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Resumo: 

 Por meio de leituras dos antigos autores que buscavam a definição e a integração 

latino-americana, criticá-los e refletir sobre estas, tendo como principal intenção, analisar 

se e como o Brasil se insere nas elaborações sobre América Latina, refletindo, como eram 

elaboradas estas ideias; analisando definições de identidade e nacionalismo, relacionadas 

ao Brasil e aos outros países latino-americanos, para poder ver as semelhanças e 

diferenças no contexto, histórico, social, antropológico e cultural, buscando compreender 

como os brasileiros se percebem e porquê, a este termo.  

 

Palavras-chave: América Latina; Identidade; Identidade nacional; Cultura; Nacionalismo. 

 

Resumen:  

 Por el medio de lecturas de los antiguos autores que buscavan la definición y la 

integración latinoamericana, critiarlos y refletir sobre estas, teniendo como principal 

intención la imposibilidad o posibilidad de inclusión de Brasil al termo: América Latina, 

refletiendo, como eran elabodaras estas ideas; siempre buscando su inclusión, junto a las 

definiciones de identidad y nacionalismo, relacionadas al Brasil y a los otros países 

latinoamericanos, para poder ver las semejanzas y diferencias en el contexto, histórico, 

social, antropologico y cultural, buscando compreender como los brasileños se perciben 

y porque, a este termo. 

 

Palabras-clave: América Latina; Identidad; Identidad nacional, Cultura; Nacionalismo 
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1. Objeto  

Está pesquisa terá como principal objeto a análise de músicas brasileiras e latino-

americanas que tratem de identidade e nacionalismo, por meio de leitura de antigos 

autores que buscavam “definir” América Latina e a integração latino-americana, para 

discutir se e como o Brasil se insere nas elaborações sobre América Latina; apontando as 

semelhanças e diferenças no contexto, histórico, social, antropológico e cultural que 

permitam compreender como os brasileiros se percebem em relação à América Latina.1 

2. Objetivo 

 

 O objetivo deste trabalho é analisar se e como o Brasil se insere nas elaborações 

sobre América Latina, analisando estudos anteriores sobre a identidade geral da América 

Latina, para que, desta forma, tendo em vista a história, economia, cultura e os costumes, 

possamos, por meio da análise das letras das músicas selecionadas, estabelecer se e em 

que termos o Brasil se pensa em relação a este universo de representações.  

3. Justificativa  

 

 O estudo publicado pelo The Americas and the World: Public Opinion and 

Foreign Policy (As Américas e o Mundo: Opinião Pública e Política Externa) na edição 

de 2014/2015, afirmam que 4% dos brasileiros se identificam diretamente como latinos, 

sendo 79%, que se identificam como “brasileiros”, 13% como “cidadãos do mundo” e 

1% se dizem “sul-americanos”, enquanto 43% de outros seis países latinos (Argentina, 

Chile, Colômbia, Equador, México e Peru), onde foi feita a mesma pesquisa, acabaram 

se identificando primeiramente como latinos2. 

“Argentinos, chilenos, colombianos, equatorianos e peruanos 

indicaram "latino-americano", "sul-americano" e "cidadão do mundo". 

E a segunda e terceira opção dos mexicanos depois de "latino-

americano" foram, respectivamente, "cidadão do mundo" e "norte-

americano".” (Guimarães, 2015) 

                                                           
1 Esta pesquisa tem seu corpo elaborado pela ordem expressa como base no site da FAPESP: 

<http://www.fapesp.br/10408>. 
2 Disponível em <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151217_brasil_latinos_tg>. 
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Podemos ver que os entrevistados dos outros países, tem muito mais uma 

identificação latino-americana que os brasileiros. Pelo que afirma o jornal da BBC, 65% 

dos brasileiros entrevistados reconhecem a importância de uma relação com os países 

vizinhos quando o assunto é ter uma economia mais eficiente. Foi o acesso a esta pesquisa 

que possibilitou o início da pesquisa aqui proposta, tendo como base a curiosidade em 

compreender o sentimento do povo brasileiro de não pertencimento à América Latina. 

Partindo da afirmação anterior, iremos definir a ideia de identidade de modo geral, 

para que seja possível estabelecer uma relação desta com as identidades latino-americana 

e a brasileira, assumindo que toda definição do conceito pode ser questionada, 

proporemos aquela que será adotada por nós.  

Muitos estudiosos tentaram, em certa medida, definir uma identidade latino-

americana, mas por conta da América Espanhola ter diferentes nações e costumes, sempre 

foi muito complicado torná-la unificada sem distinções de “fronteiras”, por isso este 

trabalho se mostra inovador, por basear-se nestas diferentes tentativas para criar uma 

unidade nos países. 

Com a pesquisa proposta neste projeto, pretendemos contribuir com os estudos 

brasileiros sobre a América Latina, além de responder por um viés cultural, social e 

antropológico, a uma questão que muitos se fazem, mas que respondem afirmando a 

diferença dos brasileiros como se devendo apenas à língua ou a história da colonização 

portuguesa. No entanto, como Ribeiro (2010), entendemos que esta é: 

“Como se vê, pouco significava, porque fundada numa pequena 

variação linguística que não chega a ser obstáculo para a comunicação, 

ainda que tendamos a enxergá-la com base numa longa história comum, 

interatuante, mas muitas vezes conflitante.” (RIBEIRO, 2010, p.25)  

 Pesando na interpretação de que o povo brasileiro não se percebe como próximo 

aos outros povos latino-americanos, por conta da língua e da colonização portuguesa, 

propomos que esta não é uma justificativa suficiente para explicar a questão. 

Recorreremos a um novo viés para os estudos de ciências sociais sobre o tema, 

procurando encontrar uma nova explicação para esta questão.  

 Buscamos identificar se para além dos movimentos que vem sendo concretizados, 

principalmente economicamente e politicamente, por meio das organizações conhecidas 
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como MERCOSUL3, UNASUL4, CELAC5 e entre outras, também existe um movimento 

social e cultural de aproximação entre Brasil e América Latina. Sabemos que, 

historicamente, inclusive intelectuais perceberam o Brasil como apartado das elaborações 

sobre a América Latina, como no caso do filósofo mexicano Leopoldo Zea, que percebia 

o Brasil como caracterizado por um contexto histórico distinto. 

“La emancipación política de los primeros fue seguida de las más 

violentas guerras intestinas; por lo que se refiere al Brasil, su 

emancipación política, así como los demás cambios políticos que se 

realizaron, se alcanzó dentro del más completo orden: un buen día, el 

pueblo que se había acostado siendo colonial despertaba siendo un 

imperio independiente; para despertar, otro día, siendo república.” 

(ZEA, [1965],p.31)  

 Dizer que na história brasileira não houve violência e usar esta “diferença” como 

explicação para a separação da luso-américa em relação à hispano-américa, é uma ideia 

que deve ser superada. Embora esta tenha sido difundida por certos intelectuais, 

primordialmente no  século XX, esta não imagem da sociedade brasileira como pacífica 

não pode mais ser aceita. A história brasileira se deu de forma muito mais complexa e 

violenta do que se costuma pensar, não por acaso o Brasil foi o último país do mundo 

história a abolir a escravização de pessoas. 

 Uma das bases do trabalho que propomos é o livro “Las venas abiertas de América 

Latina” de Eduardo Galeano, que inclui o povo brasileiro a América Latina. A obra –  que 

tem como ponto principal explicar que a história dos países é uma história de exploração, 

começada nas colônias com os europeus e posteriormente realizada por empresas 

multinacionais, analisa as ditaduras militares dos diversos países durante o século XX, 

que foram importantes para a passagem da exploração do europeu para o norte-americano, 

que se percebe como “dono” da região, graças à  “política da boa vizinhança”, processos 

que se apresentam em todos os países –  será o norte para a visão histórico econômica do 

trabalho que desenvolveremos. 

3.1. A razão de propormos trabalhar com letras de música  
 

                                                           
3 Mercado Comum do Sul. 
4 União de Nações Sul-americanas. 
5 Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. 
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 Segundo Chaia (2007): 

“A obra de arte possui presença autônoma, dada a sua estrutural 

potencialidade, expondo formas de falas, linguagens ou expressões, 

disponibilizando fluxos para trafegar poderes, sejam eles estéticos ou 

ideológicos. Assim, ao abrir inúmeras possibilidades em sua 

apropriação, a obra coloca inusitados, ou até improváveis, recursos para 

o conhecimento e a ação no mundo.” (CHAIA, 2007, p.28) 

 As obras de arte, são sempre muito importantes para o entendimento, seja do 

mundo, de um momento histórico ou até mesmo da posição política e os ideais de um 

determinado artista. É por essa razão, por exporem o caráter cultural de sociedades, que 

escolhemos trabalhar com letras de músicas, uma vez que estas são mais difundidas, 

atingindo um grande público maior. Assim, acreditamos que a análise de letras de 

músicas, entendidas como expressões culturais, permitirá responder a questão que propõe 

este trabalho. 

4. Metodologia 

 

Para a realização desta pesquisa serão usadas músicas de seis países, Argentina, 

Chile, Colômbia, Equador, México e Peru, que foram escolhidas conforme critérios da  

pesquisa apresentada pelo jornal BBC. Uma exceção é a música “Latinoamérica” do 

grupo portorriquenho, Calle 13, que foi incluída devido a sua grande importância e 

difusão, não só pela América Latina, mas principalmente pelo Brasil. As letras de músicas 

serão entendidas como manifestações das bases que reforçam as definições de identidade 

e nacionalismo locais. Um dos critérios de seleção foi serem músicas com letras que 

mencionem a América Latina, valorizando alguma região que faz parte do continente 

(Andina ou Amazônia) ou alguma relação direta com a palavra “latino”, de forma direta 

ou indireta, por assim dizer, dando a entender que está falando de alguma característica 

do continente ou dos países. Outro critério foi a importância do cantor (que está 

apresentado na tabela1) para o país no qual ele pertence, pois isso ajuda a saber o quanto 

a música foi difundida, principalmente entre a população do país ao qual tal cantor 

pertence. 

Os anos em que foram lançadas as músicas foi outro critério, pois nosso recorte 

temporal se centrou nos anos de 1965 à 2018, deixando uma grande margem para 
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podermos relacionar os diferentes momentos históricos de cada um dos países onde as 

músicas foram produzidas e difundidas, como podemos ver na tabela a baixo: 

Tabela 1  

Músicas Países Momentos Históricos Ano Cantor

Latino America Brasil Protestos contra o aumento da passgem do transporte público 2013 Flicts

Somos sur Chile Criação da então presidenta do "Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género"2014 Anita Tijoux

Canción con todo Argentina Ano da posse de Marcelo Levingston durante a ditadura 1970 Mercedes Sosa

America Latina Brasil Impeachment da primeira presidenta brasieira, Dilma Rousseff 2016 Dante Ramon

Canción de los Andes Equador Protestos contra a política economica do atual presidente 2001 Paulina Tamayo 

Sangue latino Brasil Ano de inicio das "Diretas já", por eleições diretas para presidente 1983 Ney Matogrosso

Latino-americano Brasil Os protestos do "MPL", se tornam contra o governo atual 2013 Malungo

Soy loco por ti, América Brasil Ato institucional numero cinco, que dava mais poder ao governo militar 1968 Caetano Veloso

Patria madrina México A fuga do narcotraficante "El Chapo" 2015 Lilia Downs

Latinoamerica Porto Rico Maior taxa de crescimento 2010 Calle 13

Amor latino Colômbia Se reinicia o acordo de paz com "Las Farc", chamado: Acuerdo de Los Pozos2001 Carlos Vives

Apenas um rapaz latino-americano Brasil A morte dos dois ex-presidentes:  Jucelino Kubitschek e João Goulart 1976 Belchior

Soy latino-americano Brasil Três dirigentes do Partido Comunista são mortos na chamada Chacina da Lapa1976 Zé Rodrix

Volver a mi tierra Peru Vitória do primeiro presidente de esquerda, Ollanta Humala 2011 Saywa

Latino-americano jovem Brasil Greve dos policiais em Salvador 2012 Banda BJ e Raiz

Canto da mulher latino-americana Brasil Impulsionamento do ódio petista e aumento do concervadorismo 2013 Padre Zezinho

Canción por la unidad Latinoamericana Brasil  Presidente Ernesto Geisel sanciona a Lei Falcão, que altera o Código Eleitoral 1976 Clube de Esquina

Amante latino Brasil Governo Geisel faz o pacote de abril 1977 Sidney Magal

Mulato latino Brasil Anulação do ato institucional numero cinco 1978 Luiz Melodia

Rebolada Brasil Primeiro ano do governo Temer e fim de políticas sociais 2017 Latino e Labarca

Tabela elaborada pelo autor. 

4.1. Identidade 

Para começar a definição de identidade, será necessárioa dar luz a sua relação com 

a cultura e com as sociedades tanto latino-americana, como pensada separada dela a 

brasileira, mas primeiramente, se terá em conta que ela é um movimento social, sendo 

formado de forma interna e externa do indivíduo. “A identidade, nessa concepção 

sociológica, preenche o espaço entre o “interior” e o “exterior” – entre o mundo pessoal e o mundo 

público.”(HALL, 2006, p.12) 

 O autor jamaicano Stuart Hall é nossa referência para pensar a ideia de identidade, 

a noção de sujeito sociológico, proposta pelo autor, será fundamental neste trabalho.  

 “O controle regular do corpo é um meio fundamental através do qual 

se mantém uma biografia da auto-identidade; e, no entanto, ao mesmo 

tempo o eu está quase sempre ‘em exibição’ para os outros em termos 

de sua corporificação.”(GIDDENS, 2002, p.59) 

 Começando a definir o “Eu”, ou por assim dizer o interior do indivíduo, Anthony 

Giddens apresenta esta relação com o corpo, dizendo que ao controlar o seu corpo ou o 

seu físico, sua mente poderá se formar, criando o que ele denomina de “auto-identidade”, 

que nada mais é que esta possibilidade de um ser poder ter diferentes interpretações de si 

mesmo, o que se desenvolve em relação com as relações sociais, com o “exterior”, 

estando sempre em conjunto com a “auto-identidade” e o corpo. 
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 “Se tomarmos o termo ‘cenário’ como referente às partes cênicas 

de equipamento expressivo, podemos tomar o termo ‘fachada pessoal’ 

como relativo aos outros itens de equipamento expressivo, aqueles que 

de modo mais íntimo identificamos com o próprio ator, e que 

naturalmente esperamo que o sigam onde quer que vá.” (GOFFMAN, 

2005, p.31) 

 Já tendo em vista que a definição para a existência do “Eu”, tem a ver com uma 

relação do corpo para com a “auto-identificação” do sujeito, Erving Goffman, 

acrescentará, com os conceitos de “cenário” e “fachada pessoal”, a questão do caráter 

maleável da identidade, para poder apresentar o começo da explicação da junção do 

“interior” para com o “exterior”. Goffman propõe que esta é uma relação dependente do 

“cenário” no qual o indíviduo está inserido, cada situação faz com que ele tenha 

determinadas “representações” (outro conceito do autor), que dependem das relações 

sociais nas quais o indíviduo está inserido, é dizer, um determinado indíviduo não terá 

um único jeito de ser, mas vários, dependendo do meio no qual ele está inserido e quais 

as relações sociais que ele estabelece.  

“Com isso podemos perceber outro fato curioso: não só a identidade de 

uma personagem constituí a de outra e vice-versa (o pai do filho e o 

filho do pai), como também a identidade das personagens constitui a do 

autor (tanto quanto a do autor constitui a das personagens).” (CIAMPA, 

1989, p.60) 

 A visão baseada na psicologia social, proposta por Antonio Ciampa, permite 

explicar o caráter principal da identidade, como uma relação de diferentes “personagens” 

que se constroem mediante as relações sociais estabelecidas. Reforçando as discussões 

dos autores anteriores sobre a questão, esta acrescenta a ideia de que um indíviduo 

depende do outro para poder se constituir como é, isto é, a identidade se define por meio 

das relações sociais, que consistem no principal meio para a constituição do eu dos 

indivíduos.  

 “ (...) creio que é o momento de reconhecermos que toda 

identidade é uma construção simbólica (a meu ver necessária), o que 

elimina portanto a veracidade ou a falsidade do que é produzido.” 

(ORTIZ, p.8, 1986) 
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 A definição de identidade proposta por Renato Ortiz, por mais que ele fale da 

cultura e nacionalidade brasileiras exclusivamente, permite pensar o que o autor define 

como “construções simbólicas”, que se modificariam ao passar da história, mantendo 

portanto a ideia de que a identidade é algo “maleável”. Ao relacionar esta ideia ao 

nacionalismo, quando discute construções de uma comunidade e não só de um indivíduo, 

o autor marca a relação entre identidade e nacionalismo, propondo uma definição de 

identidade nacional que nos interessa. 

4.2 Nacionalismo 

  

Em Comunidades imaginadas (2008), Benedict Anderson se dedica a analisar as 

formas de pensamento construídas a partir do Iluminismo e a Revolução, que deixaram 

de lado as eras dinásticas, para criar a ideia de nação. O autor propõe que as nações 

começaram a se formar, independente das desigualdades e explorações que possam haver, 

com base em uma “camaradagem horizontal” entre os indivíduos que vivem em um 

determinado território, sendo essa ideia reforçada pelo uso de uma língua comum, usando 

como exemplo a constituição dos jornais nacionais, nos quais o que determinava as 

notícias que nele estariam era o interesse da população. Segundos o autor, estes seriam 

aspectos cruciais para entender o nacionalismo. 

 “Para explicar a descontinuidade e a inter-relação entre as línguas 

impressas, a consciência nacional e os Estados nacionais, cumpre 

observar o grande conjunto de novas entidades políticas que surgiram 

no hemisfério ocidental entre 1776-1838, todas definido-se de modo 

auotoconsciente como nações e, com a interessante exceção do Brasil, 

como repúblicas (não dinásticas)”. (ANDERSON, 2008, p.82) 

 Se baseando principalmente nas construções nacionais das Américas, para 

sustentar sua explicação sobre o nascimento das nações, como constituições 

impulsionadas contra um inimigo em comum, o colonizador, o que impulsionou as 

diferentes guerras de independência. 

 São estes pontos apresentados sobre o nacionalismo, que fazem com que as 

pessoas morram por estas formas imaginadas de agrupamento, por se identificarem por 

uma determinada comunidade, tornando de certa forma, a identidade que deveria ser 

maleável, até mesmo quando se está falando de identidade nacional, acaba se perdendo 
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em uma “falsa” impossibilidade de mudança, como se o nacionalismo, não fosse uma 

identificação “maleável” do individuo a uma determinada “comunidade”; seria uma 

forma de tentar entender o que o autor tenta explicar em sua obra, com o fato de pessoas 

se sacrificarem pelo país em que vivem, o que para ele seria um ato de superioridade da 

comunidade em que vive, sobre a sua própria vida. 

 Por impulsionar esta nova ideia sobre o nacionalismo, Benedict Anderson, será 

fundamental para a definição neste trabalho, por ter sido não só para este, mas para o 

estudo deste conceito no campo das ciências sociais no século XX, por isso este autor 

será a base principal, por usar a hispano-américa como exemplo, traz um importante 

aporte e um impulso inicial para a discussão do nacionalismo e de sua relação com a 

América Latina, por mais que possa começar dialogando com autores sobre o tema e 

depois que o critiquem por sua visão sobre o continente. 

 “O nacionalismono Oriente foi, portanto, um produto, enfim, da 

influência e da conquista ocidental. Este elo é talvez mais evidente no 

país plenamente oriental em que foram implantados princípios do que 

viria a se tornar o primeiro movimento nacionalista moderno das 

colônias.” (HOBSBAWM, 2014, p.231) 

 “Bebendo da mesma água” que Benedict Anderson, Eric Hobsbawm, define o 

nacionalismo como um produto das conquistas ocidentais, olhando principalmente para 

as colônias europeias no mundo oriental, que segundo ele teriam impulsionado suas ideias 

nacionalistas, devido a dominação europeia, por isso, podemos dizer que ele se aproxima 

muito da definição dada, olhando a América Espanhola, pois ele também vê pelo viés 

nascente de revoluções contra colonizador principalmente, mas neste caso, olhando para 

o Ocidente em relação ao Oriente.  

“O desenvolvimento do rádio foi fundamental, mais do que o da 

televisão, porque transformou certos tipos de música ou até certas 

canções – e não estamos falando de hinos nacionais - em símbolos de 

seus países entendidos por todos, dentro e fora de suas fronteiras, e 

porque levou as notícias nacionais a áreas remotas e ao alcance dos 

analfabetos.” (HOBSBAWM, 2017, p.484) 

 Uma ruptura importante que marca a diferença da explicação de Anderson para os 

tempos atuais é a sua relação com os novos mecanismos de difusão de notícias, que 

vieram com a modernidade, ultrapassando fronteiras e trazendo a conhecimento de 
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principalmente músicas podendo vir ao conhecimento de toda a população de um país, 

por meio de uma nova tecnologia, que não depende da necessidade de aprender a ler, 

podendo chegar a países próximos ou até a ser conhecida mundialmente, o que é 

conhecido hoje como a globalização, que nada mais é do que o resultado desses meios 

pós-modernos de comunicação e difusão de notícias e produções culturais; o último meio 

que veio a ter este mesmo efeito, quase parecido, foi a internet.  

4.3 Reflexões dos diferentes argumentos ligados as letras das músicas 

 

  Para falar de nacional na sociedade brasileira, é preciso primeiro ter em conta que 

não é apenas uma raça que o comporta, mas a mistura entre os descendentes de pessoas 

negras que foram escravizadas, com os povos indígenas, pré-colombianos, que continuam 

existindo, bem menos que antes, mas que mesmo assim, fazem parte da mestiçagem que 

junto ao branco de origem europeia. “Na medida em que a sociedade se apropria das 

manifestações de cor e os integra ao discurso unívoco do nacional, tem-se que elas perdem sua 

especificidade.” (ORTIZ, 1986, p.43) 

 O processo de criação da ideia de nação brasileira ao eleger a mestiçagem como 

mote, acabou ocultando as origens das diferentes manifestações culturais que compõem 

a história brasieira, o que fez com que as raças tratadas como “inferiores”, tivessem seus 

costumes preteridos aos “superiores”, brancos de origem europeia. O “mito das três 

raças”, como apresentado por Renato Ortiz, tem o negro, branco e o indígena unidos em 

um único plano, mas este seria mais uma “desculpa” para excluir a existência das 

constribuições negra e indígena e valorizar apenas as de origem branca/europeia.  

Yo nasci aqui nessa província de San Salvador  

Trago purpurina sabor de anilina, sabor de amor 

Gosto de dançar a conga 

Gosto de bailar baião 

Gosto de sentir a brisa 

das palmeiras do meu sertão (MELODIA, 1978) 

 Na música brasileira “Mulato latino”, podemos ver os costumes mencionados na 

letra, que hora fala do local de origem, San Salvador, que por si só já é uma relação 
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metafórica, com a cidade Salvador da Bahia, no Brasil, para com o país centro-

americano6. Por mais que a letra desta música permita uma aproximação entre a cultura 

brasileira a dos demais países latino-americanos, neste momento, apenas iremos marcá-

la como fundamental para explicitar a questão da invisibilização das contribuições afro-

brasileiras à cultura nacional, como no caso do baião, que é uma dança conhecida por ser 

do nordeste, mas que tem origem do lundu, que é uma dança e canto de origem africana 

e poucas pessoas sabem. 

 “Por ejemplo, aquellas [políticas] destinadas a ‘mejorar la 

raza’ mediante la inmigración europea, los avances sobre 

territorios indígenas que hasta entonces habían permanecido bajo 

una relativa autonomía, los consiguientes procesos de imposición 

de un arbitrario cultural ‘nacional’ tendiente a la 

homogeneización de la población, la difusión de un modelo de 

educación científica.” (MORENO, 2007, p.162) 

 Além do “mito das três raças”, como forma de embranquecimento da sociedade 

brasileira, houve também o impulso da imigração europeia como forma de “purificar” a 

nação, além de substituir a mão de obra escrava. Está era uma política muito mais 

complexa, que foi praticada não só pelo governo brasileiro, mas por todas as nações 

latino-americanas. Este é um exemplo de um processo similar, que aproxima todas as 

nações latino americanas, a intenção de intelectuais de criar por seus próprios meios uma 

ideia de nação, que junto com a intenção de “melhorar a raça”(ou o branqueamento da 

sociedade), foram fundamentais para os projetos de modernização das sociedades latinas, 

ditas atrasadas.  

A reflexão sobre nacionalismo na América Latina será orientada pela crítica de 

Claudio Lomnitz (2001) à ideia de comunidades imaginadas proposta por Benedict 

Anderson. Pois, segundo Lomnitz, Anderson ignora que os processos de independência 

na América hispânica foram guerras travadas pelos “criollos” (filhos de europeus, que 

nasceram em terras americanas), envolvendo toda a população da região, que muitas 

vezes pessoas escravizadas, como as vindas de terras africanas e a população de origem 

pré-colombiana.  

                                                           
6 San Salvador. 
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“A gênese de cada sociedade nacional compreende tanto a luta contra a metrópole como 

as divergências internas, além dos conflitos com vizinhos.” (IANNI, 1987, p.8) Octavio Ianni 

fala da criação dos estados nacionais latino-americanos com perspectiva semelhante aos 

outros autores apresentados, mas acrescenta a questão dos conflitos com os países 

vizinhos e, ainda, as lutas internas que vieram a ocorrer, por conta de diferentes interesses 

ou por se estarem criando nações em locais onde existiam indígenas (que não tinham os 

mesmos interesses, como é o caso do Chile, que até hoje sofre com o conflito entre o 

Estado e a população Mapuche, que não se identifica como chilena, mas se encontra em 

território dito chileno). 

Soy lo que sostiene mi bandera 

La espina dorsal del planeta, es mi cordillera 

Soy lo que me enseñó mi padre 

El que no quiere a su patría, no quiere a su madre 

Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero 

que camina 

¡Oye! 

Totó La Momposina 

Tú no puedes comprar el viento 

Tú no puedes comprar el sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 

Tú no puedes comprar el calor (CALLE 13, 

2010) 

 A música Latinoamerica do grupo Calle 13, tem a valorização das paisagens e dos 

diferentes povos latino-americanos, como principal característica da letra, dando uma 

visão integradora da identidade latino-americana, o que não deixa de acrescentar falando 

sobre “tú no puedes comprar”. A ideia de Eduardo Galeano (2014), de que a história 

econômica da América Latina é uma história de exploração, é recuperada na letra, que 

apresenta de forma dramática características impossíveis de se retirar para proveito 

econômico. “ O povo sempre foi, nessse mundo nosso, uma mera força de trabalho, um meio de 

produção, primeiro escravo; depois assalariado; sempre avassalado.” (RIBEIRO, 2017, p.66) A 
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música afirma que história da América Latina sempre foi de exploração, com um sistema 

de trabalho e de produção voltado para fora dela, produzindo riquezas que nunca chegou 

a “ver”. Esta história de exploração também é conhecida pelo Brasil, algo que aproxima 

o país dos demais países latinos.  

 Acreditamos que o exemplo acima é um dos vários pontos de aproximação entre 

o Brasil e os demais países latino americanos. Um dos maiores desafios do projeto que 

propomos é identificar e analisar outros.   

5. Cronograma 

Etapas 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre

Leitura da bibliografia             X            X              X          X             X

Criação das categorias de análise             X             X

Tratamento dos dados           X            X

Estudo dos períodos históricos             X              X

Análise das músicas selecionadas               X           X           X            X

Qualificação           X

Cumprimento dos créditos            X              X            X           X

Reuniões de orientação             X              X             X           X            X           X            X             X
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