Chile), entre outras, que
ingressam na literatura na primeira metade do
século. Nesse período também se destacam as romancistas Teresa de la Parra, venezuelana, María
Luisa Bombal, chilena, e as argentinas Nora Lange, romancista e autobiógrafa, e Silvina Ocampo,
contista e poeta.

outros argentinos, e para divulgação, na mesma
medida, de escritores franceses e norte-americanos
contemporâneos. Vale notar que Vitória Ocampo
acolheu vários intelectuais e escritores franceses
durante a Segunda Guerra Mundial. Em sua Autobiografía, publicada logo depois de sua morte, em
1979, relata claramente tanto seus privilégios por
ter nascido na oligarquia latifundiária, como os
obstáculos e resistências, sobretudo familiares,
que sua condição de mulher obrigou-a a enfrentar
para ingressar no mundo da cultura.
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A poeta Patrícia Jimin, da zona leste de São Paulo:
a poesia se performa e, falada, se faz ouvir

FOTO | Sérgio Silva

Elas na batalha da poesia
A voz feminina ecoa na cena do slam, desafio de poesia falada que encanta jovens, professores e artistas em
ruas, escolas e redes sociais

Luiza Romão

U

ma arena. Quinhentas pessoas reunidas.
Olhos atentos e mãos nervosas. Ao longe,
o barulho de carros, ônibus e trens. “Vai
começar a terceira rodada”. Os transeuntes
passam frenéticos. É hora do rush, é fim da jornada
de trabalho. Alguns param e se juntam ao grupo.
A slammaster se aproxima com um copo cheio de
papeizinhos nas mãos. Alguém sorteia um dos papéis. Lê o nome em voz alta. O público comemora.
Palmas. A poeta se posiciona no centro da ágora. O
grito de guerra, ou de paz, é entoado em conjunto.
O cronômetro dispara. Três minutos. Versos ritmados, gestos precisos, pow, pow, pow. As mãos
se levantam indicando o limite de tempo. A poeta
acelera, arremata com uma punchline. O público vai
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ao delírio. Assobios, abraços. As plaquinhas com
as notas se levantam. Dez. Pow! Nove ponto nove.
“Credo.” Dez e dez. Pow, pow! Nove ponto um... A
platéia vem abaixo com vaias e reclamações. O matemático anota os pontos numa prancheta. A maior
e a menor nota não contam. “Agora vamos chamar
a segunda poeta da rodada final.” E assim, mais um
slam acontece em alguma praça, terminal de ônibus,
viaduto ou teatro independente do país.
Em dezembro deste ano, o slam completará treze
anos de existência no Brasil. Criado na década de
1980 em Chicago, por Marc Smith, a competição
conta com algumas regras fundamentais: os poemas
devem ser autorais, de até três minutos (em geral,
há uma tolerância de dez segundos), sem objeto
cênico, figurino ou acompanhamento musical. No

Brasil, a modalidade foi implantada pela atriz-MC
e pesquisadora Roberta Estrela d’Alva, junto com
o grupo de teatro hip-hop Núcleo Bartolomeu de
Depoimentos. Com mais de duzentas comunidades
espalhadas pelas cinco regiões do país, o slam tem
encantado jovens, professores e artistas, adentrando escolas, programas televisivos, redes sociais e
debates políticos.

Há uma divisão histórica do trabalho, calcada na
dicotomia do espaço público/privado, que relega
às mulheres, crianças, velhos e corpos dissidentes
o trabalho doméstico e o desaparecimento na vida
política, atribuindo aos homens brancos de classes
abastadas as esferas do poder institucional, das discussões jurídico-legislativas e das tomadas de decisões. Na contramão de tais pressupostos, os slams
criaram condições para que outras vozes pudessem
ressoar e ser ouvidas.
Vejo uma correlação entre essas ações e a maré feminista na América Latina. Desde o México até o
Uruguai, nos últimos anos, as ruas foram tomadas
por demandas e pautas feministas, como o fim da
cultura do estupro, a igualdade salarial, a descriminalização do aborto, o respeito à sexualidade, a
desnaturalização de assédios, a desromantização
de relações abusivas, o apoio a vítimas de violência
doméstica, o fim do feminicídio, entre outras. Esses atos ecoavam também nas mídias digitais em
hashtags como #NãoMereçoSerEstuprada, #ChegaDeAssédio, #EleNão, #NiUnaAMenos, #AbortoLegal, #Nosmoveeldeseo. No contexto do slam, a
internet também foi essencial para a circulação da

spoken word e a divulgação de artistas. Através de
canais de YouTube, páginas de Facebook e perfis do
Instagram, algumas poetas, como Tawane Theodoro, Bixarte e Mariana Felix acumulam milhões
de visualizações em seus vídeos.
Nesse sentido, o ano de 2016 também foi marcado
pela vitória de Luz Ribeiro no Slam BR (campeonato brasileiro de poesia falada). Pela primeira
vez, uma mulher conquistava esse posto e iria
representar o país na Copa do Mundo do Slam
na França. Em suas performances, Luz Ribeiro
discute os imbricamentos entre raça, gênero e
classe, denunciando como as formas de violência
do patriarcado e do racismo estrutural atuam em
conjunto. Seu poema Deu(s) branco, por exemplo,
é articulado a partir da desconstrução da expressão idiomática “dar branco”. Em geral, esse termo significa esquecer algo de repente; Luz Ribeiro
desvela, porém, através da sonoridade, um outro
sentido para a frase, destacando a dimensão racial no debate e evocando como seu interlocutor
esse “Deus branco”. Quem são os corpos “esquecidos” pelo Estado, pelo poder público, pela
justiça? Quem são os corpos “esquecidos”, “de
repente”, pela retórica cristã e neopentecostal,
e tornados alvo de calúnia, perseguição e violência? Interessa notar como o novo significado não anula o original; pelo contrário, cria um
tensionamento crítico e estético entre ambos,
sobrepondo à dimensão normativa e eurocêntrica
da língua portuguesa a possibilidade do desvio.
Com um uso expressivo da vocalidade, das pausas
e da gestualidade, a poeta repete: “Eu não queria
te questionar, Deus, mas…” e então, problematiza certo conceito universal e essencialista de
1 Neste ponto, gostaria de frisar e prestar homenagem a
algumas artistas pioneiras como Ana Roxo, Claudia Schapira, Mel Duarte, Eveline Sin e Maurinete Lima.
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Atualmente, há uma participação expressiva de mulheres e pessoas de gêneros dissidentes na cena de
spoken word (poesia falada). Porém, até meados de
2016, esse cenário era bastante diferente, composto
majoritariamente por poetas homens1. A disparidade
de gênero acabou por suscitar algumas ações por
representatividade e espaços de aparecimento; entre
elas, a criação de competições exclusivas, como o
Slam das Minas (originalmente no Distrito Federal,
e depois em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco,
Bahia, Ceará, Acre, entre outras localidades), o Slam
das Gurias, o Slam Dandaras do Norte, o Slam Marginália (primeira competição feita por e para pessoas trans, não-bináries e de gêneros dissidentes).
Esses slams tornaram-se lugares de acolhimento,
afeto e discussão política, permeados pelo desejo
de um ambiente menos competitivo e com a escuta
mais disponível, já que falar em público é um ato
social muitas vezes intimidador e desconfortável
para mulheres e populações subalternizadas.

A preocupação em romper
com a estrutura hegemônica
anuncia outra forma de
sociabilidade e aparece em
diversas performances não
só como tema, mas como
forma de organização: o
Slam é um espaço de escuta

Público presente na semifinal do Slam BR em dezembro de
2019, no Sesc Pinheiros, em São Paulo: crescente presença
de mulheres na plateia e nas apresentações
FOTO | Sérgio Silva
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Os slams criam condições
para que outras vozes
possam ressoar e ser ouvidas
e estabelecem uma relação
com a maré feminista na
América Latina
“mulher” (que aparece predominantemente em
correntes do feminismo liberal).
Já Pam Araújo, no poema Latinas, coloca a questão: “quem ouviu falar delas? / mulheres coloridas /
made in america latina”. A formulação da pergunta
desloca o discurso (recorrente e paternalista) de que
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“o slam dá voz às pessoas”. Pelo contrário, essas
mulheres coloridas do Sul Global falamos há séculos,
apesar dos silenciamentos sistemáticos e dos abafamentos (“terceiro mundo ainda trilha um abafar
de vozes agudas”). Ao longo do poema, o corpo feminino torna-se o território da colonização, através
de imagens que mesclam o bilinguismo português-espanhol: “essas mujeres que carregam um continente / frutificam e escorrem um corpo novo pelas
suas vaginas trancafiadas por bancadas”. A aproximação mulher-terra dialoga com o livro Calibã e a
bruxa, de Silvia Federici, no qual a autora investiga
a correlação entre o surgimento do capitalismo, a
acumulação primitiva de capital e o cerceamento
dos corpos. Tanto na Europa quanto nas Américas,
a reprodução da força de trabalho foi imposta arbitrariamente às mulheres, submetendo-as a procedimentos médicos invasivos, ameaças jurídicas e torturas físicas (como, por exemplo, a caça às bruxas).

“O que é ser mulher?” Essa é a pergunta disparadora
do texto de Maria Giulia Pinheiro, poeta brasileira
quarta colocada na Copa do Mundo de 2020, representando o Portugal Slam. Em sua performance,
Maria Giulia Pinheiro enumera diversos códigos sociais e expectativas sobre o que seria a feminilidade
(“Ser mulher é depilar-se, arrancar-se os pelos, /
o que existe além...? / O estupro, o feminicídio, o
útero, / o que é ser mulher?”). Alternando entre
exemplos de padrões comportamentais, instituições
civis e violências cotidianas, a poeta questiona os
arquétipos femininos da mãe, da prostituta e da
esposa, inserindo-os numa lógica objetificadora
de submissão e subalternidade. Por fim, o poema
anuncia um devir feminista, o desejo de repensar
as representações e performances de gênero, a fim
de que a autora possa “finalmente ser onça”.

A dupla Catharine Moreira e Amanda Lioli representa o
Slam do Corpo no Slam SP 2018: formas de organização
que não só enunciam as reivindicações, mas as produzem
enquanto performam
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A preocupação em romper com a estrutura e epistemologia hegemônicas, anunciando outra forma
de sociabilidade, aparece em diversas performances
não só como tema, mas principalmente como forma
de organização comunitária. O slam é também um
espaço de escuta. A limitação de três minutos por
slammer permite que mais pessoas falem no evento,
de maneira que mais se ouve do que se fala. Em
um de seus poemas, publicado na antologia Querem
nos calar: poemas para serem lidos em voz alta, que
reúne 15 mulheres slammers do país, Bell Puã, poeta
pernambucana, diz:
não
eu não falo
pelas mulheres
chega de sermos
interrompidas
não
eu não falo
pelas mulheres
quero ouvi-las
Com grande capacidade de síntese, o texto se conecta com o último discurso da ex-vereadora Marielle
Franco, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro,
antes de ser executada pela milícia. Dizia ela: “não
serei interrompida. Não aturo interrompimento dos
vereadores dessa casa. Não aturarei o cidadão que
veio aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher
eleita”. Através desse espelhamento, o poema torna-se uma caverna onde outras vozes ecoam. A autora
se coloca à escuta, recusando uma posição normativa
e universal, e convidando-nos a evocar histórias que
foram interrompidas pela retórica masculina, pelo
feminicídio, pela violência do Estado.

A slammer Luiza Romão: pelo direito às múltiplas
identidades femininas
FOTOS | Sérgio Silva

Luiza Romão • Poeta, atriz e pesquisadora, é mestranda em Teoria Literária e Literatura Comparada
pela Universidade de São Paulo (FFLCH/USP)

Dessa maneira, ouçamos.
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Internacionalmente reconhecida, María Galindo faz uma
performance durante a Bienal de Veneza de 2015
FOTO | Arquivo Mujeres Creando

Entre o
anarcofeminismo
e a ancestralidade
A artista boliviana María Galindo fala da luta das
mulheres latino-americanas contra o machismo e
sua raiz, o patriarcado

Alexandre Barbosa, Eduardo Rascov
e Maristela Debenest
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la protesta, ensina, escreve, edita, cria, grafita, performa, transmite, acolhe. Ninguém
sai incólume depois de cruzar com María
Galindo – nas ruas, nas livrarias, nas universidades, nas rádios, na televisão, na internet,
nas casas cooperativadas que prestam serviços às
mulheres. Multi-ativista vulcânica, agitada, indomável, María Galindo luta para mudar a condição
feminina na América Latina a partir de um país
aparentemente paradoxal, a Bolívia, no qual uma
vanguarda política (e suas contradições) convive
com um mundo ancestral milenar que parece estar
fora da modernidade. Suas ideias revolucionárias
podem ser encontradas em obras como No se puede
descolonizar sin despatriarcalizar, livro produzido
pela editora independente Mujeres Creando (outra
criação dela). Ver, ler e ouvir María Galindo é inspirador e estimulante, pois ela não só articula o passado
colonial ao racismo e ao machismo contemporâneos,
como nos conclama a seguir o seu exemplo e interferir na realidade de um jeito perturbador.
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Nas ruas, a denúncia da cumplicidade histórica e cultural
entre o colonialismo e o patriarcalismo latino-americanos

FOTO | Arquivo Mujeres Creando

NA – Por que você diz que “não é possível descolonizar sem despatriarcalizar”?

relação à soberania sobre as matérias-primas, mas
ninguém questiona a gestão colonial da educação.
Por exemplo, os prêmios literários mais importantes
são concedidos por editoras que mantêm contratos
com o Ministério da Educação para elaboração de
livros didáticos de história, cultura geral ou ciências
para a educação fundamental. Outro grande exemplo é a bibliografia que circula nas universidades
públicas: 80%, se não 90% dessa bibliografia, é eurocêntrica. Não estou dizendo que não se deve ler
bibliografia europeia ou norte-americana, mas há
um desprezo institucional por outros pensamentos
e por sistemas de construção de conhecimento extra-acadêmicos que existem em nossas sociedades.

María Galindo – Porque os processos coloniais foram construídos como estruturas patriarcais e seu
caráter patriarcal não foi reconhecido como tal. Se
se quer quebrar as estruturas coloniais, é essencial compreender a profunda concatenação entre
patriarcado e colonialismo, bem como o papel das
mulheres e de nossos corpos nessa intersecção entre
patriarcado e colonialismo.
NA – Como se dá a circulação de ideias que contribuem para a manutenção do colonialismo e, consequentemente, do racismo, machismo, homofobia
e classismo na América Latina?
María Galindo – Na Bolívia há muita retórica em

NA – Você diz que na América Latina vivemos um
processo de extração cultural, como o da extração
colonial. Como funciona esse processo?
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NA – Em que contexto surgiu o coletivo Mujeres
Creando, e com que objetivos?
María Galindo – Mujeres Creando nasceu em 1992,
num momento em que o neoliberalismo já havia
conquistado certo consenso na região e as esquerdas estavam derrotadas. Nossa proposta inicial era
questionar a forma como o ajuste estrutural introduzido pelo neoliberalismo no continente utilizava
a força e o trabalho das mulheres à moda de colchão
de amortecimento para as medidas econômicas contra o proletariado da época. Esse uso das mulheres
Yolanda Mamani cobre com vermelho sangue o nome
da rainha espanhola Isabel, a Católica, em La Paz
FOTO | Arquivo Mujeres Creando

aconteceu por meio do discurso do endividamento,
um processo em que as ONGs figuraram como instituições fundamentais de legitimação e execução.
Por outro lado, nos interessava questionar de forma profunda e conceitual a derrota das esquerdas
e o lugar que nos haviam atribuído às mulheres,
vistas dentro das esquerdas como base de mobilização, não como sujeitos de luta, como secundárias e tema específico, tangencial à revolução.
Nascemos criticando e fomos um importante movimento fundante porque naquela época não existia
movimento feminista na sociedade boliviana, só
havia a tecnocracia de gênero das ONGs. Fomos fundantes porque nascemos formulando pensamento e
não como extensão dos feminismos então vigentes
em países europeus etc..
NA – Como atuam as Mujeres Creando? E como
se mantêm?
María Galindo – Para tudo o que fazemos somos poucas; mas somos mais, muitas mais do que se pensa.
Não é tão fácil nos quantificar pois não trabalhamos
com base na adesão militante: somos um núcleo de
mulheres que participam de outros núcleos, vários
outros ao seu redor. Mais que um número, somos
uma referência de rebeldia na sociedade boliviana.
Temos uma rádio e duas casas: uma na zona andina, em La Paz, e outra na zona tropical, em
Santa Cruz. As duas casas são autogeridas, abrem
às 9 da manhã e, quando não há pandemia, fecham às 11 da noite, vendendo todo tipo de produtos e alimentos produzidos em cooperativas.
Os livros são importante fonte de receita; produzimos muitos livros de todos os tipos. E há também
uma parte muito pequena do nosso trabalho que
é subsidiada: é a parte que corresponde ao nosso
serviço jurídico e, nesse caso, o que se paga são os
honorários da equipe de trabalho, sendo que nós
contribuímos com todo o restante.
NA – Quais são as maiores dificuldades para as
editoras independentes ou contra-hegemônicas
na América Latina?
María Galindo – Conhecer-nos umas às outras, ter um
circuito de distribuição e difusão. Ter feiras de livros
como as grandes editoras e, claro, ter acesso à pro-

1 A pedido da entrevistada, usa-se o sinal @ para indicar o gênero gramatical neutro (que havia no Latim e
perdeu-se nas línguas latinas modernas). Esta e outras
formas de grafia são utilizadas pelos movimentos que
questionam a heteronormatividade e a prevalência do
“masculino genérico” em plurais e coletivos.
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María Galindo – As grandes instituições culturais,
especialmente europeias, mas também norte-americanas, têm desempenhado um papel de armazenamento e intermediação cultural global. Ativos
culturais de alto valor são rotineiramente roubados
(comprados a preços ridículos) porque nossas economias já não conseguem mais mantê-los da forma
adequada. Tive experiência direta com o Arquivo
Cordero, que era um dos arquivos fotográficos mais
importantes da Bolívia do início do século XX. Esse
arquivo foi comprado pela Universidade de Houston.
Hoje, para publicar, estudar ou fazer qualquer outra
operação ligada a ele, essa universidade passou a ser
a intermediária, já que é proprietária daquele bem
cultural. Os porões de importantes museus europeus
estão repletos de relíquias arqueológicas do mundo
todo, e essas instituições tornam-se as intermediárias do conhecimento que essas relíquias contêm.
Ao mesmo tempo, centenas e centenas de doutorandos da Europa e da América do Norte recebem
bolsas de estudo anualmente para virem às nossas
sociedades e extrair conhecimento. Nós cobramos
100 dólares por hora pelas entrevistas que damos a
doutorand@s1 norte-american@s e da Europa; tamanha é nossa demanda por entrevistas que isso se
tornou importante fonte de receita para o movimento. Ess@s estudantes nunca, ou em pouquíssimos
casos, devolvem o conhecimento que extraem; pior
ainda, nunca, ou em pouquíssimos casos, reconhecem com nome e sobrenome a construção teórica
que nos extraem. Você se torna automaticamente um informante – que é uma forma análoga à da
matéria-prima. Nos dois, três ou seis meses que
vêm investigar o “papel das mulheres indígenas na
Bolívia” ou coisas do tipo, o que fazem é minimizar,
simplificar, confundir e distorcer a realidade. Todo
esse tráfico acaba por construir uma narrativa sobre
nós e nossas sociedades.
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Uma das intervenções características de Mujeres Creando:
slogan grafitado em espaço público da capital boliviana

FOTO | Arquivo Mujeres Creando

dução dos livros didáticos de que nossas sociedades
precisam, porque esses contratos nos permitiriam
formas de autossustentação que nos consolidariam.
Hoje já não há fogueiras onde se queimam livros
proibidos, mas há no mercado editorial uma forma
de censura sobre o que se publica, se lê e se difunde que funciona como fogueira de livros. Eu nunca
teria escrito um único livro se não tivesse decidido
publicar de forma independente; e meu caso não é
exceção, mas algo muito frequente.

terceira pessoa e a construção da teoria ou da interpretação opera sobre a pessoa sem que ela possa
contestar, discutir ou tematizar esse processo.

NA – Explique a ideia de “escrever em primeira
pessoa” como reação às traduções acadêmicas.
Como essa interpretação política ocorre nos movimentos em que você atua?
María Galindo – A primeira pessoa não é apenas um lugar de autoria, mas um lugar de construção política. A primeira pessoa não é só o
lugar do testemunho, nem o lugar da vítima;
é o lugar de quem politiza o espaço que ocupa e fala de forma direta e sem intermediári@s.
A primeira pessoa é o questionamento da política
na terceira pessoa. O povo, por exemplo, sempre
funciona como uma espécie de terceira pessoa em
nome de quem se fala, para quem se desenvolve
uma ou outra ação. O mesmo ocorre com todos os
sujeitos ditos subalternos: deles se fala principalmente na terceira pessoa – é isso o que questiono.
Toda a nossa metodologia de trabalho consiste no
desenvolvimento da palavra na primeira pessoa.
Quase permanentemente a academia reduz você à
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NA – Você diz gostar de grafites com a frase: “os
dicionários enganam quando dizem que um homem
público é um político e uma mulher pública é uma
prostituta”. Qual é o significado desse grafite?

María Galindo – É isso mesmo que a frase diz. Se
você consultar o Dicionário Larousse em espanhol,
homem público é político e mulher pública, puta.
Gosto muito de citar o dicionário, a fonte mais popular dos significados, para deixar claro, de modo
rápido e simples, que o feminismo, os feminismos
são uma luta também pelos significados das coisas
e do mundo.

NA – Em muitas sociedades na América há crescimento do feminicídio e recrudescimento de expressões ou movimentos masculinistas. Levando
em consideração sua visão sobre a domesticação
dos movimentos feministas, como você analisa
tais fatos?

María Galindo – Acho que são duas coisas diferentes. Por um lado, o crescimento do feminicídio é uma resposta masculina aos processos de
emancipação e rebelião das mulheres. Estudei um

número bastante significativo de casos de feminicídio em meu país nos quais se pode claramente
determinar que o feminicídio é uma resposta às
ações emancipatórias das mulheres assassinadas: seja porque decidiram trabalhar, seja porque
decidiram se separar, seja porque exigiam ajuda
ou respeito familiar. O feminicídio é uma resposta
punitiva à emancipação em massa das mulheres
e é assim que funciona na mídia, por exemplo.
Já a domesticação dos feminismos tem a ver com
a emergência e consolidação de uma tecnocracia
de gênero que maneja o jargão dos organismos
internacionais, tem a ver com a incorporação de
um conjunto de noções relacionadas a uma gestão
neoliberal da categoria de gênero e com uma despolitização da agenda feminista como mera agenda
de direitos para as mulheres.

NA –“O estuprador é você”, performance do coletivo feminista chileno La Tesis, ganhou o mundo.
Qual a sua opinião sobre essa repercussão internacional e sobre a atuação do grupo?

NA – Você questiona o conceito de miscigenação na formação das nossas sociedades e propõe
o conceito de bastardismo. Por que e como esse
conceito ajuda a entender melhor a subordinação
das mulheres?

María Galindo – A mestiçagem funcionou na
sociedade boliviana como projeto político, um
projeto estatal de branqueamento e desindianização; é nesse contexto que eu a questiono.
Existem fortes correntes indianistas e indige-

nistas na Bolívia que, diante do questionamento da miscigenação, proclamam o originarismo,
negando qualquer processo de miscigenação.
Eu proponho o bastardismo como lugar político,
com o propósito de abrir um espaço mais complexo, capaz de desafiar ao mesmo tempo o projeto de
branqueamento do Estado e o originarismo indígena que se apoia principalmente na subjugação e
silenciamento das mulheres.

NA – Você denuncia a “concessão retórica de direitos” às mulheres como camuflagem da política
liberal. Como você analisa a relação entre direitos
institucionalizados e direitos exercidos por grupos de pessoas? Haverá a última sem a primeira?
E que diálogo pode haver entre esses campos da
vida social?

María Galindo – A oferta de direitos no contexto neoliberal tem sido totalmente retórica,
diria em grande escala. Eles nos deram certos
direitos ao mesmo tempo que desmantelaram
todos os direitos conquistados pelo proletariado em relação a trabalho, saúde ou educação.
É importante analisar isso. Os direitos que obtivemos não são acessíveis, funcionam mais como um
entorpecimento das lutas sociais. Por exemplo, as
mulheres e os povos indígenas têm o direito de votar,
mas na verdade não temos o direito de ser eleitos. Nos
sistemas eleitorais, os povos indígenas não têm direito à representação direta e as mulheres funcionam
como uma cota biológica não ideológica que deve necessariamente passar pela entidade partido político.
Quando falo de despatriarcalização refiro-me, por
exemplo, a um processo que ocorre na sociedade
2 Dia Internacional da Mulher
3 Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher
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María Galindo – A performance me fascinou por
sua força desafiadora, sua massificação e ressonância mundial que apagaram as fronteiras e construíram uma poderosa voz feminista.
Quando se trata de luta social, não questiono nenhuma forma de luta porque não me coloco acima
de nenhuma: da greve de fome ao grafite, passando pela passeata, a festa ou qualquer outra. O que
acredito é que devemos pensar muito bem sobre as
formas e linguagens da luta, seus conteúdos, suas
interlocuções, sua capacidade de transformar e subverter. Sempre me pergunto sobre essas questões.
Muitas vezes perguntei a feministas que organizam
as grandes convocações para o 8 de março2 ou o 25
de novembro3: o que acontece em 9 de março ou 26
de novembro?... Acho importante construir outras
formas de prática política.

Hoje já não há fogueiras
onde se queimam livros
proibidos, mas há no
mercado editorial uma
forma de censura sobre o que
se publica, se lê e se difunde
que funciona como fogueira
de livros

Cena de El desertor, um dos seis curtas-metragens do filme
13 horas de rebelión, totalmente rodado nas ruas. Cartaz
de Greta Vargas, que reinterpreta uma estátua pacenha
FOTO | Arquivo Mujeres Creando

NA – Como o anarcofeminismo se relaciona com
o mundo ancestral e as culturas milenares?

María Galindo – Nós não propugnamos uma negação da memória antiga, ancestral. Na verdade, fiz várias pesquisas a esse respeito, sobre
formas de pluralismo de sexo e gênero entre os
povos indígenas andinos antes do período colonial, memória que foi apagada e substituída
por uma visão católica colonial heterossexista.
Eu diria que no interior das festas tradicionais,
por exemplo, há muitíssimas formas de emancipação das mulheres. Se há algo que pode significar
o processo de despatriarcalização é as mulheres
tomarem a festa como um lugar de prazer. A experimentação de seus corpos, a descoberta da sexualidade que muitas vezes está presente na festa.
Quando vou a algum evento popular boliviano, denA Rainha Isabel, a Católica, transformada em “Chola
globalizada”, com a pollera e o chapéu das bolivianas de
classes populares.

NA – Somos o resultado de outros que vieram antes
de nós. Quais são as referências de María Galindo?

María Galindo – Quando eu era muito jovem, Domitila Chungara estava no momento mais intenso
de sua jornada na Bolívia; eu assistia às assembleias
da Federação dos Mineiros apenas para ouvi-la
falar. Muitas vezes, os mineiros passavam horas
debatendo antes de permitir que Domitila Chungara falasse. Alguns anos depois eu debati com ela,
que se considerava praticamente antifeminista.
Todas as lutas sociais da sociedade boliviana me moldaram, inspiraram e desafiaram, e toda a cultura popular me alimenta. Sou muito eclética do ponto de vista
teórico, tive um caminho romântico porque, para salvar minha vida, tive que fugir como freira para a Itália,
onde me formei em uma universidade do Vaticano.
Em Roma, desfrutei da força do pensamento e das
figuras de Pasolini, de Fellini... O cinema também influenciou uma parte muito importante da minha vida,
com o cinema do Jorge Sanjines e da Beatriz Palacios;
Beatriz foi uma grande amiga, muito solidária comigo.
No entanto, não seria justo citar referências porque
são muitas. Fiquei muito impactada há alguns anos
ao conhecer Paul Preciado. Não só seu pensamento
escrito, mas suas formas tão singulares de trabalhar no Parlamento dos Corpos – metodologia que
adotei mais tarde, quando ocorreu o golpe de Estado na Bolívia e criamos o Parlamento das Mulheres.
Ao mesmo tempo, qualquer mercado da Bolívia é um
lugar onde encontro minhas referências políticas e
estéticas mais importantes diante de uma massa de
mulheres que constroem um tecido social incrível,
colorido e diverso, dedicado ao bem-estar coletivo.
Se existe um lugar de felicidade na Bolívia, é no meio
de um mercado popular.
Tradução • Maristela Debenest

FOTO | Arquivo Mujeres Creando
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subterraneamente e em grande escala. Leis e direitos
vêm graças a esses processos sociais, embora em
alguns casos funcionem justamente para conter e
dissolver os mesmos processos sociais. Em outros
casos, são conquistas sociais das quais o Estado
tentará expropriar os atores para converter-se na
entidade benfeitora. Costumo dizer ironicamente:
devolvo ao Estado o direito de classificar o assassinato de mulheres como feminicídio em troca do
direito de as mulheres não serem assassinadas; ou
troco sua lei sobre identidade de gênero pela soberania de todos sobre seus próprios corpos.

tro ou fora do país, sou imediatamente acolhida e
identificada por um grande número de mulheres;
o feminismo de Mujeres Creando conseguiu se
entrelaçar com esses setores de uma forma muito
perspicaz, nem de um lado nem do outro há negação
da cumplicidade que pode ser estabelecida. É nesses
contextos que aponto um feminismo intuitivo, uma
forma de feminismo que talvez não se denomine
a si mesmo como tal mas se reflete numa série de
práticas, comportamentos e formas de rebeldia que
não partem de instrução acadêmica ou de posição
ideológica, mas da leitura direta da realidade.
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As lutas feministas são resistências transformadoras no
sentido de construir sociedades igualitárias e equitativas

FOTO | Ninoska Gahona Henríquez

As mulheres estão
revolucionando o Chile
Comandado por elas, o processo para redigir a nova Carta Magna do país inclui paridade de gênero, cota
para os povos originários e criativos mecanismos de participação democrática

Francisca Viviana Fonseca Prieto

A

revolta social de 18 de outubro de 2019
– el estallido social, como ficou conhecido – marca o início de um novo ciclo na
história sociopolítica do Chile. Embora
haja várias explicações para essa revolta, duas
parecem ser as mais relevantes: a decepção com o
modelo econômico neoliberal que aprofundou e,
além disso, naturalizou as desigualdades sociais
e econômicas; e o mal-estar e a desconfiança em
relação à política tradicional e à elite econômica,
provocada pela crescente corrupção organizada
em alianças público-privadas.
Nestes três últimos anos, mesmo com as restrições
impostas pela pandemia da covid-19, emergiram
diversas formas e estratégias de organização popular e cidadã a desafiar a política e suas instituições
tradicionais, pressionando-as e exigindo mudan-
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ças profundas. A lista de demandas sociais é longa e variada – aumento das aposentadorias e do
salário mínimo, desprivatização dos sistemas de
saúde, educação, seguridade social e abastecimento
de água, entre outras –, mas todas estão sujeitas a
uma primeira e mais fundamental: mudar as bases
estruturais que regulam a sociedade chilena. Isto
significa destituir a constituição em vigor, outorgada em 1980, na ditadura, que permitiu e ainda
respalda a consolidação do modelo neoliberal, e
construir um novo contrato social.
Depois de um mês de protestos sociais ininterruptos, violentamente reprimidos por agentes do
Estado, teve início o processo constituinte, que pode
ser resumido em sete marcos relevantes:
• o Acordo pela Paz Social e pela Nova Constituição,

compromisso estabelecido em 14 de novembro de
2019 pelas principais direções políticas que procuravam resolver o conflito, com vistas ao processo constituinte para elaborar e propor uma nova
constituição;
• a reforma constitucional que estabeleceu um mecanismo de substituição da constituição atual;
• a aprovação, em ambas as Câmaras do Congresso Nacional, da paridade de gênero obrigatória no
futuro órgão constituinte;
• a aprovação de vagas reservadas especificamente
para representantes dos povos originários1;
• a vitória e aprovação popular para a instalação de
uma convenção constitucional (assembléia constituinte) exclusiva, no plebiscito de 25 de novembro
de 2020;
• a eleição das e dos constituintes e o surgimento
de novos atores políticos; e
• a instalação da convenção constitucional e a eleição
de uma mulher indígena para presidi-la.

Passo a passo, um terremoto
Assim que o processo de reforma constitucional se
iniciou, a paridade de gênero das/dos constituintes
tornou-se uma das discussões políticas mais relevantes, impulsionada pelo movimento feminista
e por milhares de mulheres. Embora em eleições
parlamentares anteriores as mulheres já tivessem
conquistado maior número de candidaturas, isso
não resultou na eleição de mais representantes femininas – principalmente porque os partidos políticos privilegiaram as candidaturas de homens. Essa
história começa a mudar a partir de 24 de março de

No rosto a denúncia das balas que cegaram manifestantes.
Na pipa símbolos do patriarcalismo na sociedade chilena
FOTO | Ninoska Gahona Henríquez

2020, quando o Congresso Nacional aprova a paridade obrigatória no contingente de constituintes:
os partidos ou blocos políticos deveriam apresentar listas mistas e, caso a paridade entre os eleitos
não fosse alcançada, seria assegurada a correção
de gênero na composição final. Mas ainda não se
sabia como o processo ocorreria e quais seriam seus
resultados.
Em 25 de outubro de 2020 realizou-se o plebiscito
de abertura do processo constitucional – e nele os
chilenos iriam aprovar ou rejeitar a mudança da
constituição em vigor, bem como definir se o órgão
responsável pelo novo texto seria uma convenção
constitucional (com 100% de representantes eleitos
exclusivamente para essa tarefa) ou uma convenção
1 Dezessete vagas, assim distribuídas: sete representantes dos Mapuche, dois dos Aimará e uma para cada uma
das demais etnias (Kawésqar, Rapanui, Yagán, Quechua,
Atacameño, Diaguita, Colla e Chango).
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Cada marco desse processo é inédito e especial. Em
primeiro lugar porque as demandas sociais, multidimensionais, diversas e complexas, convergiram
para a instalação do processo constituinte e elaboração de uma nova constituição. Em segundo, pelo
fato de a reforma constitucional ter se iniciado por
um plebiscito, no qual tanto a vontade de mudar a
constituição (aprovação ou rejeição), quanto o órgão
que iria concretizá-la (convenção constitucional ou
convenção mista) foram submetidos à votação das
cidadãs e dos cidadãos. Em terceiro lugar por se ter
conquistado paridade de gênero entre as e os representantes eleitas e eleitos para redigir o novo texto
constitucional.

mista (composta tanto por cidadãs e cidadãos eleitos
e por parlamentares já titulados). O resultado foi
eloquente: 78,27% dos eleitores votaram apruebo,
isto é, se manifestaram pela mudança na constituição; além disso, 79% dos chilenos escolheram uma
convenção constitucional exclusiva. Se a escolha
tivesse recaído na convenção mista, não teria sido
possível garantir a paridade de gênero estabelecida pelo Congresso. Este plebiscito histórico fez do
Chile o primeiro país a elaborar paritariamente uma
Carta Magna, redigida meio a meio por mulheres
e homens.
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Enquanto as consequências políticas da vitória do
apruebo e da convenção constitucional ainda eram
discutidas, os partidos tradicionais e a elite política
e econômica que representam foram mais uma vez
golpeados pelos resultados da eleição das/dos constituintes, em 15 e 16 de maio de 2021. A votação para
os 155 convencionais representa um dos eventos
políticos eleitorais mais importantes dos últimos
quarenta anos: ela evidencia que a explosão popular
de 2019 reconfigurou o cenário político chileno.
A direita tradicional, apesar de unida na lista única
de candidaturas “Vamos por Chile”, obteve seu pior
resultado desde 1964, ao eleger apenas 37 representantes (20,56% do total de constituintes). Fracassou
em seu esforço para atingir um terço mais um do
total de vagas, o que lhe permitiria vetar mudanças
que contrariassem seus interesses. Isto porque o
acordo de novembro, ratificado pela convenção,
exige um quórum de 2/3 para aprovação das propostas ao novo texto constitucional. A segunda forPerformances feministas das chilenas contra a
violência patriarcal se difundiram mundo afora
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ça política derrotada foram os antigos partidos da
Concertación2, que elegeram apenas 25 dos inscritos
na lista “Apruebo” (14,46% do total) – o que reforça a ideia de grande desaprovação e desconfiança
nos partidos tradicionais, que governaram o país
nas últimas três décadas. Enquanto isso, uma nova
aliança política – que, na lista “Apruebo Dignidad”,
reuniu partidos emergentes, como a Frente Ampla,
e da esquerda histórica, como o Partido Comunista
– obteve um resultado maior do que o esperado,
com 28 constituintes (18,74%).
No entanto, as grandes vencedoras foram as candidaturas independentes, de origem social e popular, que se articularam após a explosão social de
2019: estão presentes com 65 constituintes (42%
do total). Neste grupo, além dos representantes dos
povos originários, com 17 vagas reservadas (11% do
total), estão candidatos da “Lista del Pueblo”, com
27 eleitos (17,41%), e independentes, que concorreram fora dos pactos políticos, com 21 constituintes
(13,5%)3. Ou seja, as diferentes forças políticas a
favor de mudanças efetivas obtiveram mais que os
dois terços necessários para realizá-las
A escolha das/dos constituintes trouxe mais um fato
relevante – e aparentemente inusitado: o princípio da paridade acabou por favorecer os homens.
Foram necessários ajustes de paridade em doze
distritos eleitorais, e em sete deles as candidatas
eleitas tiveram que ceder sua vaga a homens menos
votados. Como são as mulheres que têm lutado pela
implantação da paridade, essa situação pode parecer
injusta. Mas revela que, quando esses princípios
FOTO | Ninoska Gahona Henríquez

As manifestações do 8 de março consolidaram a luta
feminista por direitos e por paridade na política
FOTO | Ninoska Gahona Henríquez
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Na política, as chilenas foram desconstruindo visões
patriarcais e misóginas

GÊNERO

são incorporados tanto na apresentação das candidaturas como na eleição, o que se obtém é uma
paridade real. E a busca pela equidade e igualdade
entre homens e mulheres é uma das bandeiras do
feminismo.
Quando a convenção constituinte foi instalada, o
primeiro passo foi escolher quem iria presidir os
trabalhos. E mais uma vez o resultado foi histórico:
foi eleita Elisa Loncón, mulher mapuche, professora
da Faculdade de Letras da Universidade de Santiago,
doutora em linguística e especialista em educação
intercultural bilíngue. Em seu discurso de posse,
mesclando expressões do idioma dos mapuches e
do espanhol, Elisa destacou:
“Esta Convenção que agora me cabe presidir
transformará o Chile em um Chile plurinacional, intercultural, que não atente contra
os direitos das mulheres, os direitos das
cuidadoras. Em um Chile que cuide da Mãe
Terra, que também limpe as águas, contra
toda dominação. Uma saudação especial aos
pu lamngen [irmãos e irmãs] Mapuche de
Wallmapu [terra dos mapu]. Este é um sonho dos nossos antepassados e este sonho se
torna realidade. É possível, irmãos e irmãs,
companheiros e companheiras, refundar este
Chile, estabelecer uma relação entre o povo
mapuche, as nações originárias e todas as
nações que constituem este país.” (Discurso inaugural da Convenção Constitucional,
Santiago do Chile, 4 de julho de 2021)
No final da cerimônia de posse, mais um evento
relevante: um grupo de constituintes feministas
entrega à presidente eleita uma proposta de regulamento para o funcionamento da convenção. A
proposta, denominada “Regulamento Feminista
da Convenção Constitucional”4, é um documento
elaborado pela Articulação Territorial Elena Caffa-
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rena, que agrega organizações feministas de todo
o país5. Nele se estabelecem os mínimos comuns
para o trabalho constituinte e para a elaboração da
nova constituição: princípios, normas de funcionamento, quóruns, comitês e recursos para garantir
a participação efetiva das chilenas e dos chilenos.
A Corporación Humanas, uma das organizações
responsáveis por sua elaboração, designa a nova
Carta Magna como “o marco legal que nos permitirá
avançar para uma sociedade mais justa, igualitária
e soberana, baseada no respeito e na garantia dos
direitos humanos”. Para conseguir esse avanço
existem os postulados feministas.
Sempre é bom lembrar que a conquista da paridade
não é fruto de uma classe política progressista e
comprometida em acabar com as desigualdades de
gênero mas, sim, resultado das lutas de mulheres
e feministas chilenas que, por décadas e pouco a
pouco, foram desconstruindo visões patriarcais e
misóginas na política.

A importância da perspectiva
de gênero
Constituições não são um espaço neutro, não foram
escritas considerando os interesses e os problemas
das mulheres. A aprovação da paridade de gênero
permite avançar para uma democracia paritária, que
promova o ideal de igualdade de todas as pessoas,
homens e mulheres. A democracia não pode mais
restringir-se a um mecanismo baseado na regra
da maioria, mas precisa tornar-se um espaço ao
qual homens e mulheres devem ter acesso de forma
equilibrada.
A maior presença das mulheres em instâncias de
poder provavelmente permitirá avançar na representação das demandas femininas – ou, pelo menos, as priorizará –, permitindo que suas visões se

reflitam no texto constitucional. Provavelmente, os
interesses das constituintes não serão comuns pois,
como afirma Berengere Marques-Pereira (2019), as
mulheres representam interesses diversos e heterogêneos de acordo com sua ideologia ou a de seu
partido, condicionados por alinhamentos de classe,
culturais, religiosos ou outros. Apesar dessa diversidade de interesses, as constituintes trarão suas
próprias experiências de vida para o debate constitucional, experiências que em algum momento
deixarão de ser individuais e se tornarão trajetórias
compartilhadas de discriminação nas esferas civil,
social e política – discriminação sofrida pelo simples
fato de serem mulheres.
As constituintes estarão possivelmente mais dispostas a apoiar iniciativas que regulem a igualdade
e a não-discriminação, a equidade salarial, o reconhecimento do trabalho de cuidar, a distribuição do
poder, a violência de gênero, os direitos sexuais e
reprodutivos, entre outras. Isto simplesmente porque a empatia dos homens não é suficiente para
identificar todos os problemas e interesses que
dizem respeito às mulheres.

Na desconstrução dos símbolos misóginos, joven chilena se manifesta como “hija de Lilith”

3 A fonte das informações sobre os resultados eleitorais
são da Plataforma Decide Chile (https://2021.decidechile.cl/#/ev/2021/ct/2021.N/).
4 Disponível em https://nadasinnosotras.cl/wp-content/uploads/2019/08/Reglamento-Feminista.3.0.pdf.
5 Corporación Humanas, Abofem, Corporación La Morada, Observatorio contra el Acoso Chile, Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, entre outras.
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Como feministas latino-americanas, devemos estar
conscientes da fragilidade dos direitos das mulheres. Governos conservadores, patriarcais e heteronormativos costumam impor visões ancoradas em
princípios religiosos, morais e até biologicistas para
limitar ou anular os direitos femininos. Por isso,
tomando de Butler (2019) o conceito de “resistência”, as lutas feministas são resistências políticas
transformadoras no sentido de construir sociedades
igualitárias e equitativas. Nas quais é bom se viver.

2 Concertación de Partidos por la Democracia, conhecida popularmente como Concertación ou Concertación
Democrática, coalizão eleitoral de partidos políticos de
centro-esquerda (socialistas, social-democratas e democratas-cristãos).

Portuñol salvaje

LÍNGUAS

revolucionar dormitórios economias
ropas servicios multas filas
mercados agências sapatús tarifas
barrios bares playas famílias
revolucionar hipocrisias miel
opciones
províncias justicia calles horários
parques veredas aeroportos salários
taxas amistades negócios diversiones
mudar mudar mudar
relutar renovar ousar
injectar nuebíssimo ar
encontrar antes mismo de buscar
hacer la coisa acontecer
volver a viver
Douglas Diegues
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Portunhol:
uma língua para
pensar-nos
juntos
Antes vista com preconceito, a língua é cada vez
mais usada tanto no cotidiano como na literatura
nas áreas fronteiriças do Sul e do Oeste do Brasil

Débora Cota
Valdilena Rammé

Para responder a esta pergunta precisamos levar em
conta que o portunhol é uma mescla de duas línguas
historicamente marcadas por múltiplos e contínuos contatos linguísticos. Tanto o português como
o espanhol são línguas globais; não bastasse isso,
são originárias de uma mesma família linguística e
possuem uma quantidade substancial de semelhanças, mesmo para línguas aparentadas. Além disso,
estão ligadas ao longo dos aproximadamente 14 mil
quilômetros de extensão das fronteiras do Brasil
com diferentes países hispanofalantes.
Assim, o uso do portunhol, tanto em situação de
comunicação como esteticamente, apresenta particularidades relacionadas aos falantes e aos lugares
específicos onde é utilizado. A única regularidade
visível, portanto, é a das interferências e dos hibriHabitual mistura de códigos: português brasileiro no
início, conectivo “y” em espanhol e “uzados” grafado
incorretamente nos dois idiomas
FOTO | Luís Eduardo Andrade Benitez
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O

que é uma língua? O termo língua indica comumente o principal meio de comunicação
utilizado por um grupo humano. A língua
é compreendida assim como um elemento
formador da identidade dessa comunidade e, consequentemente, torna-se indissociável da cultura
que a identifica e constitui. A pergunta que se coloca
então é se poderíamos definir o portunhol, forma
de se comunicar tão própria dos latino-americanos,
como uma língua.

e 1930, aparece como um antecedente do portunhol
no estudo da professora Rita Lenira Bitencourt .

Entre os derechos e direitos a língua se hibridizou nos
“dereitos” reinvidicados no cartaz

LÍNGUAS

FOTO | Luís Eduardo Andrade Benitez

dismos, o que faz com que esse termo seja utilizado
como abarcador de todas as suas manifestações,
simplesmente porque se trata de materializações
do contato entre as línguas portuguesa e espanhola.
Dessa maneira, falar do uso do portunhol, tanto na
literatura como na linguística, é falar caso a caso.

Literatura
Na literatura é preciso levar em consideração autores e lugares desde os quais se imagina, se cria ou
se busca mimetizar esta língua, sobretudo porque
o uso do portunhol na literatura se reveste de uma
força política que não necessariamente está estabelecida no seu uso cotidiano. Tal força passa tanto
por apresentar certa solução do contato cultural,
quanto por colocar em evidência as tensões existentes nos territórios fronteiriços de onde provém.
Existe atualmente uma série de escritores que utilizam o portunhol na composição de suas obras. No
entanto, o fenômeno não é novo. Nos anos 1990,
o escritor Nestor Perlongher (1949-1992) via na
alternância entre as línguas uma linguagem poética,
e Wilson Bueno (1949-2010) já considerava em suas
obras o universo das misturas entre as línguas portuguesa, espanhola e guarani, próprio do contexto
de contato com a cultura paraguaia. Por outro lado,
o neocriollo dos poemas de Xul Solar (1887-1963),
experimento artístico realizado nas décadas de 1920
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O portuñol salvaje utilizado pelo escritor Douglas
Diegues é uma das manifestações atuais dessa
língua mesclada. Aponta para as assimetrias das
relações estabelecidas entre o Brasil e o Paraguai,
ou seja, está diretamente relacionado com a geopolítica desta fronteira da qual nasce. Trata-se de
uma deliberada opção por uma escrita híbrida que
vai além da junção do português com o espanhol,
misturando também o guarani e a manifestação
oral destas línguas, além de apresentar também
o uso de termos e expressões em outras línguas,
sobretudo o inglês.
A opção por não escrever com uma das línguas de
prestígio também está nas composições literárias de
Fabián Severo, escritor oriundo da fronteira entre
Brasil e Uruguai. Neste autor é possível observar
com mais veemência um portunhol de caráter afetivo, muitas vezes relacionado à memória do lugar
onde ele nasceu e cresceu e à cultura fronteiriça
desse lugar.
Vale mencionar que, na faixa fronteiriça uruguaia,
são falados dialetos híbridos conhecidos como dialectos portugueses del Uruguay (DPU)1, muito embora
os moradores desta zona se refiram a esta língua
híbrida como portuñol ou fronterizo. Ou seja, os habitantes da cidade de Artigas empregam o portunhol
como veículo de comunicação cotidiana e não apenas
de contato comercial.

No cartaz, os avisos de um falante de português que escreve
(e corrige) o espanhol
FOTO | Natalia dos Santos Figueiredo

e do Mercosul, por exemplo, sejam o português e o
espanhol, na prática, nos comunicamos em portunhol. Essa interlíngua coloca interlocutores em pé
de igualdade, ou seja, nenhuma língua se sobrepõe
à outra: em contextos comunicativos oficiais, falamos nossa língua latino-americana, o portunhol.

Na embalagem de entrega, a grafia não quer deixar dúvidas
e cria uma palavra com notação dupla
FOTO | Jorgelina Tallei

Uso cotidiano

Já no campo da linguística aplicada ao ensino, o
portunhol é visto como uma forma de translinguagem ou uma interlíngua, isto é, uma ponte que o(a)
estudante constrói na sua caminhada de aprendizagem do português em direção ao espanhol, ou
vice-versa. Numa versão mais preconceituosa desta
visão, ele é definido, porém, como “um português
(ou espanhol) mal falado”, muito embora professores e linguistas tenham defendido e demonstrado
que esta é uma forma autêntica e eficiente de comunicação e aprendizagem. Essa também é uma
bandeira da área das políticas linguísticas, como
veremos mais adiante.
Num terceiro espaço, o dos estudos linguísticos
descritivos ou formais, o portunhol pode ser visto
como uma língua híbrida, uma interlíngua (Selinker,
1972) ou uma língua de comunicação, que denominamos pidgin. Neste campo, busca-se encontrar a
ordem por trás do aparente caos do uso desta forma
de linguagem.
E finalmente, no campo das políticas linguísticas
e das políticas de integração regional, o portunhol
também é encarado como uma bandeira de intercompreensão. Embora as línguas oficiais da Unila

Nos contextos em que se encontram manifestações
em portunhol há naturalmente ou deliberadamente
uma subversão do nacional, na medida em que a
língua, este elemento delimitador das identidades
dos estados nacionais, é alterada para dar lugar a
uma língua híbrida. Ou seja, constrói-se um lugar
profanador desse status sagrado, que desestabiliza
a bipolaridade português e espanhol e permite surgir uma língua que não separa, mas aglutina. Uma
língua que permite pensar-nos juntos.

1 Definição de Elizaincín, Behares e Barrios (1987)
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Tendo em vista esse panorama rico e diverso, para
os estudos linguísticos os diferentes contextos e
propósitos de uso do portunhol poderiam ser situados em quatro esferas pelo menos. Na primeira,
a da sociolinguística, o portunhol é compreendido
como uma variedade do português (nos casos da
fronteira entre o Brasil e o Uruguai, por exemplo)
que carrega muitas marcas do espanhol. Nessa perspectiva, temos uma língua fronteiriça fortemente
vinculada à identidade e à cultura das comunidades
que vivem na fronteira. Não só a língua é mestiça, os
modos, os costumes, a história, a identidade desse
povo é toda híbrida e duplamente rica.

Respondendo, então, à pergunta feita no início: sim,
o portunhol é uma língua, tanto por sua materialidade linguística – embora sofra grande variação (e por
acaso o português e o espanhol não são igualmente
diversos?) – quanto por estar intimamente ligado a
uma cultura riquíssima, a cultura latino-americana.

damento da linguagem, o ayvú rapyta1.
Defendemos a alteridade, os direitos linguísticos,
as terras indígenas e quilombolas no Brasil. Para
dizer não ao Mesmo, e porque preservam os recursos
naturais, inspiram a economia circular e designam
o bem comum.

REPRODUÇÃO | ABL
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Sueños del
origen
A Academia Brasileira de Letras (ABL) promoveu,
em outubro de 2020, encontro virtual das Academias
de Letras da América Latina. A ação inovadora tinha
o objetivo de “criar um fórum regular de debate em
que o conhecimento perpetuado pelas instituições
latinas fosse enriquecido também pelas suas diferenças, na prática de todas as línguas existentes
na geografia latino-americana, que compõem um
mosaico luminoso e plural, e a diversidade cultural que atravessa e constitui os seus povos”. Nossa
América traz a seguir a carta de abertura, lida pelo
presidente da ABL, Marco Lucchesi:

D

iante da espessa distopia que define
a época atual, eis-nos aqui reunidos
para celebrar os valores fundamentais
da cultura. Nosso encontro faz história.
Abrimos nossas casas ao diálogo com a América
Latina. Quem sabe a consciência de um destino
comum não institua um fórum permanente? A
defesa da cultura e da diversidade desconhece
fronteiras: une o Atlântico ao Pacífico, floresta, cordilheiras, ilhas e arquipélagos. Somos
embaixadores da diferença. O azul de Rubén
Darío e os arautos de Vallejo. A cosmologia
de Cardenal e o paraíso de Lezama. Os signos
de Octavio Paz e a língua de Huidobro. Ventos
de Benedetti, amores de Roque Dalton. Nosso
continente repousa na trama de Bioy Casares,
no sertão de Guimarães Rosa.
Celebramos o patrimônio comum: a riqueza dos povos
originários e as tantas línguas, de que não podemos
abrir mão: camadas profundas que infundem outra
espessura a nossas vozes: no coração do logos, o fun-
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Seria penoso imaginar a Terra como um grafite
solitário na Via-Láctea, deserta de humanidade.
Perderia o melhor de si, a cintilação da noosfera,
auge da escala evolutiva: a esfera do pensamento,
como assevera Teilhard de Chardin. Não podemos
perder a dimensão comunitária.
A agenda intercultural da América Latina, na era do
pós-regionalismo, procura o descentramento. Uma
proposta multilíngue que se incline à cultura do encontro. Como quem procura recolher as pedras de Babel – pedras imateriais que Antônio Vieira encontrou
ao longo do Amazonas, Rio-Babel, ecumênico e profundo, em diálogo com seus afluentes e tributários.
Não há outra forma de equacionar a relação língua–
terra, tão imbricadas se mostram, senão dentro da
cultura da hospitalidade.
Se não dispomos de uma gramática descritiva da língua do paraíso, intuímos suas virtudes poéticas, no
plano das essências, na primeira aurora do mundo,
pondo-se em marcha a nomeação adâmica, quando o
curso do rio e das estrelas formavam um só destino.
Essa língua impensável requer uma projeção utópica, mediante poetas e tradutores que digam adeus às
névoas do Uno e abracem vigorosamente o Múltiplo,
vibrátil por definição, marcado pela beleza do Rosto.
O plurilinguismo nas Américas deve ser reativo
à ontologia do Mesmo, que se espalha em escala
planetária, nas imposições gasosas da economia
global. O célebre ensaio de Eric Auerbach, “Filologia
da Weltliteratur”, permanece atual, ao destacar a
insolvência da diversidade, que se faz maior, desde
as ruínas do Pós-Guerra:
“é chegada a hora de perguntar que significado
possui a palavra Weltliteratur no sentido proposto
por Goethe. Nosso planeta, campo da Weltliteratur, está se tornado menor e perdendo a sua
diversidade [...] a suposição de que a Weltliteratur é a felix culpa: da divisão da humanidade em
muitas culturas. Hoje entretanto a vida humana
está se tornando uniforme. O processo de uniformidade […] está minando todas as tradições
individuais”.

A América Latina responde ao ensaio de Auebach
com a inteligência da coruja de Minerva, de olhos
acesos, a partir de políticas que promovam as
línguas fundamentais. Comecemos com o legado
ibérico enriquecido com as línguas que o renovam.
Ampliar o espaço do castelhano em terras brasileiras
e a língua portuguesa nos países da América-Latina,
para saber melhor quem somos e para onde vamos.

Deputados, a Marinha do Brasil, e as ONGs. No meio
do caos, optamos pelo diálogo da boa vizinhança.
Princípio de luz em meio às trevas. Comovidos com
a pandemia, transmutamos a dor com a adesão da
esperança. Impagável a dívida com os que morreram
e suas famílias. Devemos apostar na sinergia. Buscar
sempre, e em toda a parte, um sentimento de paz e
de igualdade.

As virtudes do bilinguismo promovem uma ética entre
conjuntos de fricção (a língua um e a dois), conjuntos
incompletos, bem entendido, que se movem instados por uma espécie de completude incompleta, ou
pela tradução entre dois conjuntos, abrindo caminho
para uma terceira via, terceiro rosto, de que ambos
os conjuntos saem iluminados. Babel invertida, com
fios de ouro, com uma etimologia que olha escandalosamente para o futuro.

Abrimos hoje um capítulo inédito em nossa história.
As academias encontram-se mutuamente implicadas na busca do bem comum.

Assim, dentro desse programa, sempre por reiniciar,
volto ao ensaio de Auerbach, quando afirma que a
casa da filologia é a Terra. Eis um gesto propício à
defesa multilíngue de nosso continente, entre a filologia do planeta e a sintaxe da diversidade.

tal vez un viento de esmeralda
un río un agua atronadora
una cascada de pájaros
un apogeo de augurios copioso
y de poderio
como los himnos del origen
como las lluvias
como los sueños del origen.

Marco Lucchesi

Presidente da Academia Brasileira de Letras

A barbárie da razão nasce de um ensino sem compromisso ético. Impõe o sotaque do ressentimento, a
entropia da agressão, promessas de saídas ilusórias.
A barbárie é o atalho para o abismo. O continente
segue em chamas, com o aquecimento global, o
negacionismo e a teologia do mercado.
Nossa vocação repousa na conversão do belo e do
bom. O conhecimento exige um compromisso inapelável. Cria responsabilidade, obriga a uma deontologia. O dever kantiano. Uma hierarquia de valores.
A Academia Brasileira de Letras redobrou esforços
durante a pandemia, com ênfase na formação de
leitores. Levou livros a todos rincões do país: terras
indígenas e quilombolas, lares de longa permanência, bibliotecas prisionais e hospitalares, escolas de
favelas e comunidades ribeirinhas do Amazonas.
Voltamos infelizmente à geografia da fome. Defendemos a inclusão do livro na cesta básica. Assinamos
protocolos para a difusão cultural com a Câmara dos

FOTO | Guilherme Gonçalves/ Arquivo ABL
1 Em português, “fundamento da língua humana”.
Recontos míticos e ensinamentos religiosos dos Guarani
Mbyai do Guairá recolhidos pelo antropólogo paraguaio
León Cadogan junto aos sacerdotes Jeguaká-va Tenondé
porã gue í. O Ayvú rapyta pode ser lido em www.etnolinguistica.org/biblio:cadogan-1959-ayvu.
2 Cerruto (1912-1981) foi jornalista, ensaísta e diplomata.
Escreveu Aluvión de fuego, sobre a Guerra do Chaco entre
Paraguai e Bolívia e poesia (Cifra de Rosas, Estrella segregada, Reverso de la transparencia e Cántico traspassado).
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Promover a língua e a literatura é a missão de nossas
academias. Assim, favorecemos a cultura da paz e da
justiça social. Liberdade e igualdade integram nossa
agenda. Mas não podemos esquecer a fraternidade,
traço de união que avaliza as duas pontas. Eis por que
não acatamos a intolerância, as formas de exclusão,
autorreferentes. Não existem duas humanidades.
É o que repito ao visitar os presídios.

Cumprimento a todos com efusão. Agradeço os
primeiros passos e a generosa resposta ao nosso
apelo. Não mais estrela segregada, mas constelação.
Permaneçamos juntos com os “sonhos da origem”
de Oscar Cerruto2:

Olhares e câmeras indígenas
Tecnologia permite que comunidades façam suas próprias narrativas para além do cinema etnográfico

ORIGENS

Yanet Aguilera

E

mbora se fale em cinema indígena, seria mais
exato dizer vídeo indígena. Não se trata de
um preciosismo em relação ao formato. Com
o cinema, de produção cara e aparelhagem
pesada, mal se conseguiria fazer os filmes indigenistas, geralmente realizados por cineastas “brancos” e
urbanos. Com o vídeo, barato e leve, aparentemente
ampliou-se o acesso a um aparelho que pode suprir
o papel das rádios comunitárias que estabeleciam a
comunicação entre as aldeias indígenas.
Hoje se fala com entusiasmo do vídeo realizado por
verdadeiros indígenas, no qual as comunidades são
sujeitos, donas das próprias narrativas. Com a internet e os celulares, que substituem as câmeras de
vídeo, chegamos à mídia indígena. Esta terminologia remete de imediato ao audiovisual indígena,
com o qual o lendário Levante Zapatista pode construir a forte estratégia de comunicação que colocou
em pauta mundialmente a problemática dos povos
ameríndios. Por isso se pode dizer que o vídeo indígena teve “grande impacto para o movimento social
e a luta pelos direitos dos índios”1.
No entanto, sabemos que a história narrada a partir
da evolução tecnológica é bastante complicada. Além
disso, como escreveu o saudoso Andrea Tonacci, não
devemos ser ingênuos “ante as estratégias de longo
prazo da nova tecnologia. Hoje penso nos ‘telefo-
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nes’ celulares que nos monitoram e que compramos crentes no sentimento de liberdade e conexão
com que nos são vendidos...”2. Tonacci fala ainda da
responsabilidade que se tem pelas “consequências
da produção de imagens”, já que elas nos alteram
e alteram nossa relação com o mundo3. A enorme
manipulação e controle audiovisual contemporâneos torna muito pertinente a provocativa pergunta
do xamã navajo Sam Yazzie: “Fazer filmes causará
algum dano às ovelhas? Fazer filmes trará benefícios
às ovelhas? Então, por que fazer filmes?”4.

O cineasta indígena Alberto Alvarez filmou pela primeira
vez o ritual das famosas parteiras guarani
FOTO | divulgação do filme
Tekowe Nhepyru’m: origem da alma

Cenas do documentário As hipermulheres, de Takumã
Kuikuro, Carlos Fausto e Leonardo Sette

Por essas razões me parecem necessárias algumas
reticências ao abordar o vídeo indígena. Não se trata
de condenar e nem de contabilizar danos e benefícios, mas de entender por quem, por que e para
quem estes filmes são feitos.

Em geral, liga-se a cinematografia indígena ao cinema etnográfico, que vai de Robert Flaherty a Jean
Rouch. Não que não possa haver aproximações desse
tipo, entretanto elas geralmente excluem relações
que me parecem mais fundamentais. Desconsidera-se a ligação entre o vídeo indígena e filmes de
cineastas importantes que fizeram excelente cinema
sobre indígenas, como é o caso de Tonacci. Basta
passar os olhos sobre uma grande parte das temáticas dos filmes indígenas realizados no Brasil para
perceber como são intrincados os laços entre esse
cinema e aquele que é chamado de indigenista. Por
exemplo, a busca pelas reconstituições de rituais
que foram esquecidos por não serem realizados há
muito tempo nas comunidades já está presente em
La nación clandestina, uma ficção de 1989, de Jorge
Sanjinés. Entender essas relações seria extrema-

mente importante para a história do vídeo indígena
e do cinema da América Latina.
Ignoram-se ainda ações de transferência de tecnologia mais ou menos semelhantes às do Vídeo
nas Aldeias, como é o caso de Ojos de Agua Comunicación, do México, e o Centro de Formación y
Realización Cinematográfica (Cefrec), vinculado à
Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de
Bolívia. Muitos trabalhos que se debruçam sobre o
vídeo indígena feito no Brasil desconhecem esses
coletivos, que são anteriores à ONG brasileira. Se
Ojos de Agua e Cefrec fossem estudados obteríamos
elementos importantes para pensar, por exemplo,
a diferença entre um cinema5 indígena militante –
como é realizado no México e na Bolívia – e aquele
1 CÓRDOBA, Amalia. “Estéticas enraizadas: proximações
ao vídeo indígena na América Latina”. In TONACCI, Andrea (org.). Olhar: um ato de resistência. Belo Horizonte:
Fundação Itaú Cultural, Associação Filmes de Quintal,
2015, p. 147. Disponível em: https://issuu.com/forumdoc/docs/catalogo_vol2_site.
2 TONACCI, Andrea. “Apresentação”. op. cit.. p.10.
3 Idem. p. 13.
4 Citado por André Brasil em “Paisagem estriadas, ovelhas e sombras: notas sobre Navajo Talking Picture”. In:
TONACCI, A. op. cit. p. 127.
5 Vídeo e cinema serão usados como sinônimos a partir
daqui, seguindo o que foi consolidado pela literatura
cinematográfica.

49

ORIGENS

No caso do Brasil, quando se menciona o vídeo indígena imediatamente se pensa no projeto Vídeo
nas Aldeias, esquecendo que há cineastas muito
instigantes que não passaram pelas oficinas dessa ONG, como é o caso do guarani mbya Alberto
Alvarez, entre outros realizadores. Reduzir o vídeo indígena ao Vídeo nas Aldeias – sem nenhum
demérito relativo aos filmes, que são excelentes
– é bastante problemático, pois cria deturpações
na nossa compreensão do vídeo indígena e de sua
história, que não é nem pode ser circunscrita às
produções realizadas no Brasil.

FOTOS | Vicente Carelli
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Por meio do cinema, as comunidades indígenas criam
narrativas contra-hegemônicas, registros e memórias

produzido aqui – que tem teor mais acadêmico ou
antropológico, ou que pelo menos é lido por este
viés.
Desconsiderar a base da realização dos vídeos indígenas das regiões vizinhas do Brasil acaba por
reforçar as linhas fronteiriças que marcam os territórios das nações do continente, o que oblitera uma
das lutas principais de todo o cinema indígena sem
exceção: a de criar imagens e narrativas contra-hegemônicas, que se oponham ou desviem daquelas
que buscavam a identificação nacional, tão nefasta
para os povos ameríndios.
E, finalmente, devemos perguntar: para quem este
cinema é feito? É fácil perceber que esses filmes
se dirigem a dois tipos de público, aquele formado
pelas comunidades e aquele dos “brancos” urbanos.
Em geral, o desejo das comunidades indígenas de
se ver na tela é assumido pelos cineastas e pelos
que analisam os filmes como a necessidade de criar
um registro e, portanto, uma memória. Eduardo
Viveiros de Castro disse em certa ocasião 6 que os
ameríndios não cultuam os ancestrais e, portanto,
não consideram a memória como parte constitutiva da comunidade7. Então, o registro pela câmera
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FOTO | Divulgação do filme
Tekowe Nhepyru’m: origem da alma

marcaria uma mudança fundamental na forma dos
povos ameríndios se constituírem enquanto comu-

nidade? Para melhor entender esta questão remeto
o leitor ao texto de Ilana Goldstein, que conjuga
“oralidade e escrita, memória e história” ao tratar dos processos de apropriação pelos indígenas
do “registro e transmissão de conhecimento dos
brancos”8.

No entanto, os filmes são mais complexos do que
as motivações declaradas pelos cineastas. Alguns
estudiosos trazem para a análise desse cinema as
abordagens pós-estruturalistas com as quais a antropologia e os estudos cinematográficos dialogam
atualmente. Eles pensam teórica e analiticamente
as imagens que o constituem. Alice Jardim9, ao estudar As hipermulheres (documentário de Takumã
Kuikuro, Carlos Fausto e Leonardo Sette, 2011),
conjuga corpo, memória e devires. Samuel Leal10,
na leitura que faz de Ói’ó: a luta dos meninos (de
Caimi Waiassé, 2009), propõe dois regimes diferentes de imagens – o ocidental e o ameríndio.
Embora as análises sejam de extremo interesse,
dada a importância que a imagem tem para os
povos ameríndios e para o cinema (relativamente
negligenciada pela antropologia e os estudos de
cinema), nesses trabalhos permanece na penum-

por uma das famosas parteiras guarani que estão
sendo esquecidas. Alvarez não é da aldeia Yhowy,
Guaira, Paraná, que aparece em Origem da alma. Ele
foi chamado pela comunidade para realizar o filme.
Responde com maestria ao convite ao nos mostrar
o significado de comunidade para o povo guarani
na maneira delicada e vagarosa como o filme vai
construindo o chamado e a chegada dos membros
da aldeia para o ritual do parto (nunca antes filmado). Nós, pessoas urbanas abigarradas11, apenas
podemos lamentar a condição solitária à qual fomos
submetidos pelas grandes cidades modernas.

ILUSTRAÇÃO | Marcos Venceslau

Yanet Aguilera • Doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo, é professora de História
do Cinema do curso de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
6 Em palestra sobre a morte na metafísica ameríndia,
ministrada no Café Filosófico CPFL. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=nz5ShgzmuW4
7 Pelo menos se considerarmos a memória que sustenta processos simbólicos/políticos nas sociedades ocidentais e que marca diferenças e hierarquias entre seus
membros.

Não apenas os jovens indígenas são capturados;
porque na intensificação do canto e da dança, Hipermulheres (assim como outros filmes indígenas)
solicita do público uma participação que está para
além do enquadramento. Não se trata de pensar o
referente do que é representado nos planos – o filme
mostra um verdadeiro ritual indígena? –, mas de
sentir a força das imagens e dos sons que parecem
nos atingir e nos fazer lembrar que essas manifestações fazem parte de nós, de nossa herança indígena,
que lamentavelmente não reconhecemos.

8 GOLDSTEIN, Ilana S. “Povos indígenas, arte e memória: notas a partir da exposição ‘Una Shuba Hiwea’”.
In: FARIAS, Edson; DMITRI Cerboncini; COUTO, Bruno
(orgs.). Arte e cultura nas ciências sociais. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2019. p.134. Disponível em: http://www.sbsociologia.com.br/arte/wp-content/uploads/2021/02/
Arte-e-cultura-nas-cie%CC%82ncias-sociais.pdf.

Então, não é apenas na encenação dos rituais esquecidos ou nunca mostrados para os “brancos” que
reside a força desse cinema. A primeira imagem de
Tekowe Nhepyru’m: origem da alma (Alberto Alvarez,
2015) é uma tela preta acompanhada por um potente canto de vozes de várias idades. A energia do
filme também se concentra na temporalidade calma
e alongada com que se mostra e se ouve o chamado
para que a comunidade assista a um parto realizado

10 LEAL, Samuel. “Duas pedagogias ou cinema como
abertura para o outro”. In: AGUILERA, Yanet; FACHEL,
Rosângela; BERTO, Vivian. Que histórias desejamos contar?. São Paulo/Porto Alegre: Memorial da América Latina e Editora Uri, 2018.

9 JARDIM, Alice Fátima. “As hipermulheres kuikuro:
apontamentos sobre cinema, corpo e performance”. In:
Sociedade e Estado, Vol. 29, no 3, Brasília, dez., 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922014000300005.

11 Conceito que aparece na literatura e filosofia da América Latina e que pensa a mistura das populações urbanas do continente numa relação tensa, heterogênea,
sem a subsunção do colonizado pelo colonizador.
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bra algo que merece maior destaque: o áudio. São
filmes que, como grande parte do cinema indígena,
investem muito nos sons, porque o canto é mais
do que mera rememoração. “Cantar é gostoso”,
afirma um dos mais velhos, em Hipermulheres.
Chamariz para capturar os mais jovens e valorizar a comunidade, a potencialização dos cantos
ritualísticos se faz por meio de sons que fazem
parte das cenas – os passos da dança, o caminhar
dos personagens, os guizos, a água da pia – e que
permanecem fortes mesmo quando a câmera se
afasta; ou de sons extradiegéticos, como o piar de
pássaros que não vemos na imagem.

Nada posso dizer sobre as consequências que o
cinema indígena poderia trazer para essas comunidades, mas para nós, os citadinos, ele é fundamental porque traz à tona uma memória longínqua
que permanece – apesar dos esforços para que a
esqueçamos – como um frágil e contínuo apelo no
nosso necessário processo de descolonização.

Quem são os habitantes das ilhas caribenhas de
língua inglesa e qual a relação deles com a América Latina?

FOTO | Akley Otton

O renascimento dos garífunas
Como outros pequenos países da região, São Vicente e Granadinas tem muitas semelhanças com o Brasil
na história e na cultura, conta o cineasta sãovicentino Akley Otton. O que levanta questões de identidade

Alexandre Barbosa, Eduardo Rascov e Maristela Debenest

D

esde que foi criado, em 1989, o Memorial
vem apresentando aos brasileiros a riquíssima cultura hispano-americana, com a
qual nós brasileiros nos identificamos em
muitos aspectos, afinal, somos todos latino-americanos. “Mas de qual América Latina estamos falando?”, pergunta-se o prefácio do livro Movimentos
da América Latina, lançado em agosto de 2021 pelo
Centro Brasileiro de Estudos da América Latina
(CBEAL), deste Memorial. Ele mesmo responde:
“O conceito de América Latina adotado pelo CBEAL
não se circunscreve a definições decorrentes da
conquista pelas potências mercantis dos séculos
XV e XVI, Espanha e Portugal. Nos séculos seguin-
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tes, a colonização prosseguiu, com novas potências que falavam outras línguas, como o inglês, o
francês e o holandês. Processos semelhantes de
genocídio, espoliação, roubo e imposição cultural
– o que chamamos de colonialismo – resultaram
no surgimento de povos culturalmente diversos
que, entretanto, vivem em estruturas sociais e
econômicas análogas, marcadas pela exclusão e
pela violência”1.
Um exemplo do que estamos falando é a pequena
população de São Vicente e Granadinas, um país
formado por 32 ilhas situadas entre o Mar do Caribe
e o Atlântico Norte, perto das ilhas de Santa Lúcia,
Granada e Barbados. Falantes de inglês, pouco mais

FOTO | Akley Otton

de 110 mil pessoas vivem no arquipélago. Em seus
389 km² de superfície, montanhas arredondadas
cobertas de vegetação tropical e plantações de banana dividem a cena com pequenos afloramentos
rochosos e recifes de coral. O clima tropical, os
veleiros e as lanchas ancorados em águas calmas,
os luxuosos resorts, a população majoritariamente negra convivendo com turistas estrangeiros, as
cores verde, amarela e azul da bandeira... Tudo isso
poderia sugerir a alguém desavisado estar em algum
ponto do litoral brasileiro.

“Sim, nós somos América Latina”, diz Akley Otton,
cineasta afrocaribenho de 33 anos que nasceu e vive
em São Vicente e Granadinas, onde criou a produtora
Island Rebel Media. Ele é um exemplo de alguém de
origem anglófona que está se descobrindo latino-americano por meio da arte e que encontra no Memorial
um acolhimento que reforça essa identificação. Akley
conversou com a revista Nossa América por videoconferência de sua casa, numa colina de Kingston,
a capital do país, mesclando o inglês e o espanhol.

Mas São Vicente e Granadinas tem outras semelhanças menos paradisíacas com o Brasil – e com toda
a América Latina. Os são-vicentinos compartilham
com brasileiros e com os demais latino-americanos
um mesmo passado de exploração colonial e desafios
semelhantes para o desenvolvimento e a superação
das desigualdades herdados dessa história.

Ao pesquisar suas origens,
Akley Otton se descobriu
afrolatino-americano

A afirmação de Akley questiona a separação entre os
países que falam inglês (ou holandês, ou francês) e
os demais países latino-americanos. E se alinha ao
diplomata Alain Rouquié, para quem “todas essas
nações, qualquer que seja sua riqueza e sua prosperidade, ocupam o mesmo lugar na discrepância
norte–sul”: foram colônias de exploração e ainda
hoje figuram no mercado mundial como produtoras
de matérias-primas e alimentos e consumidoras
de tecnologia; e por isso são nações em via de desenvolvimento, dependentes, e estão na periferia
do capitalismo. Em seu livro O Extremo Ocidente:

1 BARBOSA, Alexandre e GINEZI, Luciana Latarini.
“América Latina para além das definições coloniais”
Movimentos da América Latina. Cadernos da Cátedra
UNESCO Memorial Vol. 1. São Paulo: FMAL, 2021, p.8.
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Ao investigar a história do seu povo, o caribenho anglofóno
Akley Otton se identificou com a cultura latino-americana

Ainda no séc. XVIII, São Vicente e Granadinas foram palco
de rebelião vitoriosa contra o poder colonial inglês

ORIGENS

introdução à América Latina (Edusp), Rouquié afirma
que não há diferença, desse ponto de vista, entre
o estanho da Bolívia e a noz-moscada de Granada.
“No entanto, as pessoas do Caribe que falam espanhol nunca conversam com a gente em inglês”, comenta Akley. “E aqui, onde temos as embaixadas de
Cuba e da Venezuela, a maioria das pessoas não está
disposta a fazer um ‘intercâmbio’ com as latinas.
Não sei exatamente por que temos essas divisões,
muito superficiais, mas é algo, talvez, resultado da
colonização”. Por meio de um exemplo concreto, o
cineasta mostra essa dificuldade de integração: “é
mais fácil viajar para Londres do que para o Panamá
ou Cuba, porque as rotas aéreas também refletem
essa divisão”.

Em busca da identidade
Akley recebeu bolsa para estudar na melhor escola
da ilha e se aproximou da arte. Conforme avançou
nos estudos, recebeu novas bolsas voltadas para
o estudo das artes. Assim foi estudar cinema em
Barbados, um país também de língua inglesa. Mas,
posteriormente, escolheu completar sua formação
na renomada Escuela Internacional de Cine y Televisión, em Cuba, onde se fala o espanhol. Foi assim
que se tornou um pioneiro na arte cinematográfica
da sua terra natal.

Hairouna, Terra dos Abençoados é o título do próximo
documentário de Akely Otton, que será lançado em 2022
REPRODUÇÃO | Imagem de divulgação
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“São Vicente não tem indústria de cinema, nunca vi
filmes de São Vicente”, relata Akley.“E eu queria ver
um! Se ninguém está fazendo, eu tenho que fazer”,
conta, ao explicar como o cinema o ajudou a iniciar
uma jornada em busca de sua identidade. E a de
seu país. “Faço vídeos de publicidade, videoclipes,
e com o dinheiro que ganho inicio meus projetos

cinematográficos” – como o atual sobre os garífunas. Akley não se gaba por seu pioneirismo no
cinema são-vicentino. “Quero estar com meu povo
humilde e me comunicar com todas as pessoas, pois
para mim o cinema é emancipação”.
Ao falar de emancipação pelo cinema, o jovem cineasta toca em um dos temas que estão no centro
dos debates atuais: como a arte pode contribuir para
“desenterrar” e dar voz e vez às culturas subalternizadas pelos processos coloniais. “Se você pode
compartilhar uma história”, diz Akley, “colocar a
cultura de uma gente que não teria essa oportunidade sob uma luz tão potente, tão poderosa, essa
história pode gerar mudanças. Não só para nós, mas
para o mundo, porque a história dos garífunas não
é somente uma história de povos negros do Caribe,
mas também de povos indígenas”.
Os garífunas de que fala Akley são um povo, uma
cultura que se formou no Caribe, especificamente
a partir de São Vicente e Granadinas, no convívio
entre indígenas e negros africanos. A população
garífuna tornou-se predominante desde o século
XVII em São Vicente e Granadinas, com a chegada de
africanos que escaparam da escravidão imposta às
ilhas vizinhas. Os atuais descendentes deste grupo
“Quando estava na escola primária, não sabia nada sobre
os garífunas, só conhecia as histórias dos ingleses”

humano reivindicam seu passado e seus ancestrais,
tanto em São Vicente e Granadinas, como na área
caribenha de vários países da América Central, incluindo Belize, Guatemala, Honduras e Nicarágua. E,
ainda, nos Estados Unidos, devido a forte processo
de migração, desde meados do século XX.
Akley Oton explica que suas descobertas sobre a
cultura garífuna têm sido preciosas. “Quando sigo
em busca da origem dos garífunas, cruzo o Atlântico e me encontro com ricos imperadores africanos,
como Mansa Musa, do Mali, que se aventuraram
pelo oceano e passaram por minha ilha antes de
Colombo”, conta. “Para mim, é uma oportunidade de buscar as origens da minha melanina não
somente na escravidão, mas na aventura, no descobrimento, como qualquer civilização do mundo.
Com o cinema posso compartilhar isso com pessoas como eu e, assim, temos a oportunidade de
escapar da história a partir da escravidão. Porque
essa não é a única história, não é só essa a origem
dos negros, embora todos os livros nos digam isso.
Esse é o ponto de origem que eles nos deram, mas
não é nossa única origem”.
Akley comemora o que considera um momento de
renascença da cultura garífuna: “É um momento
FOTO | Akley Otton
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O país é formado por 32 ilhas, recifes de coral e vegetação
luxuriante, nas quais convivem luxuosos resorts e a
população descendente de povos originários e africanos
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“Ah, que bom. Vivemos em
Hairouna!”. Essa palavra, de
acordo com Akley, remete
à importância da natureza
naquelas ilhas: “Às vezes, a
gente diz que Deus vive aqui
conosco, porque sempre
estamos protegidos”
57
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Ilustração de Joseph Chatoyer, o Satuyé, primeiro
grande líder garífuna que venceu os ingleses em 1773

de transição, os garífunas que vivem por aí estão
voltando a São Vicente e valorizando sua origem.
Quando eu estava na escola primária, não sabia
nada sobre os garífunas, só conhecia as histórias
dos ingleses”.

Terra dos Abençoados

FOTO | Akley Otton

“Contar a história da cultura
garífuna é uma oportunidade
de buscar as origens da
minha melanina”

Outro nome pelo qual se conhece São Vicente e
Granadinas é Hairouna, Terra dos Abençoados, na
língua arawak. É uma espécie de apelido que os
são-vicentinos usam para mostrar como são protegidos – apesar de conviverem com o vulcão ativo
La Soufrière, no noroeste da ilha-sede. Quando um
furacão se aproxima, mas passa sem fazer grandes
estragos, todos dizem: “Ah, que bom. Vivemos em
Hairouna!”. Essa palavra, de acordo com Akley,
remete à importância da natureza naquelas ilhas:
“Às vezes, a gente diz que Deus vive aqui conosco,
porque sempre estamos protegidos”.

ria indígena em que a palestrante, de Belize, disse
que voltava a São Vicente por ser sua terra natal.
Essa declaração desconcertou Akley, que sempre
considerara a África como a pátria originária dos
negros. Pesquisas, leituras e viagens a Honduras e
Guatemala o levaram a perceber que a proximidade entre os países da América Latina era maior do
que ele imaginava. “Na praia, em Honduras, era o
mesmo pescado, o mesmo coco, as mesmas receitas
de comida que em São Vicente”, conta. “Só que as
pessoas falavam espanhol, não inglês. Foi como um
choque de identidade”.

Hairouna também é o nome do próximo documentário de Akley que deve ser lançado em 2022. “A
história do meu filme começou num livro da escola
básica quando vi a página sobre os caribes negros
– não sobre os garífunas, que não apareciam – e
passei toda a vida me perguntando quem foram”,
relata Akley.

Foi esse choque que germinou em Akley a necessidade de compartilhar histórias de São Vicente diferentes daquelas contadas pelos ingleses. Nessas
histórias estão, nas palavras de Akley, a desigualdade dos resorts em que “brancos comem e negros
servem” – e está Joseph Chatoyer, um Toussaint
L’Ouverture, um Simón Bolíviar, um Zumbi dos
Palmares de São Vicente e Granadinas.

A dúvida sobre a sua origem e identidade permaneceu até ele assistir a uma conferência sobre memó-
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São Vicente e Granadinas, um
olhar do centro de Abya Yala
Briseida Barrantes Serrano
A ilha de São Vicente foi assim nomeada por Colombo em homenagem ao santo católico do dia em que
a teria avistado, em 1498. Mas naqueles 344 km2 já
viviam grupos humanos que provavelmente teriam
chegado à ilha por volta do ano 1300, provenientes
do continente que viria a ser chamado América. Ali
teriam vivido grupos pertencentes aos povos siboney, também aos arawak e aos karib2 – estes, vindos da América do Sul, aparentemente derrotaram
seus antecessores, de quem mantiveram a língua3
e parte dos costumes. Na miscigenação entre eles,
constituiu-se o que Felipe de J. Pérez Cruz chama
de “nova linhagem indígena”4, denominada pelos
europeus como caliponan ou caribes vermelhos.

São Vicente e Granadinas foi um dos últimos territórios de Abya Yala5 colonizados no Caribe, por volta
de 1700. Os franceses cobravam sua primazia na ilha,
mas eram contestados pelos ingleses – duas monarquias que disputavam áreas e feitorias ao redor
do mundo, tanto entre si como contra espanhóis,
portugueses e holandeses. Todo o século XVIII foi
marcado por sucessivas guerras entre as várias casas
monárquicas, tanto em territórios europeus como
pelo domínio das áreas coloniais. Última grande
guerra entre as monarquias antes da Revolução
Francesa, a Guerra dos Sete Anos (1754–1763) opôs
a França e reinos aliados (Áustria, Rússia, Sué-

A partir de São Vicente e Granadinas, a cultura garífuna
do Caribe tem sido ressignificada pelas novas gerações
FOTO | Akley Otton

2 “Sobre a presença indígena nas ilhas, a versão mais
aceita se baseia em descrições de viajantes, religiosos e
registros coloniais ingleses e franceses que se referem
às migrações para as Antilhas de povos aruaques e caribes procedentes da Amazônia, no sul do continente
americano, anteriores à presença colonial europeia.”
(AGUDELO, Carlos. Os garífunas: transnacionalidade
territorial, construção de identidades e ação política.
Desigualdade & Diversidade – Revista de Ciências Sociais
da PUC-Rio, nº 8, jan/jul, 2011, p. 51-76)
3 O tronco linguístico arawak ou aruaque é constituído
de uma centena de línguas, faladas por povos que hoje
vivem em diferentes países da América do Sul e do Caribe: Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru,
Venezuela e Antilhas.
4 PÉRES CRUZ, Felipe de J. “Joseph Chatoyer: Primer
Héroe Nacional de San Vicente y las Granadinas”. Publicado em 14 de março de 2010 no blog La Polilla Cubana. Disponível em: https://lapolillacubana.wordpress.
com/2010/03/14/joseph-chatoyer-primer-heroe-nacional-de-san-vicente-y-las-granadinas/.
5 Abya Yala significa “terra em plena maturidade” ou
“terra de sangue vital” na língua dos povos Kuna, originário do norte da Colômbia, e Guna Yala, no atual Panamá. A expressão vem se firmando entre os povos originários em contraponto ao nome América, dado pelo
colonizador, e para fortalecer o sentimento de unidade
e pertencimento.
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Conta-se que, em 1635, um barco espanhol vindo
da África, cheio de pessoas escravizadas, teria naufragado ao largo de São Vicente e os sobreviventes
teriam se fixado na ilha. Mais tarde chegaram escravos fugidos de ilhas vizinhas, como Barbados e
Santa Lúcia, que ali encontraram refúgio seguro.
Vale lembrar que alguns pontos das Antilhas e das
ilhas caribenhas serviram como porto de desembarque para o nefasto tráfico negreiro. Neles uma
enorme massa humana, proveniente da África e
transportada em condições subumanas, chegava
ao novo mundo para trabalhar como escrava nas
plantations de cana-de-açúcar. Esse processo foi
marcado por rebeliões: parte dos africanos que
resistiram à escravidão, em fuga, chegaram a São
Vicente. Essa mescla de africanos escravizados com
os arawak e karib produziu uma mistura sociocultural única: os caribes negros, como nomearam os
colonizadores, hoje conhecidos como garífunas.

cia, Saxônia, Espanha) à Grã-Bretanha e aliados
(Prússia, Hannover, Portugal), em escaramuças e
batalhas no Mediterrâneo, na África, no subcontinente indiano, na porção centro-norte da América,
no Caribe. Encerrada pelos Tratados de Paris e de
Hubertusburg, em 1763, redefiniu domínios e posses, como se o mundo fosse um bolo a ser dividido
entre as potências. Por esses tratados, o Reino Unido
recebeu da França os domínios norte-americanos
do leste do Rio Mississipi ao Canadá, as feitorias
francesas na Índia e parte das Antilhas6.
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Resistência e pioneirismo

naria numa espécie de estado federativo, com a
pretensão de projetar-se e consolidar-se internacionalmente. Faziam parte desta entidade as
Grandes Antilhas (Jamaica, Ilhas Caimão e Ilhas
Turcas e Caicos), as Pequenas Antilhas (às quais
pertencia Barbados); as Ilhas de Sotavento (Antígua e Barbuda, São Cristóvão e Névis, Anguila
e Montserrat) e as Ilhas de Barlavento (Dominica, Santa Lúcia, Granada, Trinidad e Tobago
e São Vicente e Granadinas). Uma das tentativas
de manter a unidade da Federação foi enviar aos
Jogos Olímpicos de 1960, realizados em Roma,
uma representação conjunta de atletas, que obtiveram duas medalhas de bronze.

Nesse cenário surgiu o primeiro grande líder garífuna – Joseph Chatoyer, também conhecido como
Satuyé – que enfrentou os ingleses em 1772, na Primeira Guerra dos Caribes. Em fevereiro de 1773, os
revoltosos conseguiram impor aos ingleses o reconhecimento do povo garífuna como “súditos do rei”
Jorge III, enquadrados em uma figura jurídica que
os considerava uma nação livre. Esse foi o primeiro
tratado imposto por povos das colônias à Grã-Bretanha. No entanto, como os britânicos continuavam
a abocanhar o território dos garífunas, estes, resistentes, recapturaram a ilha em 1779 – enquanto a
coroa britânica enfrentava a dura guerra pela independência nas Treze Colônias da América do Norte
(1775–1783). Até que o Reino Unido reconheceu a
independência das Treze Colônias, pelo Tratado de
Paris de 1783. Por esse tratado – clara expressão
do funcionamento do colonialismo europeu – uma
França enfraquecida cedeu aos ingleses o domínio
sobre a Índia, o Canadá, o Senegal, parte da Luisiana
e das Antilhas, recebendo em troca alguns dos territórios que havia perdido na Guerra dos Sete Anos.

No entanto, a Federação das Índias Ocidentais teve
vida curta. Entre alguns elementos considerados
decisivos para sua dissolução está o fato que dois
de seus maiores membros, Jamaica e Trinidad e
Tobago, vinham avançando em seu processo de
independência do poder colonial. No caso da Jamaica, a decisão de sair da Federação resultou de
um referendo realizado em 1961. E em maio de 1962
a aliança foi desfeita por uma lei do parlamento
britânico, chamada West Indies Act.

A essa altura, Satuyé – influenciado pelos ideais das
Revoluções Americana e Francesa – voltou a liderar
uma rebelião contra os britânicos e acabou sendo
assassinado pelos colonizadores ingleses em 14 de
março de 1795. Hoje, o chefe Chatoyer é reconhecido
como herói nacional de São Vicente e Granadinas,
de Belize e de outros países do Caribe e da América
Central. Desde 2002, 14 de março é declarado Dia
Nacional dos Heróis.

As ilhas hoje

Já no século XX os são-vicentinos participaram
de uma iniciativa inovadora, a Federação das Índias Ocidentais, que agregou diversos territórios
caribenhos colonizados pelos ingleses e tentou a
independência do Império Britânico de forma unificada. Instituída em fevereiro de 1958, a entidade
se constituiu como uma unidade administrativa
e política conjunta e independente que funcio-
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A partir dessa experiência histórica e política, nove
dos países membros da Federação conseguiram se
tornar politicamente independentes do Reino Unido ao
longo das duas décadas seguintes: Jamaica, Trinidad
e Tobago, Barbados, Granada, Dominica, Santa Lúcia,
São Vicente e Granadinas, e Antígua e Barbuda. Os
demais participantes da Federação das Índias Ocidentais permanecem como colônias: são os conhecidos
territórios ultramarinos da coroa britânica.

A independência do território insular de São Vicente e Granadinas só se efetivou em 27 de outubro
de 1979. Mas foi precedida por uma rica história
que entrelaça as trajetórias de povos originários,
africanos escravizados e colonizadores vindos da
Europa mercantilista, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Alcançou seu status de Estado
independente contemporâneo no mesmo dia e mês
em que, dez anos antes, lhe fora concedido o título
de Estado associado ao Reino Unido. Hoje, pertence
à Commonwealth – uma associação voluntária de
54 países independentes.
O país ingressou nas Nações Unidas em 16 de setembro de 1980. E desde janeiro de 2020 chama a
atenção por ocupar um posto de grande responsabi-

lidade e impacto político: a presidência rotativa do
Conselho de Segurança da ONU, do qual é membro
não permanente desde junho de 2019. Deve permanecer na presidência rotativa até o final deste ano,
compartilhando-a com Estônia, Nigéria, Tunísia e
Vietnã. Isto porque há dez cargos de membros não
permanentes do Conselho, distribuídos por áreas
geográficas, com eleições a cada cinco anos. No caso
da representação correspondente à América Latina,
concorreram El Salvador e São Vicente e Granadinas
– que recebeu 185 votos.

Estudantes caminham para o centro de Kingstown,
para participar das comemorações da festa nacional

Das 32 ilhas que compõem seu território, nove são
habitadas. Sua área total é de 389 km2, sendo que a
ilha de São Vicente, onde fica a capital Kingstown, ocupa 344 km2 e os demais 45 km2 espalham-se pelas
Granadinas. Esse arquipélago enfrenta a cada ano
a fúria dos furacões, ciclones e tempestades típicas
da natureza do Mar do Caribe. O aquecimento global
e a provável elevação do nível do mar nas próximas
décadas podem se tornar um grave problema de
sobrevivência para os pequenos países insulares do
Caribe – nossos irmãos latino-americanos – como
as belas ilhas de São Vicente e Granadinas.

Briseida Barrantes Serrano • Socióloga e docente
da Universidade do Panamá, presidente do Colégio
de Sociologia e Ciências Sociais do Panamá
Tradução • Maristela Debenest

FOTO | Akley Otton

6 A Grã Bretanha devolveu à França outras ilhas do
Caribe, e parte do território africano do Senegal. A
Espanha manteve o domínio sobre Cuba, mas teve que
entregar a península da Florida aos ingleses.
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São Vicente e Granadinas esteve à frente de outro
órgão importante em 2020: a presidência pro tempore
da Comunidade do Caribe (Caricom). O funcionamento da entidade prevê que cada um de seus membros
assuma o cargo em rodízio semestral, por ordem
alfabética dos países. O país também faz parte da
Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECS)
desde sua criação, em junho de 1981, como um dos
seis Estados nacionais independentes que o compõem (Antígua e Barbuda, Dominica, Granada, Saint
Kitts e Nevis e Santa Lúcia), junto com três territórios
caribenhos sob controle britânico (Anguilla, Ilhas
Virgens e Monserrat). Consignado no Tratado de
Basseterre, revisado e atualizado em 2010, o principal objetivo da organização é o desenvolvimento
econômico e sustentável, que reduza os entraves
comerciais e alfandegários entre seus membros.

São Vicente e Granadinas participa ainda de organismos internacionais fora do Caribe, que incluem
países continentais do Sul, Centro e Norte das
Américas: a Aliança Bolivariana para as Américas
(ALBA), a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e a Organização dos
Estados Americanos (OEA), entre outros.

¡Arriba, cacao!
Grão de ouro do meu país
Cônsul equatoriano conta sua paixão pelo chocolate andino, cuja produção há milhares de anos inebria
paladares ao redor do mundo

Marco Larrea Monard

Colaborou equipe Nossa América
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asci na “Terra do Cacau”, o Equador, o
maior exportador de grãos de cacau das
Américas, quarto exportador mundial e
primeiro exportador de cacau fino de aroma do mundo com 65% da produção mundial. A
produção de cacau é parte da nossa história, uma
tradição milenar iniciada bem antes da chegada
dos espanhóis. Mas foram estes que levaram as
sementes de cacau para a Europa, depois de conhecerem o xocolātl – bebida exótica preparada
pelos astecas. Por isso, até recentemente acreditava-se que a origem do cacaueiro eram as matas
tropicais centro-americanas. Afinal, vestígios de
cacau foram encontrados em recipientes cerâmicos
datados de 1900-900 a.C., em sítios arqueológicos
das civilizações maia e asteca. Mas recentemente,
em 2002, na província de Zamora Chinchipe, em
plena Amazônia Equatoriana, foram encontrados
sítios arqueológicos em que recipientes de cerâmica
e de pedra guardavam vestígios de cacau. Datados de
3.500 a.C., são os mais antigos registros de consumo
de cacau por populações humanas – ou seja, 1.500
anos antes do que até então se sabia1.
Essa descoberta arqueológica reservou aos equatorianos mais uma grande surpresa: os resíduos
físicos e químicos encontrados são de uma variedade
ancestral do Cacau Nacional. O cacau equatoriano,
conhecido como “Cacao Nacional” ou “Cacao Arriba” é fino de aroma, com características organolépticas especiais, muito valorizado e procurado pelos
fabricantes internacionais de chocolates.

Alimento divino
O nome científico do cacau é Theobroma cacau L..
Em grego, theobroma significa “alimento dos deuses”. A espécie, que cresce apenas em regiões de
clima tropical, é nativa da bacia amazônica – onde
se encontram várias outras espécies comestíveis
da família Theobroma, como o cupuaçu (T. gran-
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diflorum), o pataste ou cacau-do-Peru (T. bicolor),
o cacauí ou chocolatillo da Bolívia (T. speciosum).
Estudiosos acreditam que, originalmente, o cacau se
espalhou em duas direções: para o norte, chegando
à América Central, e para o leste, difundindo-se até
a foz do Rio Amazonas2.
Entre maias e astecas, as sementes de cacau eram
extremamente valorizadas, sendo usadas como
moeda para o pagamento de tributos aos imperadores. O xocolātl, preparado com grãos de cacau
moídos, água e pimenta ou baunilha, era uma bebida
ritual, servida em ocasiões especiais para a nobreza
e os soldados do palácio. Dizem que Montezuma, o
último imperador asteca, a consumia diariamente
para manter a vitalidade.
Durante a época colonial, o cacau chegou à Europa,
onde se tornou uma bebida doce de grande aceita-

Grãos de sabores e aromas de flores (jasmim, erva
cidreira, rosas e violetas) e frutos (ameixas, amoras, frutas cítricas, nozes, amêndoas, amendoins)
FOTO | Ally Bally | Pixabay

chocolate quente e espesso, em outros países a bebida era servida com cubos de gelo e neve. Em 1654
foi inaugurado na Inglaterra o primeiro estabelecimento comercial dedicado à venda de chocolate,
café e chá, The Cocoa Tree.
No início do século XIX, com a revolução industrial a pleno vapor, os europeus criaram a prensa para extrair dos grãos a manteiga de cacau, a
moenda mecânica e a máquina de refino, para
processar as sementes sem esforço manual.
No final do mesmo século, surgiram na Europa
grandes empresas de chocolate que importam e
processam os grãos de cacau, transformando-o
tanto em pó de diferentes gramaturas como em
barras, bombons de diversos formatos e sabores.

Os ciclos dourados do cacau equatoriano

ção social. De início, adoçado com mel ou açúcar,
era exclusividade da corte espanhola, pois os conquistadores proibiram a exportação do cacau para
outros impérios e reinos, de modo a garantir seu
monopólio. Há histórias curiosas dessa época de
exclusividade (e segredo): conta-se que corsários
flamengos, depois de capturarem um navio carregado de sementes de cacau, atiraram a carga ao mar
acreditando tratar-se de fezes de ovelhas...
Em poucas décadas, porém, a bebida chocolate caiu
no gosto das cortes europeias. A Europa vivia então
um tempo de descobertas gastronômicas, com a
chegada de frutas, legumes e condimentos trazidos
das colônias americanas, africanas e asiáticas. Criaram-se várias formas de preparo da bebida, adicionando leite ao pó de cacau e aromatizando-o com
especiarias. Enquanto Viena ganhava fama com seu

Segue-se um intervalo de cerca de meio século,
quando as lutas pela independência ocorrem com
1 Para Francisco Valdez, pesquisador de Zamora Chinchipe, a cultura Mayo-Chinchipe-Marañón é a mais antiga da Amazônia ocidental e se estendeu pela floresta
equatoriana e peruana até o maior afluente da parte alta
do rio Amazonas. De organização sofisticada, aparentemente manteve relação com culturas dos Andes e da costa
do Equador - como a Valdivia, uma das mais antigas da
América do Sul - para onde levou o cacau. (“Pesquisa
diz que cacau é originário da Amazônia, não da América
Central”, Globo Natureza. https://url.gratis/xI0bYN).
2 O cacau cultivado pelos maias e astecas, de sementes
grandes e com o núcleo branco ou violeta pálido, ficou
conhecido como criollo. E o cultivado na Amazônia (de
onde foi levado para a Bahia, para a África e a Indonésia),
com sementes de núcleo violeta escuro, quase preto, é
chamado de forastero.
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À difusão do chocolate nas cortes europeias correspondeu o primeiro grande crescimento da produção
de cacau no Equador. Entre 1780 e 1820, quando o
país ainda estava sob o domínio espanhol e fazia
parte do Vice-reino de Nova Granada, a causa da
grande demanda da época, criaram-se leis específicas para regular tanto o comércio do cacau (e
garantir os ganhos da coroa) como o uso da mão
de obra nas grandes plantações, que se espalhavam principalmente na área litorânea do país. A
produção cresceu e deu origem ao primeiro grande
ciclo de produção cacaueira. Amigos me contaram
que aconteceu mais ou menos no mesmo período
em que o cacau se expandiu na Amazônia Brasileira, tornando-se o principal produto de exportação
da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e
Maranhão.

são tocados por famílias e comunidades indígenas
e produzem diferentes variedades do produto, com
destaque para o Arriba ou Nacional. O cultivo desta
variedade, típica e exclusiva do Equador, passou a
ser incentivado pelo governo.
Finalmente, em 2008, o Cacau Arriba obtém a
Denominação de Origem, que se refere não só à
procedência do produto, mas às suas qualidades e
características específicas, que dependem exclusiva
ou essencialmente da origem genética e geográfica
do meio em que é produzido. Com a D.O., somente
o cacau cultivado em território equatoriano pode
receber o nome Arriba, acrescendo valor aos grãos
produzidos, potencializando e reforçando sua identidade e sua qualidade. Com ela se cria uma garantia
para o consumidor e se compromete o produtor a
conservar essa variedade original e a proteger seu
ambiente natural. A proteção ao meio natural, aliás,
é essencial para o Equador, um dos dezessete países
megadiversos do planeta.
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mais intensidade e o Equador passa a se consolidar
como república independente. Então, de 1880 a 1920,
vem a chamada “era do grão de ouro”, quando meu
país natal se torna o primeiro exportador mundial de
cacau. Mas, depois de 1910, o surgimento de pragas
nas plantações e os obstáculos ao transporte marítimo ocasionados pela Primeira Guerra Mundial
encerram este período dourado. Anoto aqui as coincidências com o Brasil que, na mesma época, viveu
o “ciclo do cacau”, quando as plantações cacaueiras
se expandiram pelo sul da Bahia – e, por fim, foram
também atacadas por pragas.
Depois dessa brusca quebra das safras, com o tempo
e por meio de pesquisas e práticas agrícolas de hibridização, foram sendo criadas novas variedades
de cacaueiros no Equador. Híbridas do Arriba, mais
resistentes a pragas e mais produtivas, essas variedades não conseguiram entretanto gerar sementes
com a superior qualidade aromática do tradicional
Cacau Nacional.
Em meados do século XX, quando a reforma agrária
beneficiou pequenos agricultores, o cacau retoma
força no Equador. Esses agricultores, com suas
práticas agrícolas e conhecimentos tradicionais,
passam a cultivar cacau em pequena escala – mas
gerando um aumento global na produção equatoriana. Muitos desses pequenos e médios cultivares
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Cacau orgânico, Arriba!
O que torna o Cacau Arriba ou Nacional tão valorizado? É que essa variedade possui sabores e aromas
muito especiais, de flores (jasmim, erva cidreira,
rosas e violetas) e frutos (ameixas, amoras, frutas
cítricas, nozes, amêndoas, amendoins). Tal nível
de aroma e sabor nas sementes depende do meio
ambiente em que é cultivado – e o Equador, localizado na divisa dos dois hemisférios terrestres, é
favorecido por seu clima tropical, com temperaturas
estáveis e doze horas diárias de luz solar, e por seus
solos vulcânicos. O que mostra a importância da
Denominação de Origem, para garantir a qualidade
única que propicia a fabricação dos chocolates mais
finos, consumidos mundo afora, especialmente na
Europa e nos Estados Unidos.
Assim o Equador viu ressurgir seu “grão de ouro” e
viu nascer uma nova indústria, a do chocolate equatoriano de qualidade. Nesse novo cenário, merecem
destaque fatores como o conhecimento ancestral
dos pequenos produtores cacaueiros, a organização
desses agricultores em cooperativas e associações,
as políticas públicas de apoio e assistência técnica à
produção e ao processamento das sementes, fortalecimento da comercialização, bem como a tendência
mundial de valorização dos produtos sustentáveis,
orgânicos e do comércio justo.
Há associações, como a Anecacao (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao) e Aprocafa (Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma),

Cacao Arriba não é apenas
uma festa para os sentidos,
é uma contribuição para a
vida digna dos agricultores
equatorianos e para a
conservação ambiental
que reúnem a maioria dos produtores de cacau no
Equador. Mas há, também, cooperativas e associações formadas por pequenos agricultores de comunidades indígenas amazônicas, como a Tsatsayaku,
a Wiñak, a Kallari. A orientação básica dessas organizações é não praticar monoculturas. A Wiñak, que
reúne mais de 300 famílias kichwua moradoras em
Archidona, na província de Napo, região amazônica
do Equador, ao sopé dos Andes, trabalha com cacau,
guayusa e bananas, tudo produzido de forma orgânica e destinado tanto ao consumo interno como a
mercados internacionais.

As famílias cuidam das plantações para que permaneçam saudáveis; na colheita, abrem os frutos
amarelos ou avermelhados, separam as sementes e
as levam da lavoura até suas casas, onde as ensacam.
No dia seguinte, levam esses sacos até um ponto de
encontro, geralmente à beira de um rio, onde um
caminhão da cooperativa espera a chegada dos agricultores. As sementes são vendidas ali mesmo e, em
seguida, transportadas para a sede da cooperativa,
onde são despejadas, com polpa e tudo, nos caixotes
de fermentação. Essa fermentação pode durar até
uma semana e é essencial para aguçar o sabor e
o aroma do cacau. Devidamente fermentados, os
grãos são espalhados em tabuleiros, para secarem ao
sol. Só então, já secos, são encaminhados para uma
indústria chocolateira de Quito, onde são torrados,
moídos e cozidos até se transformarem em pasta,
a manteiga de cacau.
Todos esses grupos geram alto grau de colaboração
e organização, maior produtividade, desenvolvem

A mudança de hábitos de consumo com base nas
preocupações socioambientais, uma tendência
internacional de valorização dos produtos orgânicos e saudáveis, também se faz sentir no caso do
cacau e do chocolate. Até a eclosão da pandemia,
a demanda por chocolate orgânico vinha crescendo a uma taxa de 3% ao ano. E várias indústrias
equatorianas já investem há anos na fabricação de
chocolates orgânicos, como é o caso de Caoni, Hoja
Verde, Kallari, Pacari, República del Cacao, entre
outras empresas com alto senso de responsabilidade social e ambiental. Elas vêm conquistando
o mercado internacional, produzindo chocolates
orgânicos com inúmeras combinações de sabores
naturais. A Pacari foi pioneira no posicionamento
internacional do chocolate orgânico equatoriano.
Presente em mais de 40 países, conquistou mais
de 300 prêmios no International Chocolate Awards
e desde 2012 tem garantido a medalha de melhor
chocolate do mundo.
Ao provar uma barra ou um bombom orgânico,
uma iguaria com ganache ou creme de chocolate
fino, nosso paladar e olfato captam as nuances de
aroma e sabor do cacau que está na sua origem.
Quem nunca experimentou o chocolate orgânico
equatoriano podem me chamar de bairrista. Mas,
confesso: sempre que vou ao Equador em férias ou
em missão oficial, volto com muitas barras do chocolate fino de aroma equatoriano, para consumo
próprio e para presentear amigos. Orgânico, com
a devida denominação de origem “Cacao Arriba”,
nosso chocolate não é apenas uma festa para os
sentidos, ele também associa meu prazer ao degustá-lo à minha contribuição para a vida digna
dos agricultores equatorianos e para a conservação
ambiental no país com a maior biodiversidade do
mundo por unidade de área. Pena que não o encontre
para comprar aqui, na Terra Brasilis.
Marco Larrea Monard • Cônsul do Equador
em São Paulo, é graduado em Política Exterior,
Bacharel em Ciências Econômicas e Mestre em
Administração de Empresas. É funcionário de
carreira do Serviço Diplomático Equatoriano.
Tradução • Maristela Debenest
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A Kallari é uma cooperativa que há 15 anos congrega
850 agricultores familiares kichwua, que produzem o
cacau fino de aroma em suas chakras (pequenas propriedades agroflorestais), em 21 comunidades também situadas na província de Napo. Eles se uniram
para comercializar sua produção de cacau (e outros
produtos agrícolas), obter condições de preços mais
justas, melhorar suas condições de vida, conservar a
biodiversidade natural e sua cultura ancestral.

boas práticas agrícolas com métodos naturais de
prevenção e controle, garantem a qualidade do produto e melhores condições de negociação e preço.
Além disso, em articulação com o setor público, recebem apoio e assistência técnica à produção bem
como o fortalecimento dos meios e das condições
de comercialização do cacau.

Acesse e conheça outras edições
da Nossa América:

http://biblioteca.sophia.com.br/6350/

A arte pública da artista mexicana Paola Delfín
– que pode ser vista cobrindo grandes paredes
em centros urbanos – leva a criatividade latinoamericana ao redor do mundo. Veja mais na
galeria virtual Uma janela para a América Latina
(www.memorial.org.br).
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