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1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

Israel Coelho Quirino

Olá, caros delegados e caras delegadas! Sejam todos muito bem-vindos à 22ª edição

do MINIONU e ao comitê CELAC (2013), meu nome é Israel e sou, com muita honra, diretor

deste comitê. Tenho 22 anos e estou cursando o último período do curso de Relações

Internacionais durante os dias de simulação. Nasci e cresci na cidade de Mariana, primeira

capital de Minas Gerais e, em 2015, passei a estudar em Belo Horizonte, onde vivo até hoje.

Cresci rodeado por livros, por influência de pais e avós que sempre me incentivaram a

ler e buscar conhecer diferentes realidades. Acredito que sou, em grande parte, fruto dos

livros que li ao longo da minha vida, que moldaram a forma como vejo o mundo, como vejo

os outros e como vejo eu mesmo. Por isso, por ser testemunha dos efeitos transformadores da

literatura, proponho um comitê que trata especificamente disso.

Já desempenhei diferentes papéis no MINIONU desde 2015, quando fui delegado do

comitê FIFA (2015). Em 2017 fui voluntário do comitê OMS (2018), no ano seguinte ocupei

o cargo de diretor assistente do comitê OTAN (2011-2013), por último, em 2019 fui diretor do

comitê OMS (2020). Tenho um enorme carinho pelo projeto, pelas amizades que fiz com

membros da equipe e delegados e pelo compromisso com a mudança que o MINIONU

carrega em sua essência.

Foi por meio de longas conversas com amigos do MINIONU e por diversas leituras

que desenvolvi também uma grande admiração pela história da nossa região, pelos

movimentos passados e presentes que buscam a autonomia da América Latina, a valorização

da nossa cultura e dos nossos povos. Infelizmente, são poucas as escolas que têm espaço para

formar indivíduos que se entendam como latino-americanos, que conheçam as figuras da

nossa região que lutaram por valores que até hoje buscamos, que valorizem os saberes dos

povos latino-americanos e que envolvam os jovens em esforços para uma sociedade mais

justa, mais democrática e mais livre. Por essa razão, espero que esse comitê seja a porta de

entrada, o início de uma longa caminhada para todos nós.
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Juntos, vamos aprender mais sobre a cultura dos povos da América Latina e Caribe,

sobre as diferentes expressões literárias que marcam a nossa história e são, muitas vezes,

esquecidas. Vamos desconstruir preconceitos e construir conexões por meio da literatura,

buscando um MINIONU divertido, crítico e inspirador. Não hesitem em nos contatar via

e-mail ou Instagram para sanar quaisquer dúvidas e/ou dialogar sobre o tema. Bons estudos!

Gustavo Félix dos Reis

Olá meus queridos delegados! Me chamo Gustavo Félix e atualmente estou em minha

primeira experiência no MINIONU como diretor assistente no comitê CELAC (2013). Estou

em meu terceiro período de Relações Internacionais na PUC Minas e quero expressar minha

felicidade em tê-los no nosso comitê!

Ser membro do MINIONU está sendo um momento de descobertas e aprendizados

únicos. A cada etapa venho me interessando mais por todo o Sistema Internacional, e cada

desafio traz mais conhecimento que uso no dia-a-dia de minha vida e dentro da universidade.

O nosso comitê abriu meus olhos para a cultura literária latino-americana e tenho

certeza de que fará o mesmo com vocês. Por vivermos em um país sob grande influência

eurocêntrica, temos muitas dificuldades para conhecer a cultura de nossos vizinhos

latino-americanos, que é tão fascinante quanto a de países do norte global.

Conto com vocês para fazer a nossa experiência a melhor possível. Qualquer dúvida,

podem perguntar que estaremos prontos para ajudá-los nesta jornada!

Lyslaine Gabrielle

Olá, senhoras e senhores delegados! Me chamo Lyslaine Gabrielle, sou diretora

assistente no comitê CELAC (2013) da 22° edição do MINIONU. Tenho 20 anos, estou no

segundo ano da graduação em Relações Internacionais. É com imensa alegria que desejo

boas-vindas a todos!

Quando estava à procura de um curso superior, durante o ensino médio, o MINIONU

foi decisivo para a escolha, a partir dele, tive certeza de que queria estudar Relações

Internacionais. No primeiro ano da minha graduação fui voluntária no Comitê Internacional
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de Imprensa (CINI), em meio aos desafios de fazer o primeiro MINIONU virtual, foi uma

experiência única, de mútuo aprendizado, comunicações e boas risadas.

Busco a cada dia mais entender e aprender todas as coisas incríveis que a América

Latina nos oferece; nossa história, resistência, cultura, além do entendimento de ser latino. Por

isso, não poderia estar mais feliz em fazer parte do CELAC, onde discutiremos tudo o que faz

ser nossa região admirável, através da história e literatura.

Vamos fazer desse comitê um espaço descontraído, de aprendizado leve e marcante.

Conto com vocês!

2. APRESENTAÇÃO DO TEMA

As culturas latino-americana e caribenha possuem raízes milenares, datando da

ocupação da região por seus povos originários. De lá para cá, diferentes culturas coexistiram

nesse espaço, de maneira pacífica e de maneira violenta. O estabelecimento dos grandes

impérios indígenas, a colonização europeia, o tráfico de pessoas escravizadas, as migrações

provenientes de várias nações e o contexto atual de globalização são alguns fatores que

contribuíram para a formação das culturas presentes na América Latina e Caribe. Por isso, são

muito ricas e marcadas pela diversidade que compõe nossa região.

A manifestação das mesmas se dá de muitas formas: as danças, as músicas, a culinária,

os costumes e vários outros fatores são manifestações culturais. A literatura, que é o foco da

discussão do comitê, é uma delas, que é usada como forma de registro das histórias dos povos

que ocupam essa terra há tanto tempo. Mas afinal, o que é literatura? Este será o tema do

próximo tópico do Guia de Estudos, que apresentará a base para a discussão que será feita.

Posteriormente, serão apresentadas brevemente as literaturas na América Latina e

Caribe. Estas são, naturalmente, influenciadas de maneira profunda pelas culturas que

convivem nesse espaço, de forma que sua diversidade é tamanha que seria impossível tratar

de todas elas. Assim, será feito um panorama acerca da temática, buscando estabelecer pontos

de interseção e pontos de distinção entre as manifestações literárias latino-americanas e

caribenhas.

Por último, encerrando a apresentação do tema, são apresentados alguns desafios para

a popularização da literatura na região e a integração dos povos por meio dela na América

Latina e Caribe. Inicialmente, são descritos os obstáculos ao acesso à literatura, debatendo o
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problema central para a popularização desta. Em seguida, é discutida a questão do

intercâmbio literário, fundamental para a integração dos povos por meio da literatura. Por

último, mostra-se necessário trabalhar a literatura na educação, como ferramenta para formar

indivíduos que busquem o acesso à literatura e estejam integrados com os demais povos da

nossa região.

Assim, são estabelecidas as bases do tema a ser debatido no comitê. Como

mencionado, dada sua riqueza e diversidade, é impossível que o Guia de Estudos cubra todas

as informações necessárias para se preparar para o debate. Por isso, é fundamental que cada

delegado esteja atento às redes sociais do comitê, ao blog e aos dossiês, além de buscar outras

informações com professores, com a equipe da Comunidade dos Estados Latino-Americanos

e Caribenhos (CELAC 2013) e em outros meios que julgar necessário. Dito isso, podemos

mergulhar nas ricas literaturas de nossa região a partir de uma pergunta crucial: o que é isso

que chamamos de literatura?

2.1. O que é literatura

Para começar a discussão sobre o que é literatura é válido recuperar a definição dada

por um dicionário. O dicionário Michaelis da Língua Portuguesa define literatura como: "arte

de compor escritos, em prosa ou em verso, de acordo com determinados princípios teóricos ou

práticos" (LITERATURA, 2021). Esse significado do termo se assemelha bastante ao senso

comum, de forma que nossos familiares e amigos podem vir a dar definições semelhantes ao

serem perguntados sobre o que significa literatura.

Em muitas escolas também se ensina com base nessa definição, trabalhando diversos

movimentos literários que se manifestavam por prosa ou verso. Partindo dessa concepção,

especialistas tomam A Carta de Pero Vaz de Caminha como a primeira obra literária

produzida no Brasil (STEGAGNO-PICCHIO, 1997). Essa carta foi escrita pelo escrivão de

bordo da frota que desembarcou no Brasil em 1500, descrevendo a natureza da nossa terra e o

primeiro contato com os povos originários.

No entanto, é necessário questionar esse senso comum, uma vez que essa definição

levanta algumas perguntas. Será mesmo que a literatura brasileira surge com um colonizador

português? Será que não existem outras formas de se produzir literatura? Essas e outras

questões surgem ao analisar mais de perto a definição dada pelo dicionário.
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Essa definição de literatura manifesta aquilo que denominamos eurocentrismo, que é,

em linhas gerais, a concepção de que o saber europeu é a única forma válida de se produzir

conhecimento (DUSSEL, 2005). Entender a literatura como arte escrita em prosa ou verso de

acordo com princípios teóricos e práticos é invalidar outras formas de produzir literatura,

colocando como possível apenas uma maneira de produzir que é tipicamente europeia. Mas,

que outras formas são essas?

Diferentes sociedades encontram diferentes formas de registrarem e compartilharem

histórias, não apenas a forma escrita. Povos africanos e americanos , por exemplo, possuem a1

tradição milenar de compartilhar histórias por meio da oralidade, de maneira que, apesar de

algumas alterações, são repetidas com frequência e com manutenção de sua essência

(KADJIMBO, 2012; HOCKETT, 1958). Descartando o fator da escrita, poucas coisas

diferenciam as lendas indígenas de um livro de contos, por exemplo.

Por isso, e considerando a tradição oral dos povos originários latino-americanos e

caribenhos, é necessário buscar uma outra definição que não seja eurocêntrica. Ou seja,

precisamos definir a literatura sem considerar, mesmo não intencionalmente, que o saber

europeu é a única forma válida de produzir conhecimento. Mas, como fazer isso? Como

definir a literatura sem considerá-la como arte escrita?

Uma outra definição é apresentada pelo linguista Charles Hockett, que considera

literatura quaisquer "discursos, curtos ou longos, que os membros de uma sociedade

concordam em avaliar positivamente e que insistem em repetir de tempos em tempos de

maneira essencialmente inalterada" (HOCKETT, 1958, p. 554, tradução nossa) . Esse2

conceito será a base de todo o comitê, por isso é importante que seja bem compreendido. Para

isso, vamos explorar essa definição por partes.

Começando pelos discursos curtos ou longos. Com isso, Hockett quer dizer que a

literatura pode se dar a partir de qualquer manifestação da linguagem, podendo ser escrita,

falada, ou qualquer outro meio de sinais que permita a comunicação entre as pessoas. Essas

manifestações são chamadas de discursos, e podem ser curtas ou longas, de forma que um

2 "discourses, short or long, which the members of society agree on evaluating positively and which that insist
shall be repeated from time to time in essentially unchanged form".

1 Vale sinalizar que o termo América, assim como a denominação de povos como americanos, deriva de uma
perspectiva eurocêntrica. Isso porque o nome América faz referência ao navegador italiano Américo Vespúcio. O
termo Abya Yala, de origem do povo Kuna, tem aparecido com crescente frequência como alternativa
não-eurocêntrica ao termo América. Abya Yala significa terra madura, terra em florescimento ou terra viva
(ABYA YALA, 2021). Neste guia os termos América, americano e América Latina são utilizados por facilitarem
o entendimento acerca do tema, mas é importante fazer tal ressalva.
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mito compartilhado oralmente e a obra Grande Sertão: Veredas, são igualmente discursos e

igualmente manifestações literárias.

Mas não é só isso, já que esses discursos devem ser avaliados positivamente por uma

sociedade. Assim, Charles Hockett chama a atenção que nem todo discurso é literatura, uma

vez que os membros de uma sociedade devem considerar aquilo como algo de boa qualidade,

que merece atenção. Dessa maneira, uma piada ofensiva provavelmente não seria considerada

literatura, já que dificilmente os membros de uma sociedade avaliam esse tipo de conteúdo

positivamente.

Por último, esses discursos avaliados positivamente devem ser repetidos de tempos em

tempos sem alterar a essência do conteúdo. Isso significa que essas histórias não podem ser

alteradas com frequência, pois perdem seu caráter literário. A literatura deve então possuir

uma essência que permanece fixa apesar de suas diferentes reproduções ao longo do tempo,

em diferentes idiomas ou contextos.

A partir dessa definição, o linguista aponta que o que se considera literatura não

precisa ser universal. Ou seja, o que é literatura para os brasileiros que vivem em grandes

cidades pode não ser para os povos indígenas Quechua vivendo em pequenas comunidades no

Peru. Os discursos que avaliamos positivamente e repetimos de maneira inalterada são

diferentes, de maneira que nossas ideias sobre o que é literatura são também distintas.

Entender a definição de Charles Hockett é importante para compreender as literaturas

na América Latina e Caribe. Isso porque estas se manifestam de maneiras muito distintas nas

diferentes culturas que compõem a nossa região, passando pela tradição de arte escrita e pela

oralidade. Assim, entender a literatura como um fenômeno diverso é fundamental para

garantir o melhor andamento das discussões sobre um espaço marcado pela

multiculturalidade.

Como pretendemos discutir a integração dos povos latino-americanos e caribenhos por

meio da literatura, devemos compreender como essa literatura é produzida na região da

CELAC. Por isso, no próximo tópico, usaremos o conceito de Hockett para tratar das

diferentes tradições literárias na América Latina e Caribe, além da sua importância para as

culturas, a política e a história.

2.2. As literaturas da América Latina e Caribe
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Tratar das literaturas na América Latina e Caribe é, necessariamente, uma tarefa

desafiadora. Primeiro porque são múltiplas literaturas, cada uma em seu contexto particular,

compreendendo uma região que se estende por milhões de quilômetros quadrados, por isso

devem ser tratadas no plural. Segundo porque estamos tratando de uma região com uma

tradição literária milenar, que se inicia com os povos originários do período pré-colombiano3

e permanece em constante transformação. Ainda, as literaturas estão ligadas a contextos

sócio-históricos, de forma que é impossível compreendê-la como um fenômeno à parte da

sociedade e da história dos povos, acrescentando várias dimensões a serem compreendidas

para se estudar a literatura. E, finalmente, porque estamos tratando de um conceito ampliado

de literatura, indo além daquilo que é escrito.

Por essas razões, qualquer esforço de descrever tamanha história é falho. Assim, este

tópico traz um breve panorama dessas manifestações, que serão aprofundadas ao longo do ano

nas redes sociais do comitê, em textos no site e nos dossiês de cada delegação. Mesmo assim,

o estudo individual acerca de tais literaturas é fundamental para que se compreenda mais a

fundo a temática, haja vista que mesmo tantos documentos e textos são incapazes de cobrir o

tema por completo.

É comum que a história dessas literaturas seja contada a partir da colonização das

Américas, colocando, por exemplo, que a primeira manifestação literária no Brasil foi a carta

de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal (STEGAGNO-PICCHIO, 1997). No entanto, ao

tratar a literatura como um conjunto de discursos repetidos e valorizados em um determinado

grupo, expandimos a concepção de literatura e, consequentemente, essa história que buscamos

apresentar. Assim, pode-se afirmar que já havia manifestações literárias na América Latina e

Caribe mesmo antes da colonização.

No período pré-colombiano os povos originários da região faziam uso da literatura

tanto na sua forma escrita quanto oral. Essas manifestações literárias, naturalmente,

apresentam poucas semelhanças com o que hoje conhecemos como livro, uma vez que essa

escrita não era alfabética e não era feita em páginas (AYBAR, 1980). Na verdade, diferentes

3 Com "povos originários do período pré-colombiano" faz-se referência aos diferentes povos indígenas que
habitavam o continente no período anterior à colonização espanhola e portuguesa, que se iniciou entre os séculos
XV e XVI. São exemplos os Incas, que habitavam a região da Cordilheira dos Andes; os Astecas, que habitavam
a porção central do México; os Maias, que habitavam o sul do México e América Central; os Guaranis, que
habitavam a região que hoje é o Brasil e o Paraguai (UNICEF, 2009); os Taíno que habitavam a região do Caribe
e muitos outros que foram massacrados no processo de colonização.
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povos originários faziam uso constante de outras formas de comunicação que não a escrita

alfabética, como grafismos, pinturas corporais, símbolos e padrões em tecidos.

O pesquisador Edmundo Aybar (1980) mostra como os povos Quéchua, que habitam a

Cordilheira dos Andes, escreviam hinos sobre a visão de mundo e religiosidade inca em

objetos pessoais, paredes e outros meios. Além disso, mesmo durante o período de domínio

colonial, indígenas quéchua atuaram no campo da literatura, como o cronista inca Guamán

Poma de Ayala. Este foi responsável pela escrita da obra Nueva Coronica y Buen Gobierno

entre 1585 e 1615, em que se relata a vida dos incas antes e nos momentos posteriores à

chegada e dominação espanhola (TOMASEVICIUS, 2012).

Da mesma maneira, os principais pontos da visão de mundo maia, povo que se

estabeleceu na América Central e sul do México, estão contidos no livro Popol Vuh, que

significa livro da comunidade (SÁNCHEZ, 2015). Este foi escrito ainda no primeiro século de

contato colonial e traduções da obra são publicadas em diferentes línguas ainda hoje. Tais

escritas são importantes fontes para o estudo da cosmovisão dos povos originários, isto é, a

visão de mundo destes.

Porém, essa cosmovisão não se limita à obra escrita, mas ultrapassa tal dimensão e se

fundamenta também na literatura oral. São exemplos dessas tradições histórias como os mitos

astecas de Quetzalcoatl e Tlaloc; as divindades maias de Itzamna e Kukulcán; os deuses Inti e

Mama Quilla da tradição inca; além das muitas lendas e mitos de origem indígena que

compõem a vasta cultura indígena brasileira (MONTOYA, 2003). Essas manifestações ainda

são importantes para a manutenção da cultura dos povos originários, preservando tradições

que atravessam séculos.

Nesse contexto, as histórias compõem um quadro complexo de ensinamentos morais,

filosóficos e artísticos (SÁNCHEZ, 2015), além de serem a base da religiosidade de muitos

povos (MONTOYA, 2003). Também é importante o ato de compartilhá-las em grupo, por

meio da oralidade, constituindo um ritual de estreitamento de laços entre os membros da

comunidade (SÁNCHEZ, 2015). As repetidas reuniões organizadas para apresentar essas

narrativas funcionam como uma forma de reforçar a própria cultura, aproximar os indivíduos

e introduzir a visão de mundo daquele grupo aos mais jovens.

Com a colonização, 90% dos mais de 60 milhões de indivíduos pertencentes a

comunidades originárias latino-americanas e caribenhas foram aniquilados (KOCH et al,

2019). Esse fato causou a perda de narrativas orais, registros escritos e culturas inteiras, que



10

constantemente se reinventam e buscam novas formas de se manifestar culturalmente ao

mesmo tempo que mantêm tradições relevantes . O movimento colonizador não foi feito4

apenas pela dominação direta por meio da força física, mas também pela aculturação dos

povos originários e implantação de uma nova visão de mundo como ideal (DIVERSIDADE

ÉTNICA, 2015).

A partir do domínio estrangeiro, o saber dos povos originários passou a ser

marginalizado, transformando os indígenas em estrangeiros na própria terra. Com a

consolidação do esforço colonialista, a literatura produzida na América Latina e Caribe

passou a reproduzir os movimentos literários europeus, considerados superiores

intelectualmente. Assim, manifestações como o Barroco, Arcadismo e Romantismo surgem

na Europa e são importadas para a América Latina e Caribe (OVIEDO, 1995; 1997).

No entanto, como defende José Miguel Oviedo (1995), essa importação não significa

uma reprodução idêntica. Isso porque a realidade das sociedades latino-americanas e

caribenhas já eram muito distantes da realidade europeia, com povos distintos, um novo modo

de vida e diferentes contextos sociais e políticos. Os movimentos pela independência de

muitos países na região ocorridos no século XIX foram motores para concretizar

manifestações culturais distintas das europeias (OVIEDO, 1995).

Com isso, as literaturas latino-americanas e caribenhas foram se afastando cada vez

mais das europeias, buscando uma forma de expressão que fosse criada na região e

protagonizada por autores da América Latina e Caribe. Isso alcança um ápice a partir dos

movimentos modernistas no século XX, que buscam negar uma arte que fosse réplica de

padrões europeus, o que inclui a literatura. Tal sentimento é bem traduzido no poema "Erro de

português", escrito em 1925 pelo poeta brasileiro Oswald de Andrade:

"Quando o português chegou
Debaixo d'uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português" (DE ANDRADE, 2017, p. 183).

4 No Apêndice I encontra-se uma imagem que ilustra a diversidade de povos na América Latina. A partir da
perspectiva dos povos indígenas, a própria divisão do continente que chamamos de América Latina perde
sentido, uma vez que sua denominação parte da língua latina do colonizador. Há também uma grande diversidade
de povos indígenas na América do Norte, com culturas igualmente ricas e que também lutam pela preservação de
sua cosmovisão e garantia de seus direitos.
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No poema o autor busca criticar a colonização portuguesa e defende como seria

melhor caso a história da colonização não tivesse ocorrido, buscando uma forma de

manifestação diametralmente distinta da europeia, que consiga despir o colonizador. Esse

movimento de afastamento da literatura do chamado Velho Continente é acompanhado de

uma aproximação dos autores latino-americanos e caribenhos (OVIEDO, 1995;

LITERATURA, 2015). Com isso, é construído o que entendemos hoje como literatura

contemporânea na América Latina e Caribe.

Esse movimento de aproximação está relacionado ao conceito de latinidade, isto é,

entender-se como latino-americano e caribenho, entender que os povos da região apresentam

mais semelhanças que diferenças e devem buscar a integração (LITERATURA, 2015). Um

dos movimentos literários característicos desse período é o realismo mágico , protagonizado5

por autores como o colombiano Gabriel García Márquez, o cubano Alejo Carpentier e o

brasileiro Jorge Amado (MAGIC REALISM, 2019), que perdurou dos anos 1940 até o fim do

século XX.

Tal movimento combina tradições europeias e de povos originários e africanos, com o

objetivo de sintetizar as várias visões de mundo que compõem a América Latina e Caribe

(FIGUEIRA, 2000; MAGIC REALISM, 2019). A síntese dessas cosmovisões é associada à

representação de contextos particulares da região, como ditaduras e influências estrangeiras

(GARCÍA MÁRQUEZ, 2015). Essas características ainda estão presentes na literatura

contemporânea, apesar do realismo mágico ter entrado em decadência.

Concluindo este panorama das literaturas latino-americanas e caribenhas, é preciso

ressaltar determinadas falhas históricas desse processo, que serão também ressaltadas em

tópicos posteriores. A primeira delas é a marginalização de determinados grupos no que é

considerado literatura canônica, ou seja, aquela que é considerada como clássica. É visível

que pessoas pobres, mulheres, indígenas, negros e outros grupos subalternos não tiveram6

muito espaço na produção literária (PÁDUA, 2016).

6 Subalterno é o termo utilizado para caracterizar grupos que coexistem com outros grupos dominadores, sendo
também chamados de grupos oprimidos, grupos marginalizados ou minorias sociais (BRITANNICA, 2021). Por
exemplo, em uma sociedade racista, existe um grupo dominador de uma raça específica e outros grupos
subalternos, que sofrem com esse tipo de opressão.

5 O pesquisador Lauro Figueira (2000) expõe um debate sobre os significados dos conceitos "realismo mágico" e
"realismo maravilhoso". No entanto, em grandes veículos de mídia os termos são tratados como sinônimos, o
que também é feito neste guia com o intuito de facilitar a compreensão acerca do mesmo.
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O Sindicato Nacional dos Escritores dos Estados Unidos (National Writers Union)

pontua alguns problemas enfrentados por esses autores que também são percebidos na

América Latina e Caribe. A organização argumenta que o investimento para autores

pertencentes a grupos subalternos é inferior ao que é recebido pelos demais, limitando as

possibilidades para publicação (NWU, 2021). Além disso, muitos grupos editoriais exigem

que esses autores tratem unicamente de temáticas envolvendo suas vivências, esperando, por

exemplo, que pessoas negras escrevam unicamente sobre racismo e pessoas LGBTQ+

escrevam sobre homoerotismo, reforçando estereótipos e reduzindo a criatividade desses

autores.

Além disso, percebe-se que a literatura oral também ganha pouco espaço no debate

acerca do tema. Como já debatido, a literatura é comumente entendida como sinônimo de

manifestação escrita, o que prejudica a visibilidade da oralidade. Tais limitações apresentadas

ajudam a compreender os obstáculos para o uso da literatura na integração dos povos

latino-americanos e caribenhos, o que será debatido com mais profundidade nos próximos

tópicos.

2.3. Os desafios para a popularização da literatura na América Latina e Caribe

Após tratar brevemente da história das literaturas latino-americanas e caribenhas, o

que será explorado com mais profundidade no blog e nas redes sociais do comitê, é possível

tratar das principais problemáticas que serão abordadas ao longo da simulação. Por isso, neste

tópico trataremos de três obstáculos que constituem o tripé para a integração dos povos

latino-americanos e caribenhos por meio da literatura: o acesso à literatura; a literatura como

ferramenta para a integração; e a literatura na educação. Os três pontos, apesar de distintos,

estão intimamente relacionados e a compreensão acerca de todos é fundamental para garantir

o bom andamento das discussões.

2.3.1. O acesso à literatura

Para abordar o acesso à literatura na América Latina e Caribe é preciso recuperar a

definição de literatura apresentada no primeiro tópico do Guia. Essa definição entende a

literatura não só como aquilo que está escrito nos livros, mas também as expressões literárias
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orais e pictóricas, ampliando nossa visão acerca do objeto central do comitê. Assim, o acesso

à literatura deve ser entendido a partir dessa concepção ampla debatida anteriormente.

Por isso, vários fatores afetam o acesso à literatura, sendo aqui explorados alguns

aspectos gerais de tal problemática. Dessa forma, este ponto é de profunda complexidade e

demanda estudos para além do Guia de Estudos, como blog, redes sociais do comitê, outras

informações da internet, assim como consultas com os professores da sua escola e a equipe do

MINIONU. Com isso, podemos seguir para análise dos principais aspectos que dificultam o

acesso à literatura na América Latina e Caribe.

O primeiro deles é o analfabetismo e o analfabetismo funcional, ambos fatores que

impedem o indivíduo de consumir a literatura escrita. De acordo com a UNESCO

(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), o analfabetismo é a

incapacidade de ler ou escrever em qualquer língua (UNESCO, 2021). De acordo com a

UNESCO, em 2013, 9% dos latino-americanos e caribenhos acima de 15 anos se encontravam

nessa condição, totalizando 38 milhões de pessoas.

O analfabetismo funcional, por sua vez, também foi definido pela UNESCO, que

entende como analfabeto funcional aquela pessoa que não consegue "se engajar nas atividades

em que a alfabetização é necessária para uma participação efetiva no seu grupo ou

comunidade" (UNESCO, 2017, p. 6, tradução nossa) . A partir desse conceito é possível7

compreender que uma pessoa que sabe ler e escrever pode não ser capaz de usar isso com

efetividade, prejudicando atividades como trabalho, estudo, interpretação de informações

escritas e, naturalmente, consumo de literatura. Dessa forma, a taxa de analfabetismo

funcional é maior que a taxa de analfabetismo, e muito mais difícil de ser calculada.

Trataremos primeiro do analfabetismo para depois tratar da temática do analfabetismo

funcional na região da CELAC. O chamado analfabetismo absoluto é um problema grave ao

se tratar de uma região em que o multilinguismo é característica desde o período colonial,

como é o caso da América Latina e Caribe. Se por um lado a alfabetização em espanhol,

português e outras línguas não originárias é importante para a inserção do indivíduo na

sociedade, por outro lado a alfabetização nos idiomas originários é fator crucial para a

manutenção das culturas autóctones milenares.

7 No original: "engage in all those activities in which literacy is required for effective functioning of his group
and community".
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Isso, conjugado com outras desigualdades de renda (DI PIERRO, 2008), contribui

para que a população indígena latino-americana e caribenha tenha uma taxa de analfabetismo

maior que a população não indígena. Essas taxas são, em sua maioria, maiores que as médias

nacionais, de forma que a taxa de analfabetismo de uma população como um todo não permite

a visualização de tais desigualdades. No gráfico abaixo, constam as taxas de analfabetismo de

alguns países latino-americanos entre jovens indígenas e não indígenas.

Gráfico 1: Porcentagem de analfabetos indígenas e não indígenas em países da América

Latina entre 15 e 24 anos (2010)8

Fonte: Elaborado pelos autores com dados de SISPPI (2021)

É notável como os indígenas são mais afetados que as populações não indígenas no

que diz respeito à alfabetização. Isso afeta as capacidades desses povos de consumir e de

produzir literatura escrita nas línguas mais difundidas na região, prejudicando a integração

8 O objetivo do gráfico é mostrar a desigualdade nos índices de analfabetismo entre indígenas e não indígenas
dentro de cada país. No entanto, é importante ponderar o número absoluto da população indígena dentro desses
países, o que pode significar, por exemplo, que o número de indígenas analfabetos na Bolívia é maior que o
número de indígenas analfabetos na Argentina, pelo fato de que a população indígena boliviana é maior que a
argentina.



15

dos povos por meio da literatura. Combater essa taxa é o primeiro passo para que se possa

difundir as culturas originárias latino-americanas e caribenhas por meio da literatura,

permitindo que indígenas tenham acesso a esse tipo de arte e também consigam produzir

obras escritas.

No entanto, essa desigualdade na taxa de alfabetização também é sentida por outros

grupos subalternos, como negros e a população rural. Por exemplo, as mulheres na América

Latina e Caribe, que são um grupo subalterno, apresentam uma taxa de analfabetismo maior

que os homens há décadas (CEPAL, 2007). Ao analisar por uma lente interseccional , isto é,9

conjugando diferentes opressões e/ou contextos subalternos, a desigualdade é ainda mais

profunda.

As mulheres indígenas da zona rural que vivem nos países analisados acima, por

exemplo, apresentam uma taxa de analfabetismo média de 9%, chegando a mais de 20% na

Venezuela (SISPPI, 2021). Isso significa que, na Venezuela, duas a cada dez mulheres

indígenas que vivem na zona rural são incapazes de ler e de escrever. Dessa forma, as

histórias contadas por essas mulheres não estão nas estantes das bibliotecas e das livrarias,

impedindo que conheçamos a realidade de parte dos povos que vivem na nossa região.

Dessa forma, o combate ao analfabetismo deve ser pensado de maneira interseccional

e voltando a atenção para os grupos subalternos. A simples redução da taxa de analfabetismo

não garante o desenvolvimento de uma sociedade, já que o direito à educação de qualidade

pode estar assegurado apenas a um determinado grupo. É fundamental a alfabetização de

todos para que possamos integrar os povos por meio da literatura, sem distinção de raça, etnia,

renda ou qualquer outro critério.

Assim, pensar a questão do analfabetismo é crucial para se garantir o acesso à

literatura, mas não é só isso. Como já mencionado, o analfabetismo funcional também é fator

impeditivo para que as populações leiam e escrevam literatura. Este é um problema ainda

mais complexo que o analfabetismo absoluto, uma vez que poucos países latino-americanos e

caribenhos contabilizam suas taxas de analfabetos funcionais.

Existem várias formas de mensurar a capacidade da população de se engajar em

atividades sociais que exigem domínio da leitura e escrita, ou seja, sua alfabetização

funcional. Uma delas são as provas internacionais aplicadas para alunos de todo o mundo,

9 Um olhar interseccional significa compreender que determinados indivíduos sofrem opressão a partir da
conjugação de diferentes categorias minoritárias (CRENSHAW, 1991), como o fato de ser mulher e indígena, por
exemplo.
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como o PISA, que é aplicada anualmente para alunos de 15 anos. De acordo com dados da

prova realizada em 2009, cerca de 50% dos estudantes latino-americanos e caribenhos não

possuem nível 2 de leitura, que é o nível mínimo para comprovação de alfabetização

funcional (MARTÍNEZ et al, 2014).

Isso significa que metade dos jovens da região não são capazes de usufruir da

literatura, com grande déficit na leitura e na escrita, sendo caracterizados como analfabetos

funcionais. Dessa forma, a discussão sobre o acesso à literatura passa pela alfabetização e

desenvolvimento da alfabetização funcional em jovens e adultos de maneira interseccional,

como já mencionado. Porém, garantir que todos consigam utilizar de maneira eficiente suas

habilidades de escrita e leitura é suficiente para garantir o acesso à literatura? O que mais

pode ser feito para que as pessoas tenham mais contato com a literatura escrita e oral?

Se compararmos as taxas nacionais de analfabetismo e o número de pessoas que se

declaram como leitores de livros, veremos que somente a alfabetização não é suficiente. De

acordo com estudo feito pelo CERLALC, Centro Regional para o Fomento do Livro na

América Latina e Caribe, em nove países da América Latina, somente o Chile possui uma

taxa de leitores de livros de 80% da população (CERLALC, 2013). Levando em consideração

que a taxa de alfabetização chilena é de 96% (WORLD BANK, 2020), podemos perceber que

nem todos aqueles que sabem ler se consideram leitores de livros. O quadro abaixo exibe os

resultados do estudo do CERLALC em relação à taxa de alfabetização em 2013.

Tabela 1: taxa de leitores autodeclarados e alfabetizados

País % de leitores autodeclarados % de alfabetizados

México 27% 94%

Peru 35% 94%

Colômbia 48% 94%

Brasil 50% 91%

Venezuela 50% 95%

Uruguai 66% 98%

Rep. Dominicana 68% 91%

Argentina 70% 99%
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Chile 80% 96%
Fonte: elaborado pelos autores com dados de CERLALC (2013) e WORLD BANK (2020)

Assim, o estudo apresentado nos revela que outras ações precisam ser tomadas para

que as pessoas criem o hábito de leitura. De acordo com o mesmo estudo do CERLALC, os

principais motivos que afastam as pessoas da literatura escrita são a falta de tempo para ler e a

falta de interesse (CERLALC, 2013). Com isso, surgem questionamentos acerca de como

promover o consumo de literatura por outros meios e como fomentar o interesse das pessoas

pela literatura. Estas e outras questões são passos para além da alfabetização que são de

grande importância para promover o acesso à literatura na nossa região, tanto escrita quanto

oral.

Além dos obstáculos do analfabetismo e desinteresse pela literatura oral e escrita na

América Latina e Caribe, existem outras barreiras que dificultam o acesso à literatura. O valor

para se ter tal acesso é um deles, assim como a concentração de livrarias em grandes centros

urbanos (CASTAÑEDA, 2005), de forma que muitas pessoas não podem arcar com a compra

recorrente de livros, por exemplo. Nesse sentido, o papel das bibliotecas é imprescindível.

A Federação Internacional de Associações Bibliotecárias (IFLA) reconhece a

importância dessas instituições na garantia e democratização do acesso à literatura na

América Latina e Caribe. De acordo com a organização, esses espaços são chave para a

criação de uma memória cultural sobre as literaturas orais e escritas (IFLA, 2011), uma vez

que ampliam o acesso a tais registros. Debater sobre a dinamização e expansão desses

mecanismos é parte crucial para a temática do acesso à literatura.

A partir disso, é importante se perguntar: mas garantir o acesso a qualquer literatura é

suficiente para promover a integração dos povos latino-americanos e caribenhos por meio da

literatura? Certamente não, pois um livro escrito por um norte-americano sobre a Idade Média

na Europa não promove a aproximação entre os povos da América Latina e Caribe. Na

verdade, também é crucial pensar quais literaturas são essas que são consumidas na nossa

região, quais povos estão sendo representados, e de que maneira eles são representados. Este é

o tema do próximo tópico deste Guia, em que trataremos a literatura como uma ferramenta

para a integração entre os povos e debateremos formas de manuseá-la com este fim.
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2.3.2. Intercâmbio literário: a literatura como ferramenta para a integração entre os

povos

A literatura é uma expressão artística e cultural de muitos povos no mundo, que está

presente na América Latina e Caribe mesmo antes da chegada dos primeiros livros. Como foi

visto, diferentes comunidades mantêm suas tradições por meio das histórias contadas, seja de

forma escrita ou seja pela oralidade. Assim, apreciar a literatura de um povo é uma forma de10

aprender mais sobre ele.

Quando entramos em contato com uma nova cultura sem a intenção de colonizá-la ou

destruí-la, mas buscando compreendê-la e respeitá-la, nós nos aproximamos do povo que

manifesta essa cultura. Passamos a ver semelhanças e diferenças com a nossa cultura,

compreendemos sua história e seus costumes, criamos vínculos com pessoas que veem o

mundo de uma maneira distinta. Dessa forma, não mentimos ao dizer que é possível viajar ao

se ter contato com a literatura de um outro povo. Quando esse aprendizado por meio da

literatura ocorre de maneira massificada entre diferentes povos ocorre o que chamamos de

intercâmbio literário.

O intercâmbio literário é uma modalidade do intercâmbio cultural, quando duas ou

mais culturas entram em contato e compartilham suas culturas. Como mencionado, esse

processo gera aproximação entre diferentes povos, sendo uma ferramenta utilizada por vários

governantes para estreitar as relações entre países. Isso porque a realização em massa desse

intercâmbio cultural é uma forma de apoiar a construção de uma comunidade.

No entanto, o que é uma comunidade? O antropólogo indiano Arjun Appadurai (2001)

apresenta alguns esclarecimentos que são úteis para a compreensão desse conceito. De acordo

com o autor, uma comunidade pode ser entendida como um espaço marcado pela intensa

circulação de cinco fluxos culturais. Estes fluxos são: o étnico, o tecnológico, o financeiro, o

ideológico e o midiático.

O fluxo étnico diz respeito à circulação de pessoas dentro desse espaço da

comunidade, de forma que os indivíduos devem conseguir transitar pela comunidade e

interagir entre si diretamente. O fluxo tecnológico faz referência ao intercâmbio tecnológico

dentro da comunidade, como empresas de um país que se instalam em outro. O fluxo

10 Aqui o verbo apreciar tem a intenção de englobar todas as formas de se ter contato com a literatura, seja por
via escrita, oral, em uma peça de teatro ou qualquer outra forma de exposição de um conteúdo literário, sem
reduzir a literatura à leitura.



19

financeiro é o fluxo de investimentos na bolsa, compra e venda de empresas e outras formas

de envio e recebimento de dinheiro de outras localidades (APPADURAI, 2001). Apesar da

importância de todos os fluxos, estes três primeiros não serão tratados detalhadamente no

comitê, uma vez que não possuem ligação direta com a temática da literatura.

No entanto, os fluxos ideológico e midiático são cruciais para as discussões. Isso

porque o fluxo ideológico diz respeito ao intercâmbio de ideias, valores e posicionamentos

políticos entre os povos que vivem no espaço da comunidade (APPADURAI, 2001). Essa

circulação é feita muitas vezes com o apoio do fluxo midiático, que é a troca de elementos

culturais e artísticos (APPADURAI, 2001), como filmes, música e, naturalmente, literatura.

Ao fortalecer o intercâmbio de manifestações culturais entre diferentes povos, pode-se

fomentar um sentimento de proximidade em relação ao outro mesmo sem o contato físico

constante, rompendo preconceitos, compartilhando valores e estabelecendo várias conexões

entre povos distintos. Assim, a literatura pode ser entendida como uma ferramenta para a

integração dos povos latino-americanos e caribenhos.

Para que isso seja feito, é preciso mais do que ampliar o acesso à literatura e motivar

as pessoas a consumir tal conteúdo. Também é preciso que a literatura dos diferentes povos

seja difundida na região, buscando representar as comunidades marginalizadas que têm suas

histórias frequentemente esquecidas. Para isso, é preciso buscar meios para que essas

comunidades contem suas próprias histórias, sendo colocadas como protagonistas de sua

manifestação literária. Além disso, é necessário buscar mecanismos para que essas histórias

circulem pela América Latina e Caribe, fortalecendo os fluxos de natureza midiática e

ideológica.

Assim como foi visto no tópico sobre o acesso à literatura, aqui a interseccionalidade

também é fundamental. Homens brancos como Gabriel García Márquez (Colômbia), Miguel

Ángel Asturias (Guatemala), Mario Vargas Llosa (Peru) e Jorge Amado (Brasil) são

considerados grandes nomes da literatura latino-americana, com livros traduzidos para

diferentes idiomas e premiados mundialmente. Em contrapartida, histórias contadas por

mulheres negras, como Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis e Carolina Maria de

Jesus, e indígenas, Briceida Cuevas Cob, Márcia Wayna Kambeba e Eliane Potiguara, por

exemplo, ainda encontram grandes entraves para a popularização .11

11 O livro "Vozes literárias de mulheres negras" (SANTIAGO, 2012) traz análises de obras de oito
autoras negras baianas. O livro "Enciclopédia negra: Biografias afro-brasileiras" traz também verbetes
sobre escritoras negras. A wiki Bibliografia das Publicações Indígenas no Brasil contém um amplo



20

De acordo com a pesquisadora brasileira Ilka Souza, isso ocorre em razão da chamada

"paternidade cultural" (SOUZA, p. 25). A história contada pelos homens brancos é entendida

como a única existente, a mais verdadeira e autêntica. Assim, ao olhar para o passado, são

raras as menções femininas, indígenas e negras entre os cânones literários latino-americanos e

caribenhos, o que impacta na produção literária no presente e na integração dos povos da

região. Assim, o fortalecimento do intercâmbio literário deve levar em consideração tais

problemáticas, compreendendo a sub-representação de determinados grupos.

Pensando nisso, é também preciso trabalhar na difusão e preservação da literatura oral,

tradição milenar dos povos originários da América Latina e Caribe (AYBAR, 1980).

Notavelmente, a transposição da oralidade para a escrita não é o suficiente para isso, uma vez

que a literatura oral envolve performances, entonações na voz e compartilhamento da história

em grupo (SÁNCHEZ, 2015), de maneira que o livro não é capaz de transmitir toda a

complexidade da literatura oral. De acordo com Darío Sánchez (2015) a transposição de tais

narrativas para a literatura escrita historicamente resultou em uma alteração de seu conteúdo,

uma vez que muitas delas foram feitas por colonizadores que tinham pouca familiaridade com

as culturas originárias.

Assim, cabe não só pensar sobre a autoria daquilo que se circula no intercâmbio

literário, mas também pensar nas diferentes visões que se manifestam nas literaturas. Adriana

Minervina (2018) levanta o debate acerca da representação feminina no Romantismo

brasileiro, alegando que foi tradicionalmente feita por homens com visões machistas. Isso não

invalida a produção literária considerada canônica na América Latina e no Caribe, mas suscita

questões acerca dos riscos de se mostrar apenas uma visão sobre a realidade. Para pensar na

criação de uma comunidade verdadeira na região, que busque integrar todos os povos, é

importante que outras visões sejam contempladas.

Cabe também problematizar as traduções e adaptações para transformar a literatura em

uma forma de arte acessível a todos. Na América Latina e Caribe o espanhol e o português

são os idiomas falados pelo maior número de habitantes, mas o inglês, o francês, o guarani, o

quéchua e tantas outras línguas originárias também são faladas. No Apêndice II consta um

quadro as famílias linguísticas da América Latina de acordo com o Atlas Sociolinguístico dos

Povos Indígenas na América Latina.

índice de publicações de obras literárias e científicas de autores indígenas brasileiros. Por último, a
iniciativa Leia Mulheres Indígenas, que pode ser encontrada no Facebook e no Instagram, também
indicam obras de autoras indígenas brasileiras. Todas são fontes para encontrar próximas leituras.
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O espanhol é a língua mais difundida entre os países presentes, comparada ao

português em número de falantes na América Latina e Caribe. No entanto, as línguas

originárias, línguas crioulas e outras línguas de origem europeia são fortes marcas da nossa12

região. Embora muitos indivíduos falem mais de uma língua, especialmente nos países em

que dois ou mais idiomas são amplamente difundidos e em áreas fronteiriças, é preciso estar

atento a tais dinâmicas para buscar uma integração mais ampla.

Assim, diversas são as possibilidades para trabalhar a literatura como uma ferramenta

de integração, difundindo ideias e também apresentando novas culturas para os povos.

Proporcionalmente, vários são os obstáculos para que se consiga fazer isso de maneira efetiva,

buscando representar todos os povos, respeitar todas as formas de se fazer a literatura e

mantendo a atenção no multilinguismo e multiculturalismo característicos da América Latina

e Caribe. Dessa forma, a questão do intercâmbio literário é de fundamental importância para o

comitê, tal qual o acesso à literatura.

Para sustentar ambas problemáticas e garantir que as ações tomadas agora gerem

transformações significativas no longo prazo, é preciso estar atento ao papel da literatura na

educação. Isso porque a formação de jovens na América Latina e Caribe é crucial para

assegurar que a integração dos povos da região seja sustentável, de maneira que evolua com o

tempo. Este é o assunto do próximo tópico, que encerra a apresentação do tema do presente

Guia de Estudos.

2.3.3. O papel da literatura na educação

O presente tópico trata de como a literatura é abordada na educação, formando

indivíduos interessados no tema e integrados culturalmente com os demais povos

latino-americanos e caribenhos. Por essa razão, a questão do analfabetismo e analfabetismo

funcional foi discutida anteriormente, para que aqui se discuta a necessidade de revisar a

forma como se ensina literatura na América Latina e Caribe. Assim, o tópico está intimamente

relacionado com as problemáticas do acesso à literatura e o uso desta como ferramenta na

12 As línguas crioulas são sistemas linguísticos que surgem em espaços de convivência entre falantes de origens
distintas que compartilham da necessidade de se comunicarem mutuamente, o que, com o passar dos anos,
resulta no estabelecimento de uma língua que se aproxima a uma síntese das línguas faladas originalmente por
esses falantes (PÉREZ, 2021). São exemplos o crioulo haitiano e o crioulo antilhano, ambos falados no Caribe.
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integração dos povos, já que a formação educacional dessas pessoas é a base de um processo

de integração sustentável no longo prazo.

Como foi visto anteriormente, os baixos níveis de leitura na América Latina e Caribe

não condizem com a realidade da alfabetização nesses países, de forma que o analfabetismo

não é a razão pela qual as pessoas não consomem a literatura escrita. Foi também apontado

que o Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe (CERLALC)

mostra que a maior parte das pessoas não lê por falta de interesse na literatura.

A formação de pessoas interessadas nas literaturas escrita e oral passa pelo ambiente

escolar que, para que se consiga fazer da literatura uma ferramenta de integração dos povos,

deve passar por necessárias reformas. Isso porque, de acordo com o pesquisador Antônio de

Pádua (2016), o ensino de literatura nas escolas brasileiras não dialoga com a realidade de

muitos estudantes, limitando-se a uma história da literatura que lhes é pouco transformadora,

o que é semelhante em grande parte dos países da região. Dessa forma, não consegue

despertar o interesse dos mesmos, especialmente quando se trata de grupos marginalizados

e/ou em condições de vulnerabilidade.

Segundo o autor, a literatura que normalmente se ensina nas escolas, a chamada

literatura canônica, é usualmente escrita por homens brancos ricos de séculos passados que

tratam de problemas particulares de seu contexto . Dessa forma, o próprio Antônio relata,13

que, em sua condição de jovem, negro, pobre e homossexual, acessava a literatura canônica e

percebia como pessoas como ele eram humilhadas pela sociedade, descartadas e

marginalizadas (PÁDUA, 2016). Isso, defende o autor, teve consequências não só na sua

formação ao fim dos anos 1980 no Brasil, mas tem consequências décadas depois em muitos

outros lugares (PÁDUA, 2016).

Por isso, os jovens buscam outro consumo de literatura escrita, recorrendo a livros,

revistas e histórias em quadrinhos mais recentes, em que encontram essa representatividade

(PÁDUA, 2016). De acordo com Antônio, muitos jovens são de fato leitores, mas não da

literatura canônica, revelando que o ensino da temática não desperta o interesse dos

estudantes. Assim, para que a literatura seja utilizada para buscar uma integração entre os

povos latino-americanos e caribenhos, é preciso que tais questões de ensino sejam revistas.

13 Aqui vale ressaltar a figura de Machado de Assis, que se trata de um autor negro que foi embranquecido ao
longo do tempo (GONÇALVES, 2004), isto é, foi retratado como homem branco em imagens veiculadas e
reproduzidas constantemente.
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No entanto, apesar dos diversos obstáculos para fazer com que o conteúdo literário

seja interessante, existem outras problemáticas que carecem de debate. É necessário que se

repense a forma como é ofertado o conteúdo de literatura, indo além da história de

movimentos literários de uma determinada localidade. Porém, como fazer isso em uma região

tão desigual? Como operacionalizar esse ensino de forma a abarcar tantos contextos distintos?

Além disso, o ensino de literatura com base naquilo que é lido pelos jovens não atinge

os objetivos do comitê. A justificativa para isso também é apontada por Antônio Pádua

(2016), que mostra que as referências literárias juvenis são majoritariamente norte-americanas

e europeias. Assim, nota-se que há poucas referências latino-americanas e caribenhas no

mundo literário jovem, dificultando a operacionalização da mesma para a integração entre os

povos.

É importante ressaltar que a representatividade é importante, ou seja, é crucial que o

jovem se veja nas histórias apreciadas por ele, mas não é o único aspecto a ser levado em

consideração. Ao ter contato com uma obra de ficção ambientada em um outro país, ou

mesmo em um mundo fictício, a pessoa pode se projetar naquele lugar, ainda que não se trate

de sua própria realidade. Da mesma maneira, pode representar uma fuga de uma realidade que

pode ser muito dura, o que também é um papel relevante desempenhado pela literatura.

Ainda, é fundamental também buscar representar outras formas de literatura, como a

literatura oral. Antônio Pádua (2016) também acrescenta que o modelo de ensino da temática

nas escolas é restrito ao documento escrito, abrindo pouco ou nenhum espaço para histórias

contadas oralmente, músicas, teatro e outras manifestações literárias que não fazem uso da

língua escrita. Muitos são os obstáculos para reformar o ensino da literatura de forma a

alcançar os objetivos do comitê, mas também são muitas as possibilidades.

Devemos lembrar que a literatura é um meio de conhecer uma nova cultura, um fluxo

cultural midiático que nos ajuda a compreender um outro povo e nos aproxima dele. Ao

mobilizar isso para o ensino da literatura, ampliando o acesso à mesma e buscando a

integração na América Latina e Caribe, é possível pensar em políticas que valorizem o

multiculturalismo tão característico da CELAC. Porém, o que é a CELAC? Como é essa

organização em que serão debatidos esses temas? Este é o tema da próxima seção, em que é

apresentada a estrutura da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ
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O processo de formalização de uma aliança entre países latino-americanos e

caribenhos é tão antigo quanto a independência desses países. Historicamente, muitas

tentativas foram realizadas para estabelecimento de uma região mais unida, capaz de

apresentar soluções conjuntas para seus problemas particulares e articular seu

desenvolvimento a partir de parcerias com seus vizinhos. É com esse intuito que os

governantes da América Latina e Caribe se reuniram em diferentes cúpulas multilaterais que

precederam a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC)

(PEREIRA, 2016).

Na III Cúpula da América Latina e Caribe, em 2011 na Venezuela, foi estabelecida a

CELAC. Na ocasião foi assinada a Declaração de Caracas, o documento fundador da

Comunidade (CELAC, 2011a). Nela é afirmado o intuito de avançar na integração política,

econômica, social e cultural, buscando equilíbrio entre a unidade e a diversidade dos povos

(CELAC, 2011a). Com 33 países membros, a CELAC é o único órgão regional que concentra

todos os países da América Latina e Caribe. A imagem abaixo mostra os países da região e no

Apêndice II consta a lista de todos esses membros da CELAC.

Figura 1: América Latina e Caribe

Fonte: elaborado pelos autores
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No que diz respeito à cultura, a Declaração de Caracas reconhece a importância

histórica dos povos indígenas e negros na formação da América Latina e Caribe, participando

das lutas por libertação, consolidação dos países e desenvolvimento da cultura (CELAC,

2011a). Por isso, reconhece a pluralidade cultural que compõe a região, buscando promover as

manifestações culturais de todas as raças e etnias que habitam os 33 países da CELAC

(CELAC, 2011a). Dessa forma, a Comunidade de Países Latino-Americanos e Caribenhos se

configura como o único organismo da região a agregar todos os países da região, sendo um

espaço profundamente marcado pelo multiculturalismo.

Isso também é visível no multilinguismo defendido pela organização. No espaço da

Comunidade são falados mais de 400 idiomas, passando pelas línguas de origem europeia

(como o português e o espanhol) e línguas dos povos originários da região (como o quéchua,

aymara e guarani) (UNICEF, 2009). A CELAC toma como idiomas oficiais da organização o

espanhol, o francês, o holandês, o inglês e o português, buscando abarcar o maior número de

línguas amplamente faladas na América Latina e Caribe (CELAC, 2011b).

No campo da cultura, não foram apresentadas decisões relevantes até o ano de 2013,

ano proposto para a simulação. Por essa razão, a discussão proposta tem caráter de ineditismo

para a organização, possibilitando decisões mais amplas e livres acerca da literatura na

América Latina e Caribe. Para limitar a discussão, propõe-se assentar o comitê sobre os três

pilares mencionados no tópico anterior, de forma a orientar o debate sobre uma temática não

abordada pela CELAC.

De forma a buscar a representação plural necessária para a deliberação da

problemática apresentada, estarão presentes na reunião países membros da CELAC,

representações de povos indígenas, organizações internacionais e não governamentais, além

de célebres autores da região. O comitê será composto por 35 delegações, todas mencionadas

ao final deste Guia de Estudos, que debaterão em moderação grega. Nesse tipo de moderação,

as delegações erguem suas mãos quando desejam se pronunciar e a mesa seleciona uma

pessoa aleatoriamente. De maneira a respeitar as determinações da CELAC no que diz

respeito às resoluções, estas serão recomendatórias e tomadas por consenso entre todos os

presentes na reunião.

3. POSICIONAMENTO DOS ATORES
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Nesta seção serão apontados os posicionamentos dos atores das quatro naturezas

presentes no comitê: povos indígenas; países membros da CELAC; organizações

internacionais e não governamentais; autores célebres da região. É possível observar nos

posicionamentos que não há divergências de objetivo no comitê, ou seja, não há delegações

que não buscam uma integração por meio da literatura. O obstáculo existente é como

estruturar tal integração, por exemplo: os povos indígenas devem ser incorporados à

sociedade nacional abrindo mão de sua etnia? Deve-se permitir que estes povos permaneçam

isolados desta sociedade nacional? Como contornar os conflitos existentes entre os povos

indígenas e os governos nacionais? Como estabelecer o diálogo entre povos que se

comunicam por línguas distintas? Tudo isso demanda um esforço conjunto de todos os

presentes, cada um contribuindo com pensamentos criativos e críticos para a construção de

políticas eficazes e sustentáveis.

Esta seção se limita a fazer apenas um panorama geral acerca desses atores, sem levar

em consideração as particularidades de cada delegação que fazem com que sejam únicas e

igualmente relevantes para o debate. Será possível encontrar informações detalhadas sobre o

posicionamento de cada delegação nos dossiês a serem divulgados no site do comitê. Mesmo

assim, estas orientações não devem prender os delegados a uma linha de argumentação muito

específica, servindo como uma base para uma argumentação criativa que respeite

determinados fundamentos apresentados no Guia de Estudos e no dossiê.

3.1. Representações de povos indígenas

Os povos indígenas estão espalhados por toda a extensão da América Latina e em

menor concentração no Caribe (DIVERSIDADE ÉTNICA, 2015). Por isso, é um erro crer

que podem ser entendidos como um grupo homogêneo, sendo que manifestam diferentes

culturas, cultivam tradições distintas e se comunicam em diversas línguas (UNICEF, 2009).

Da mesma maneira, cada representação indígena busca ser a voz de povos que vivem em

contextos variados, como situações de isolamento em aldeias ou em contexto urbano, o que

reforça a necessidade de um pensamento plural para formular o posicionamento dessas

delegações. Além disso, existem representações indígenas de múltiplas naturezas, como

lideranças locais em aldeias, associações de povos a nível nacional (relacionadas ou não a



27

órgãos governamentais) ou até mesmo organizações transnacionais, ou seja, que reúnem

povos indígenas que se localizam em diferentes países. No entanto, uma coisa comum une

todos os povos originários da América Latina e Caribe: o histórico de marginalização desde a

colonização (KOCH et al, 2019).

Em razão disso, o posicionamento dessas delegações se dá em torno de uma busca por

maior respeito e representação de suas manifestações literárias no contexto de integração dos

povos. É necessário que essas delegações sejam a voz daqueles que há séculos mantém uma

rica tradição oral que é constantemente atacada por políticas fundamentadas em um conceito

de literatura que não as contempla totalmente (AYBAR, 1980). Da mesma maneira, é preciso

repensar políticas para a literatura que preservem também as línguas originárias de nossa

região, que permanecem vivas e de uso constante em diferentes países da América Latina

(UNICEF, 2009). Dessa forma, as representações de povos indígenas são cruciais para o bom

andamento do debate e alcance dos objetivos do comitê, mesmo que não tenham o direito ao

voto para aprovação de propostas de resolução.

3.2. Países membros da CELAC

Como já abordado, a CELAC é uma organização formada por todos os países da

América Latina e Caribe com o intuito de aprofundar a integração entre os mesmos. Todos

esses países são interessados nesse tipo de iniciativa cooperativa como forma de buscar o

desenvolvimento conjunto da região, acreditando na riqueza dos países por conta de suas

diversidades. Tal diversidade não é só doméstica, como também internacional, já que cada

país possui um contexto específico de acesso à literatura, intercâmbio literário e literatura na

educação, como foi abordado ao longo do Guia de Estudos. O que une todos esses países é a

vontade de trabalhar pela integração dos povos e suas riquezas literárias, fundamentadas em

sociedades igualmente ricas em diversidade cultural.

No entanto, é enganoso pensar que esses interesses não são, em alguns casos,

conflitantes, especialmente quando se trata da relação entre povos indígenas e o governo do

país onde esses povos residem. Desde o período colonial, os ataques às culturas originárias

foram constantes, o que não acabou após a independência dos países da América Latina e
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Caribe. Dessa forma, alguns países possuem relações conflitantes com os povos indígenas , o14

que pode ser revisto ao longo das reuniões da CELAC (2013).

Dessa maneira, o que os países membros da CELAC buscam é uma coordenação entre

si e com participação dos membros observadores para construir ações que atendam a todos os

contextos e ações específicas para determinadas situações compartilhadas por um grupo

menor de países. A redução das taxas de analfabetismo indígena e não indígena, o aumento do

número de leitores, os esforços para maior representação de grupos marginalizados no

mercado editorial e no ensino de literatura nas escolas são exemplos de problemas

compartilhados por diferentes países da região. Porém, os representantes das nações da

América Latina e Caribe também devem compartilhar entre si soluções encontradas por cada

país para combater esses problemas, apoiando o comitê na construção de políticas públicas

sustentáveis no âmbito da CELAC. Por isso, a participação ativa dos países membros da

Comunidade é imprescindível para o comitê.

3.3. Organizações internacionais e não governamentais

As organizações internacionais e não governamentais presentes no comitê da CELAC

(2013) são instituições que atuam especificamente no campo da promoção cultural e literária

na América Latina e Caribe. Essas delegações são observadoras, de forma que não votam para

aprovação de propostas de resolução, apenas apoiam na elaboração durante o debate. Isso não

significa que são menos importantes que as delegações votantes, pelo contrário, são cruciais

para o debate por contarem com um conhecimento específico na elaboração de políticas

públicas que nenhum país membro é capaz de possuir.

Dessa maneira, o posicionamento dessas organizações é de dispor de seus recursos,

dentro do possível, para apoiar na integração dos povos latino-americanos e caribenhos. Esses

recursos, financeiros ou não, são importantes para a formulação de iniciativas que sejam

efetivas para alcançar os resultados desejados no comitê. Além disso, é papel das

organizações internacionais e não governamentais compartilharem suas experiências e ideias

com os demais presentes no comitê, a fim de promover a elaboração de uma proposta de

14 Alguns exemplos disso são: a construção da Usina de Belo Monte no Brasil, o conflito jurídico entre o povo
Sarayaku e o Equador, a luta do povo Mapuche no Chile pelo direito à terra e a guerra civil na Guatemala nos
anos 1990.
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resolução que se fundamente em práticas que funcionem de acordo com as necessidades do

comitê. Assim, a participação de tais delegações é de grande relevância para o comitê.

3.4. Autores célebres da região

Os autores célebres da região são delegações que gozam de profundo respeito de todos

os demais presentes no comitê. São todos reconhecidos internacionalmente pela qualidade de

seus trabalhos, por representarem seus povos por meio da literatura e por acreditarem na

literatura como ferramenta de mudança para um mundo melhor. Esses autores são de

nacionalidades diversas, raças e etnias distintas e com ricas experiências que podem ser

compartilhadas no comitê. Também são delegações observadoras, o que significa que apenas

apoiam na elaboração de uma proposta de resolução, mas não participam da votação para sua

aprovação.

Por mais que contenham posicionamentos distintos, pautados pelas vivências

específicas de cada um, os autores célebres convergem suas opiniões em torno de

determinadas temáticas. Todos eles estão interessados em um maior intercâmbio literário

entre os povos, de forma que diferentes grupos possam se expressar por meio da literatura e

possam ser lidos e ouvidos por outros povos. Da mesma maneira, por defenderem a literatura

como instrumento de mudança, os autores buscam novas formas de abordar a temática na

educação, com o intuito de formar pessoas que mantenham uma relação de consumo e

produção de literatura que seja crítica, criativa, respeitosa e que valorize as próprias origens

sem desvalorizar as demais. O pensamento desses autores servirá de inspiração para o comitê,

o que faz com que todos eles sejam muito importantes para as discussões a serem

empreendidas na CELAC.

4. QUESTÕES RELEVANTES PARA O DEBATE

● Como ampliar o acesso à literatura no espaço da CELAC e elevar o número de pessoas

com hábito de leitura na região?

● Como a CELAC pode atuar para fomentar o intercâmbio literário entre seus povos?

● Como a literatura pode promover culturas de povos originários da região?
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● Como a literatura na educação pode fomentar o sentimento de pertencimento à região

e promover uma formação humana que respeite outras culturas?

Lista de representações

Ailton Krenak Ariano Suassuna Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil (APIB)

Briceida Cuevas Centro Regional para o
Fomento do Livro na
América Latina e Caribe
(CERLALC)

Comissão Nacional para o
Desenvolvimento dos povos
Indígenas (CDI)

Conceição Evaristo Conselho Indígena da Conselho Nacional de Ayllus
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América Central (CICA) e Markas do Qullasuyu
(CONAMAQ)

Dany Laferrière Estado Plurinacional da
Bolívia

Estados Unidos Mexicanos

Federação Internacional de
Associações e Instituições
Bibliotecárias (IFLA)

Gabriel García Márquez Grupo Iberoamericano de
Editores

Isabel Allende Jamaica República Argentina

República Bolivariana da
Venezuela

República da Colômbia República da Guatemala

República da Nicarágua República de Cuba República de Honduras

República do Chile República do Equador República do Haiti

República Dominicana República do Paraguai República do Peru

República Federativa do
Brasil

República Oriental do
Uruguai

Rosamaria Roffiel

Organização das Nações
Unidas para Educação,
Ciência e Cultura
(UNESCO)

Organização Nacional de
Mulheres Indígenas Andinas
e Amazônicas do Peru
(ONAMIAP)

APÊNDICES

Apêndice I

Povos originários da América Latina
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Fonte: DIVERSIDADE ÉTNICA, 2015

Apêndice II
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As famílias linguísticas indígenas da América Latina

Família Linguística Número de línguas Países que compartilham da família

Arawak 41 11

Tupi-guarani 38 8

Caribe 34 6

Maya 30 4

Tukano 23 5

Pano 21 3

Otomangue 18 6

Chibcha 18 6

Jé 15 1

Yuto-Nahua 11 2

Mondé 8 1

Guahibo 7 2

Tupari 6 1

Enlhet-Enenlhet 6 1

Guaycurú 6 3

Mixe-Zoque 6 1

Jívaro 5 2

Takana 5 2

Barbacoa 4 2

Sáliba 4 2

Hokana 4 1

Misumalpa 4 1

Famílias com 3 línguas
ou menos e línguas
independentes

106 Entre 1 e 14
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