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EDITORIAL

Poucos dias depois de assumir a direção do Memorial da América Latina chegou 
a mim uma solicitação inédita: autorização para que um patinador se exercitasse nos 
espaços livres desse grande centro cultural. Para surpresa de todos, eu disse que gos-
taria de autorizar, bastando para isso estudar como evitar qualquer dano às estruturas 
criadas por Oscar Niemeyer. Isto é, bastaria criar as boas condições para que esse so-
litário patinador, quem sabe um sonhador, deslizasse por esse espaço encantado que é 
um verdadeiro privilégio para a América latina e para a cidade de São Paulo. Não quero 
aqui concluir se a autorização foi dada, se era possível criar as condições de segurança 
exigidas por mim. Quero revelar meu desejo de que tanto os latino-americanos quanto a 
população de São Paulo tomem esse espaço como seu. Pois se o invólucro desse projeto 
é de extrema riqueza e sensualidade, dentro de seu oco frequentadores como nosso pati-
nador vão encontrar uma beleza sem fim, espaços mágicos, uma beleza também pensada 
por Niemeyer e Darcy Ribeiro, criadores do projeto do Memorial. Esses frequentadores 
descobrirão aqui uma infinidade de programações culturais, debates, encontros, expo-
sições, filmes, peças de teatro, eventos e comemorações diversos como datas de países 
e povos latino-americanos. E encontros os mais diversos com intelectuais ou com ar-
tistas, expositores, professores universitários, sambistas, cineastas, dramaturgos, artistas 
de rua, grafiteiros, artesãos. Esse é o encontro que desejo, esse o projeto de unidade na 
diversidade que almejo para o Memorial. Para isso é preciso uma política responsável a 
respeito do patrimônio e também uma política de atração de representantes de toda a 
diversidade latino-americana, fazendo conviver as mais altas formulações críticas com 
as formas populares de expressão. Uma presença a cada dia maior de nossa população, 
aprendendo a vivenciar esse caldeirão de cultura e lazer que o Memorial pode oferecer 
como nenhuma outra instituição.  Esse é o sonho e a diretriz fundamental da gestão que 
se inicia. Um Memorial culto, generoso e popular, aberto à imensa diversidade cultural 
da América Latina.
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A América Latina é uma espécie de bom veneno que corre pelas veias de incontá-
veis gerações, desde o descobrimento. Fruto de um complexo casamento entre povos 
europeus, mais precisamente ibéricos, conquistadores, − com a inesperada existência, 
tanto dessas terras férteis e da natureza exuberante, quanto de povos nos mais distintos 
estágios de desenvolvimento. Poderíamos imaginar aqui que tipo de civilização, passa-
dos 500 anos, esses povos teriam construído, se mantidos à margem desse encontro 
carregado de novidades, estranhezas, medos, curiosidade e violência. Assim, entre um 
futuro imaginário e a crua realidade do encontro, os povos desse continente foram se 
formando, enfrentando desafios os mais diversos, conformando nações, incorporando 
ou rejeitando povos originais desse paraíso que tanto enfeitiçou os intelectuais do mun-
do civilizado na era das descobertas. Não é uma equação simples. Pois nesse continente,  
mesmo exercendo seu poder, muitas vezes violento, colonizadores se encantaram com a 
terra, a natureza, as águas,− e mesmo com os povos. A América também para eles se ma-
terializava como esse doce veneno, o sonho da construção de um mundo novo, distante 
das limitações políticas, econômicas e mesmo ideológicas do Velho Mundo. Um mundo 
novo rebelde, carregado de sonhos e ousadias. A criação de nações e também o surto 
irrefreável de independências nascem desse desafio, desse doce veneno que ainda nos so-
bressalta e nos enche de perguntas e inquietações. A América Latina, mais do que nunca 
é um desafio enfrentado dia após dia, ano após ano, século após século, sem descanso. 
Nos últimos anos temos visto o crescimento de novas propostas, a busca da construção 
de novos caminhos para todos esses povos e nações. A ascensão política dos setores 
mais populares, marcadamente formados pelos descendentes dos povos originais,  excita 
a imaginação e expõe o desafio de uma nova construção que seja capaz de superar sem 
recusar o passado. Entender esses novos tempos é uma tarefa fundamental para todos 
que, como nós, amamos essa terra e sua história de lutas.

João Batista de Andrade 
Presidente da Fundação Memorial da América Latina.
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O imaginário contido nos mais de mil persona-
gens que povoam os livros do escritor baia-
no Jorge Amado (1912-2001), cujo centenário 
de nascimento está sendo festejado este ano, 
pode ser quase encaixado, guardada  a licença 

acadêmica, no conceito de inconsciente coletivo cunhado pelo 
psiquiatra suíço Carl Albert Yung (1875-1961). Milhões de bra-
sileiros e estrangeiros têm em algum canto da memória resquí-
cios dos traços de malandragem, sensualidade, luta, posições 
políticas e religiosas, dissabores, amores e ódio que delinearam 
as personalidades criadas pelo autor e que ajudaram, em certa 
medida, a construir, segundo alguns críticos, a identidade con-
temporânea do povo brasileiro. Muitos desses leitores foram e 
são artistas que se inspiraram no universo amadiano para criar 
suas próprias obras, e se tornaram veículos para levar a obra 

LITERATURA

Welliton Moraes

JOrge
sempre 

AmAdO
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Depois da fase engajada 
politicamente, Jorge 

Amado mergulhou no 
colorido da cultura baiana 

e apresentou ao mundo a 
identidade local.

do autor bem além do universo literá-
rio. Pintores, cineastas, atores, diretores, 
artistas plásticos, desenhistas, ilustrado-
res e dançarinos recorreram ao universo 
do mestre baiano, que virou  referência 
criativa. Embora tenha sido na TV que 
Jorge foi mais amado, autor com o maior 
número de obras adaptadas para o meio.

O filho de João Amado de Faria e 
de D. Eulália Leal, irmão de Jofre (1915), 
Joelson (1920) e de James (1922), vendeu, 
em 70 anos de carreira, quase 21 milhões 
de exemplares no Brasil, e seus livros foram 
traduzidos para 55 idiomas, em que teria al-
cançado, durante esse mesmo período, ou-
tros tantos milhões. O autor permaneceu 
no topo dos best-sellers por vários e vários 
anos. As estatísticas sobre a produção lite-
rária de Jorge Amado só foram superadas 
em 1990 por Paulo Coelho, considerado o 
autor de língua portuguesa mais comerciali-

Foto divulgação
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zado de todos os tempos, com 100 milhões 
de exemplares em 150 países, e com tradu-
ção para 66 idiomas. A imaginação criativa 
de Jorge Amado começou a se misturar 
com a de seus leitores em 1930, quando, 
aos 18 anos, foi lançado o seu primeiro li-
vro, O País do Carnaval, com mil exemplares. 
De cara foi bem recebido tanto pela crítica 
quanto pelo público.

Daí a se tornar um best-seller não 
demorou muito. Entrou para o Guinness 
Book of  Records em 1996 como o escritor 
mais traduzido do mundo, além de ter 
sido o primeiro brasileiro a entrar para 
a relação de best-sellers do The New York 
Times.  Suas obras chegaram a ser con-
sideradas a “carteira de identidade” bra-
sileira no exterior. Em sua trajetória, o 
advogado formado pela Faculdade Na-
cional de Direito, no Rio de Janeiro, em 
1935, e militante comunista, foi obriga-
do a exilar-se na Argentina e no Uruguai 
entre 1941 e 1942, período em que fez 
uma longa viagem pela América Latina.

Ao voltar, em 1944, separou-se 
de sua primeira mulher, Matilde Garcia 
Rosa. No ano seguinte, foi eleito depu-
tado estadual e assumiu uma cadeira na 

Assembleia Nacional Constituinte, na 
legenda do Partido Comunista Brasilei-
ro (PCB). Alguns especialistas conside-
ram que a militância comunista também 
contribuiu para que suas obras fossem 
conhecidas nos países comandados por 
políticos do partido, onde se estima que 
o escritor tenha vendido perto de 10 mi-
lhões exemplares. Como político, é de 
sua autoria a lei, ainda hoje em vigor, 
que assegura o direito à liberdade de cul-
to religioso. O escritor era simpatizante 
do Candomblé. Ainda em 1945, casou-
se com Zélia Gattai, sua companheira 
até a morte. Em 1955, decidiu afastar-se 
da política, após retornar de outro exílio 
e de ter perdido sua filha Lila. Ele teve 
outros dois filhos, João Jorge e Paloma. 

A produção literária de Jorge 
Amado pode, em linhas gerais, ser dividi-
da em duas grandes fases – a engajada e a 
desengajada, segundo alguns críticos. Na 
primeira, que vai até o seu rompimento 
com o Partido Comunista, a desigualda-
de e a injustiça social, a aspereza da vida 
dos mais pobres, a avareza dos coronéis 
e o comprometimento ideológico eram 
temas recorrentes em suas obras. Cacau e 

Gabriela Cravo e 
Canela é uma de suas 
obras mais conhecidas 
e a campeã de 
adaptações.
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Suor, Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, 
Terras do Sem-Fim e São Jorge dos Ilhéus, 
além de O Cavaleiro da Esperança (biogra-
fia de Luiz Carlos Prestes), são alguns 
dos livros que representam essa fase do 
autor. Após seu afastamento da política, 
o escritor se dedicou a temas mais líricos, 
comportamentais, de costumes, apimen-
tados e até mesmo grotescos. Aí que sur-
gem a sensualidade de Gabriela e a crítica 
de costumes de Dona Flor e seus dois Mari-
dos e o grotesco de A Morte e A Morte de 
Quincas Berro D’água.

Independentemente da fase, os li-
vros do escritor baiano, que muitas vezes 
foi apontado pela crítica como um autor 
mais preocupado com o enredo do que 
com o apuro do texto, esparramaram sua 

Región Ancash, 
cerca de la mina 
Pachapaqui, 
Perú

Cenas de Capitães 
da Areia, de 2011, 
segunda versão 
cinematográfica da 
obra, com direção de 
Cecília Amado, neta do 
autor.

influência mundo afora. Desde o começo 
de sua carreira, a concretude com a qual 
desenhava as nuances de seus persona-
gens e as enredava em histórias pitorescas 
chamou a atenção de artistas plásticos. 
Vários deles se inspiraram na imaginação 
de Jorge Amado, seja para ilustrar seus 
livros, seja para fazer pinturas, desenhos, 
esculturas, instalações, a partir de suas 
referências. O pintor Aldemir Martins, 
morto em 2005, bebeu nessa fonte. O 
renomado artista cearense, reconhecido 
internacionalmente, foi responsável pe-
los desenhos das aberturas de novelas 
inspiradas nas obras do escritor, como a 
primeira edição de Gabriela, assim como 
ilustrou os livros Os Pastores da Noite, A 
Bola e o Goleiro e Navegação de Cabotagem.
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Carybé é outro artista renomado 
que também recorreu a esse universo 
literário. Em 1976, ele fez as ilustrações 
para o livro O Gato Malhado e a Andori-
nha Sinhá.  Dois anos depois, em 1978, 
voltou a emprestar seu talento e ilus-
trou o livro A Morte e a Morte de Quincas 
Berro D’Água. Em 1992, por ocasião 
das comemorações dos 80 anos do es-
critor, Carybé participou da exposição 
Jorge Amado e as Artes Plásticas, no 
Museu de Arte da Bahia, e fez nesse 
mesmo ano uma exposição individual 
na Alemanha, no International Som-
mertheatre, no Festival de Hamburgo 
e outra em Paris, onde expôs 10 painéis 
dos Orixás no Centro Georges Pompi-
dou. Outros artistas reconhecidos den-
tro e fora do Brasil figuraram nas obras 
de Amado, entre os quais, Iberê Ca-
margo (ABC de Castro Alves), Calasans 
Neto (Tereza e Tieta, na Fundação Casa 
de Jorge Amado e a escultura Ode a Jor-
ge Amado na Lagoa do Abaeté), Kiko 
Farkas (A Bola e o Goleiro), Renina kartz 
(O Cavaleiro da Esperança e Navegação de 
Cabotagem). Di Cavalcante, que também 
participava da militância comunista, foi 
amigo de uma vida inteira. O artista 

ilustrou parte dos livros Gabriela, Cravo 
e Canela e Navegação de Cabotagem.

As adaptações são muitas. Gabrie-
la,  Cravo e Canela virou novela pela pri-
meira vez na extinta TV Tupi e está em 
sua segunda adaptação na TV Globo. 
Outras tantas obras do escritor tam-
bém foram parar na TV, como Dona 
Flor e Seus Maridos, A Morte e A Morte de 
Quincas Berro d`Água, Tenda dos Milagres, 
Capitães da Areia, Tereza Batista Cansada 
de Guerra.

Gabriela é uma das campeãs de 
adaptações. Além de novela, o roman-
ce da mulata e o sírio Nacib também 
foi parar nas telas de cinema, e no pal-
co, onde já foi encenado algumas ve-
zes, e ainda virou espetáculo de dança, 
encenado pelo Balé do Teatro Munici-
pal do Rio de Janeiro, fotonovela e qua-
drinhos. Dona Flor e seus Dois maridos, 
por sua vez, pôde ser visto no cinema, 
no teatro (tanto no Brasil, quanto nos 
EUA), além de ter inspirado diversas 
composições musicais. Caminho si-
milar foi percorrido por Tereza Batista 
Cansada de Guerra, que foi adaptado 
para TV, filme e inspirou até tema de 
carnaval baiano.

Capitães da Areia foi adapta-
do para o teatro e a dança (no Brasil, 
França, Alemanha, e Argentina), para 
os quadrinhos, cinema e minissérie de 
televisão. A história de Mar Morto pôde 
ser ouvida em rádionovela (no Brasil 
e na Argentina), lida em quadrinhos e 
vista no cinema. O conterrâneo e ami-
go pessoal Dorival Caymmi compôs 
motivos diversos sobre o tema Mar 
Morto, usando palavras do livro para 
criar canções, caso de É doce morrer no 
mar. Caymmi ainda fez diversas outras 
canções que tiveram como tema os 
personagens de Jorge Amado, como 
Tereza Batista. Já Tieta foi transformada 
em trilha sonora por Caetano Veloso.

O escritor, na Bahia, 
cenário de uma obra 

traduzida para 55 
idiomas.

Welliton Moraes é jornalista.
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TRÁFICO
DE PESSOAS

DENÚNCIA

Eduardo Rascov

U
m menino pobre de onze anos de Belém do 
Pará foi convencido por sua madrinha a mo-
dificar seu corpo com silicone, a se vestir de 
mulher e a viajar para São Paulo. Na metrópo-
le, já devidamente siliconizado, Carlos (nome 

fictício) foi treinado  a fazer programas do jeito que os clien-
tes de alto padrão gostam. Ele não ficava na rua, era a cereja 
do bolo muito bem guardada. Seus encontros eram em hotéis 
e outros lugares reservados. Nessas condições, um programa 
não custava menos do que oitocentos reais. Carlos não enten-
dia bem o que estava acontecendo nem por que sua liberdade 
era cerceada. Mal sabia ele que estava prestes a ser enviado 
para outro país em algum ponto remoto do planeta, onde va-
leria uma pequena fortuna, equivalente talvez a algumas parti-
das de cocaína ou a lotes de submetralhadoras israelenses Uzi.
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Após uma denúncia, o menino foi 
resgatado pela polícia e por membros do 
Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas do Estado de São Paulo. Carlos 
recebeu assistência psicológica, foi en-
tregue de novo aos pais, entrou para o 
programa de proteção a testemunhas e 
mudou-se com a família para um lugar 
seguro no norte do país. Deu sorte.

Esse é um caso emblemático, que 
reúne certas características típicas de 
uma modalidade criminosa que aconte-
ce debaixo do nosso nariz: pobreza, ig-
norância, ingenuidade, aliciamento por 
uma pessoa próxima, exploração sexual, 
tráfico de pessoas, cárcere privado e tra-
balho escravo. Há o agravante da questão 
de gênero, o que torna o enfrentamento 
a esse crime ainda mais complicado, pois 
os travestis e os transexuais encontram-
se atualmente em uma espécie de limbo, 
não são citados nas leis nem em certos 
relatórios oficiais que procuram enfren-
tar esse problema contemporâneo. Se o 
menino Carlos fosse “exportado” para 
alguma máfia internacional, era possível 
que levasse na bagagem um carregamen-
to de drogas. E se pensarmos que há um 
mercado de órgãos ativo e crescente – a 
venda de órgãos é legal em alguns países, 
como a Inglaterra – sabe-se lá o que po-
deria ter acontecido a ele. As transnacio-
nais do crime investem não só no comér-
cio ilegal de armas e substâncias viciantes 
que alteram a consciência, mas também 
no comércio de vidas.

Outras formas de tráfi-
co de pessoas são co-

muns e estão muitas vezes associadas à 
migração, como, por exemplo, meninas 
brasileiras de classe média que saem do 
país sonhando em ser modelos e acabam 
obrigadas a se prostituir na Rússia, na 
Húngria. Ou então o grupo de meninos 
de comunidades quilombolas do Vale do 
Ribeira, sul do Estado de São Paulo, ali-
ciados por “olheiros de futebol”, mas que 
acabaram forçados a fazer sexo quase 24 
horas por dia, a base de whisky e viagra. 
Todos esses são casos documentados e 
protegidos por sigilo.

Esses foram alguns dos aspectos 
abordados por um evento que procurou 
chamar a atenção para essa afronta aos 
direitos humanos que muitas vezes passa 
despercebida: o comércio de vidas. Or-
ganizado pelo Memorial e pelo Instituto 
Latino-Americano de Promoção e Defe-
sa dos Direitos Humanos (ILADH) em 
setembro, o 7º Encontro Internacional 
sobre Migração e Tráfico de Pessoas na 
América Latina reuniu um grupo hetero-
gêneo de autoridades, especialistas e mili-
tantes da causa. Eles foram praticamente 
unânimes em reclamar da forma que o 
Estado bra-
si le iro 
está 

enfrentan-
do esse proble-

ma. “Há que se 
ter vontade polí-

tica dos governos, 
nos níveis federal, es-

tadual e municipal, para 
se implementar uma política 

pública de enfrentamento ao tráfico 
de pessoas. O Brasil carece de legislação, 
de dados oficiais, de um sistema de pro-
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teção às pessoas em situação de tráfico. 
A sociedade civil e o poder público pre-
cisam estar irmanados na luta em defesa 
da dignidade da pessoa humana”, comen-
tou Anália Ribeiro, uma das responsáveis 
pelo encontro de três dias, ex-coordena-
dora do Programa Nacional de Proteção 
a Testemunhas e do Comitê de Enfrenta-
mento ao Tráfico de Pessoas do Estado 
de São Paulo. Atualmente assessorando a 
presidência do Memorial, Anália Ribeiro 
planeja organizar, como desdobramen-
to desse encontro, um foro de discussão 
continuada, com o intuito de aprofundar 
cada tema, e um curso de especialização 
em direitos humanos, migração e tráfico 
de pessoas.

Entre as autoridades que abriram 
o 7º Encontro Internacional sobre Mi-
gração e Tráfico de Pessoas na América 
Latina estava o 
Cardeal Arce-
bispo Metro-
politano de 
São Paulo 

Dom 
O d i l o 

Scherer. 
Ele anun-

ciou em pri-
meira mão o tema 

da Campanha da Soli-
dariedade de 2014: “O trá-

fico de pessoas e a exploração se-
xual”. Ao seu lado na mesa, o presidente 
do Memorial, João Batista de Andrade, 
o Procurador Geral do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo, Márcio Elias 
Rosa, a diretora do Movimento Contra 
o Tráfico de Pessoas, Débora Aranha, e 
o presidente do ILADH, Ricardo Yama-

traves-
tis convive-
ram com outros religiosos participantes, 
como o padre italiano Ermanno Alegri, 
que atua na periferia de Fortaleza, CE, 
e a irmã Rosita Milesi, diretora do Ins-
tituto de Migrações e Direitos Huma-
nos (ela apontou o descompasso entre 
o que se faz e o que se fala nas áreas de 
migração e tráfico de pessoas no Bra-
sil). O padre Ermanno criou a Adital 
(Agência de Informação Frei Tito para 
a América Latina), cuja finalidade é fa-
zer conhecer as ações dos movimentos 
sociais no sentido de construir mais ci-
dadania, solidariedade e ética.

saki. A mestra de cerimônias chamava 
a atenção; a simples presença dela ali já 
sinalizava que aquele também era um 
evento contra a discriminação e a invi-
sibilidade de um grupo de pessoas em 
situação de fragilidade social acentuada:  
o encontro foi apresentado pela travesti 
Renata Perón, ela mesma uma migrante 
de Juazeiro, BA, que conseguiu sobre-
viver e se impor graças ao seu talento 
artístico como intérprete de Noel Rosa. 
Renata Perón tem exercido um papel 
importante na defesa de minorias. Ou-
tra militante pelos direitos GLBT (gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis e transexu-
ais) a falar foi a travesti Janaína. Peda-
goga, ela denunciou que, salvo exceções 
como a do menino Carlos, os casos de 
transferência  forçada de travestis não 
são notificados como tráfico de pes-
soas, deixando a vítima sem direito 
à acolhida e assistência esta-
tal.  Além de Dom 
Odilo, as 
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 Por meio da Adital, até o Vaticano 
noticiou as discussões no Memorial. Sob 
o título São Paulo: encontro internacional 
debate migração e tráficos de pessoas na 
América Latina, o portal News.va, The Va-
tican Today, destacou a fala de Dimitri Sa-
les, vice-presidente do ILADH: “É muito 
importante inserir a questão da imigra-
ção, especialmente na América Latina, de 
modo que o tema tenha mais visibilidade, 
consiga-se conhecer bem essa realidade e, 
assim, saber qual direção tomar no nos-
so trabalho a respeito”. A notícia também 
saiu na Rádio Vaticana, enfatizando que o 
Brasil estará no “centro de vários even-
tos mundiais, como a Copa do Mundo de 
2014 e as Olimpíadas em 2016, portanto, 
segundo Dimitri Sales, “é preciso estar 
prontos para proteger a integridade das 
pessoas e garantir que seus direitos não 
sejam violados, sobretudo devemos pro-
teger as pessoas mais vulneráveis”. Sabe-
se que em torno de  grandes eventos inter-
nacionais, como a Fórmula 1, e os citados 
acima, forma-se uma rede de prostituição 
que pode incorrer no tráfico de pessoas, 
exploração sexual e trabalho escravo. Em 
suma, os participantes do encontro in-
ternacional folgaram em ver reafirmado 
o papel da Igreja Católica na defesa dos 
direitos humanos de todos, inclusive dos 
travestis e transexuais, pois, afinal, dizem 
os padres, somos todos filhos de Deus.

O 7° Encontro Internacional sobre 
Imigração e Tráfico de Pessoas na Améri-
ca Latina  reuniu especialistas, autoridades 
e militantes de ONGs de Brasil, Colôm-
bia, Bolívia, Peru, El Salvador, Equador, 
Paraguai, Canadá, Estados Unidos, Itália e 
Camboja. Esse é um assunto que interessa 
todos porque cerca de 3% da população 
mundial, quase 200 milhões de pessoas, 
residem em um país distinto do seu nasci-
mento. Calcula-se que desses, 30 milhões 
são latino-americanos. Essa situação dá 
margem ao comércio de vidas atual, quase 
tão lucrativo quanto o de armas e drogas. 
Como foi amplamente discutido, o tráfico 
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de pessoas é um fenômeno antigo, mas 
tem aumentado a partir dos anos 1990, 
com a globalização dos mercados. Por isso, 
busca-se mecanismos de enfrentamento da 
migração associada ao tráfico de pessoas.

  Tradicional exportadora de pes-
soas, a América Latina passou a detectar 
nos últimos anos o aumento do número 
de migrantes que chegam ao continente. 
O fenômeno, evidenciado por um estudo 
da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), deriva das políticas duras contra 
os indocumentados em nações desenvol-
vidas. Mais recentemente, notícias de tráfi-
co de haitianos para o Brasil, por meio do 
Peru, têm sido veiculadas, sem falar nos 
casos em relatos de exploração de traba-
lhadores irregulares bolivianos, peruanos 
e paraguaios por donos de confecções 
brasileiros e coreanos. No ano de 2009, 
cerca de 60 mil estrangeiros que viviam 
irregularmente no Brasil foram agraciados 
com uma anistia. Medidas semelhantes fo-
ram criadas na Argentina, na Colômbia e 
no México. Mas calcula-se que o  número 
dos não documentados seja bem maior.  
A comissão especial para questões migra-
tórias da OEA admite as dificuldades em 
definir os números reais desses fluxos.

Apesar da escassa preparação para 
enfrentar esse fenômeno, os países latino-
americanos estão se esforçando para criar 
e articular programas de cooperação e re-
formas migratórias. Encontros como esse 
organizado pelo Memorial e pelo ILADH 
fazem parte do esforço para qualificar 
profissionais para atuar na implementa-
ção de políticas públicas nessa área, assim 
como estimular a realização de estudos, 
cursos, pesquisas, diagnósticos, produção 
de conhecimento e discussões qualifica-
das acerca da temática, além de estabele-
cer intercâmbios sobre as diferentes for-
mas de intervenção.

Eduardo Rascov é jornalista e editor do site do 
Memorial da América Latina.
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BRASIL NA FEIRA DO LIVRO DE

FrANKFUrT

FEIRA

Tânia Rabello



17

A participação brasileira na Feira do Livro de Frankfurt, na Alema-
nha, entre os dias 10 e 14 de outubro, pode ser vista como um aque-
cimento de motores para 2013, quando o Brasil será, pela segun-
da vez, o país homenageado no evento, posto que este ano coube à 
Nova Zelândia. “É um aperitivo da nossa preparação para garantir 
uma boa presença do Brasil no ano que vem”, diz o presidente da 
Fundação Biblioteca Nacional, Galeno Amorim, instituição ligada ao 
Ministério da Cultura (MinC). Amorim destaca que esta é a segunda 
vez que um país é homenageado duas vezes na Feira de Frankfurt, 
o maior evento do gênero no mundo, que teve a primeira edição em 
1949 e hoje reúne 7 mil expositores de 129 países e 280 mil visitantes. 
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Tânia Rabello é jornalista.

A primeira homenagem exclusi-
va ao Brasil ocorreu em 1994. O ou-
tro país homenageado duas vezes foi 
a China. Para fazer bonito em territó-
rio alemão, o MinC, por intermédio da 
Fundação Biblioteca Nacional (FBN), 
além da Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) – que representa as editoras – e 
da Apex-Brasil (a Agência de Promo-
ção à Exportação, ligada ao Ministério 
da Indústria e Comércio), uniram es-
forços para estimular a internacionali-
zação do mercado editorial brasileiro e 
também de seus autores. 

Se no evento deste ano nove 
escritores brasileiros foram seleciona-
dos para participar, no ano que vem 
50 devem compor a comitiva. A pre-
paração para conhecer melhor o per-
fil do leitor alemão já começou, conta 
a coordenadora-geral substituta do 
Centro Internacional do Livro (CIL) 
da FBN, Ana Cristina Sá. Um proje-
to coordenado pelo CIL, denomina-
do Programa de Apoio à Tradução e 
à Publicação de Autores Brasileiros 
no Exterior, vem realizando estudos 
junto a editoras e tradutores alemães 
para avaliar quais seriam os jovens 
autores brasileiros com o maior apelo 
no público local. 

Muito além de Paulo Coelho e 
Jorge Amado – nomes consagrados en-
tre o público germânico –, três jovens 
autores, de cinco indicados pela Funda-
ção, apresentaram ótimo desempenho: 
Alberto Mussa, Luiz Ruffato e Cristó-
vão Tezza, informa Ana Cristina. Ela 
acrescenta que o gênero romance, na 
literatura brasileira, é o que mais atrai o 
público estrangeiro.

Além desses três, Andrea Del 
Fuego, João Paulo Cuenca, Marina 
Colasanti, Michel Laub, Roger Mello 
e Milton Hatoum – já com grande in-
serção no exterior, com obra traduzida 
em 12 línguas e publicada em 14 países 
– compõem a lista de Frankfurt  2012.

O volume investido oficialmen-
te também diz muito sobre o que es-
perar para 2013. Se neste ano o Minis-
tério da Cultura, a FBN e o Ministério 
das Relações Exteriores investiram, 
em conjunto, R$ 4 milhões para ir a 
Frankfurt, no ano que vem este mon-
tante vai bater nos R$ 20 milhões.

O clima com o mercado edito-
rial europeu é de otimismo. “Tradi-
cionalmente a Europa é o continente 
que mais se interessa em publicar os 
autores brasileiros”, diz Ana Cristina. 
Mas a América Latina também está no 
foco da FBN, acrescenta. “Tanto que 
a nova revista Machado de Assis – Li-
teratura Brasileira em Tradução, lançada 
este ano em Frankfurt, também traz 
trechos de obras brasileiras em espa-
nhol”, diz. 

Em termos globais, a presidente 
da Câmara Brasileira do Livro, Karine 
Pansa, chama a atenção para a gran-
de oportunidade que se abre para as 
editoras brasileiras com a homenagem 
em Frankfurt em 2013. Em 2011, diz, 
o mercado editorial nacional vendeu 
aproximadamente 470 milhões de 
exemplares, ou 7,2% a mais do que 
em 2010. E, dos mais de 58 mil títu-
los de 2011, 91,3% foram de autores 
nacionais. “Isso nos leva a concluir 
que a produção literária brasileira vive 
um momento profícuo”, diz Karine. 
“É o que mostraremos para o mundo 
em Frankfurt.”  Este ano, 31 editoras 
marcam presença em Frankfurt, sen-
do 7 participantes pela primeira vez de 
um evento internacional. 

Além disso, uma série de even-
tos paralelos já está sendo programa-
da pelo governo brasileiro, que apro-
veitará a homenagem para divulgar a 
música, o teatro, o cinema e as artes 
em geral produzidas no Brasil.
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A Venezuela possui um complexo de museus invejá-
vel, que exibe uma coleção diversificada não só de artistas 
nacionais mas também de internacionais de renome. Ra-
ros artistas no mundo tiveram o privilégio do venezuela-
no Alejandro Otero, que no ano de sua morte, em 1990, 
ganhou um museu para guardar e exibir sua obra, no caso 
uma das mais importantes representantes das artes plásti-
cas  latino-americanas contemporâneas.

mUseU
ALEJANDRO OTERO

ARTE

Leonor Amarante
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Coloritmo 3 faz parte de 
umas das fases fundamentais 
do modernismo venezuelano 

e está presente em vários 
museus internacionais.

O Moa, como é conhecido, tem 
uma coleção de trabalhos de Otero 
entre esculturas, pinturas sobre tela e 
papel, desenhos, além de um represen-
tativo acervo de arte contemporânea ve-
nezuelana da primeira metade do século 
XX. O conjunto exposto em forma de 
analogia de linguagem dá ao visitante a 
oportunidade de vivenciar a evolução da 
produção venezuelana. 

Para completar a leitura do con-
junto contemporâneo, reúne ainda uma 
abrangente e variada coleção de traba-
lhos de artistas estrangeiros como Iole 
de Freitas, Alfredo Jaar, Paloma Navares, 
Ernesto Neto, Rosángela Rennó, Miguel 
Ángel Ríos, Alexander Apóstol,  Euge-
nio Espinoza, José Gabriel Fernández, 
Nan González, José Antonio Hernán-
dez-Diez, Roberto Obregón, Alfredo 
Ramírez, Meyer Vaisman, entre outros.

Alejandro Otero começou nas ar-
tes ainda como estudante nos anos 40, 
e em 1942 foi nomeado professor do 
curso de experimentação plástica para 
crianças. Dois anos depois, 1944, foi 
convidado para expor no Ateneo Valen-
cia. Sua trajetória começava a ser pavi-
mentada quando o governo  venezuela-
no deu a ele uma beca para estudar em 
Paris. Corria o ano de 1945 e a capital 
francesa vivia dias de euforia com o fim 
da Segunda Guerra Mundial. Nesse am-
biente efervescente repleto de artistas 
como Picasso, Dali e Miró, Otero pas-
sou a criar de forma antropofágica, no 
melhor estilo que se fazia naqueles tem-
pos. Os artistas se intercomunicavam 
e se influenciavam. Assim como ocor-
reu com vários deles, Otero não ficou 
imune à influência de Picasso. Sua série 
Cafeteras está carregada de um gesto des-
pojado de toda representação traduzido 
em linhas e estruturas, com estruturas 
personalistas.

Aos poucos passou a ser conheci-
do e, em 1948, foi convidado a partici-Fo
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Interior do museu Alejandro 
Otero em um de seus 
concorridos vernissagens.

volvimento de obras pendulares como 
as do campus da Universidade Central 
da Venezuela, quatro murais, um vitral, 
das Policromias; tudo entre 1954 e 1957.

Pouco conhecida no circuito 
de arte brasileira, a obra de Alejandro 
Otero acaba de ocupar parte da Esta-
ção Pinacoteca de São Paulo, com sua 
primeira grande exposição individual no 
Brasil. Os Coloritmos, possível graças à 
iniciativa conjunta do Instituto de Arte 
Contemporânea (IAC) e da Fundação 
Nemirovsky, com a curadoria da vene-
zuelana Rina Carvajal.

par da exposição da Galería Maeght em  
Paris, que na época reunia um elenco 
invejável. No ano seguinte voltou a Ca-
racas, onde expôs suas obras produzidas 
na França. Como aconteceu com grande 
parte dos artistas latino-americanos que 
viajaram para a Europa a fim estudar, 
suas obras expostas no Museo de Bellas 
Artes, no Ateliê Livre de Arte e no Ins-
tituto Pedagógico de Caracas causaram 
polêmica, como as da brasileira Anita 
Malfatti, quando ela também expôs em 
São Paulo depois de uma temporada es-
tudando na França.

Suas investigações na abstração 
encontram um campo aberto na arqui-
tetura, com experimentações e desen-

Leonor Amarante é jornalista, curadora e editora 
da revista Nossa América.
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H
á quase dez anos a fotojornalista carioca Bár-
bara Veiga percorre o mundo de olho na de-
gradação ambiental. Ecoativista convicta, ela 
posiciona as lentes e dispara sua câmera onde 
houver transgressões. Desloca-se por terra, 
mar e ar. Já visitou mais de 50 países em di-

ferentes regiões do planeta acossadas pelo desdém à natureza. As 
imagens deste ensaio são o resultado de um longo período de in-
cursão à Antártida para registrar os impactos da exploração humana 
nos oceanos. Dramáticas, as paisagens que ela capta são um alerta 
à preservação da vida marinha ameaçada. Bárbara procura aliar a 
vertente artística à documental como ferramenta de maior impacto 
e visibilidade na defesa da causa que abraçou. 

ENSAIO

ANTÁrTIdA
em FOTOJOrNAlIsmO
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BIeNAl de sÃO pAUlO

de pOÉTICAs
CONsTelAÇÃO

BIENAL

Reynaldo Damazio

A
o optar por um tema, ou eixo condutor, ambí-
guo, mas provocativo, como “A iminência das 
poéticas”, o curador da 30ª Bienal de São Pau-
lo parece ter retomado a simplicidade do gesto 
expressivo experimental e desestabilizador, que 

pontua as artes plásticas a partir dos movimentos de ruptura 
das vanguardas. Na visão curatorial do venezuelano Luis Pérez-
Oramas, historiador da arte e responsável pelo departamento 
de arte latino-americana do MoMA, de Nova York, a mostra 
deve fazer pensar e gerar questionamentos. Para tanto, evitou 
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o apelo fácil às celebridades artísticas e às obras grandiosas, 
reunindo uma quantidade menor de artistas, mas representa-
dos por um número maior de obras, permitindo que o visitan-
te mergulhe de modo mais consistente na proposta de cada 
convidado. O projeto arquitetônico discreto da Bienal, que va-
loriza o conjunto de obras em diálogo com os demais partici-
pantes e a mobilidade do público, como num amplo labirinto, 
acomodou com leveza as quase três mil obras de 111 artistas, 
com participação de aproximadamente 40% de latino-ameri-
canos, incluindo 23 brasileiros, a maioria estreando na Bienal. 
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A renovação proposta por Oramas é explícita e vigorosa. Sua aposta em jovens criadores, lado a lado 
com nomes consagrados, ainda que em pequena quantidade, coloca em destaque os projetos criativos, o 
intercâmbio entre materiais e técnicas, entre texto e imagem – uma das tônicas dessa Bienal. O visitante se 
sente numa constelação de mostras, saltando da pintura à instalação, da fotografia aos objetos, dos vídeos 
à performance, da colagem ao bordado, completamente envolvido por um contexto de experimentação, 
denúncia, crítica, ou registro de uma experiência transitória e múltipla. Antes de tudo, como pretende o 
curador, uma pesquisa com as formas, em sua multiplicidade e mutabilidade.

A presença de artistas latino-americanos reforça o teor da diversidade da Bienal, buscado por Oramas, 
e promove um intercâmbio concreto e intenso de poéticas. Desde a instalação do argentino Martin Legón, 
Teste do homem sob chuva, que revisita com humor o processo de seleção de empregos por meio de desenhos 
que os candidatos são convidados a fazer, para compor uma obra que trata da despersonalização do humano 
sob a burocracia; ao vídeo de Ivan Argote, da Colômbia, com sua pesquisa sobre o estranhamento agudo da 
vida na metrópole, lembrando a emblemática narrativa O homem na multidão, de Edgar Allan Poe.

Helio Fervenza

Edi Hirosi Pablo Accinelli

Fernando Ortega
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O poeta chileno Diego Maquiera, nascido e 1951, é um bom exemplo da tensão plástica e concei-
tual entre palavras e imagens, utilizando colagens que traduzem o mito para os dramas contemporâneos, 
como a instigar uma leitura do mundo derivada do insólito. Recurso que em certa medida se desdobra 
e amplifica na peça em forma de caracol Uma breve história do fim da guerra, do venezuelano Eduardo Gil, 
um corredor vertiginoso com recortes de jornal e palavras imensas que nos alertam para o absurdo dos 
conflitos entre nações. É também de Gil o provocador Cinejornal do ditador ou hematoma, com 270 fotos 
de líderes autoritários movidas por motores de micro-ondas e pintadas com as cores de ferimentos 
causados pela tortura.

A linguagem fotográfica, que também ganha destaque na Bienal, foi explorada com o mesmo sen-
so crítico e corrosivo por Edi Hirose, do Peru, no ensaio Pozuzo, com retratos em preto e branco ou em 
cores de pessoas comuns, cerimônias, objetos e ambientes domésticos, paisagens, cemitérios, da região da 
selva alta peruana, numa espécie de crônica visual de tradições populares, religiosidade e pobreza, em que 
olhares e texturas pictóricas se cruzam para causar o estranhamento poético.

Paulo Vivacqua

Ivan Argote Fo
to

s d
iv

ul
ga

çã
o

Reynaldo Damazio é sociólogo, jornalista e autor de Horas perplexas, entre outros livros. 
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IDEIA QUE DEU CERTO

FESTIVAL DE CINEMA 
LATINO-AMERICANO DE SÃO PAULO

CINEMA

Francisco Cesar Filho e 
Jurandir Müller
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Criado em 2006 com o objetivo de discutir a singularidade estética da cinematografia latino-
americana e fomentar novos caminhos da coprodução e da circulação de bens audiovisuais da região, 
o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, após sete edições anuais, ocupa lugar de des-
taque no calendário de eventos audiovisuais, sendo apontado por produtores, cineastas e imprensa 
como um dos mais importantes, entre as iniciativas dedicadas exclusivamente à cinematografia da 
América Latina.

O evento foi idealizado pelo cineasta João Batista de Andrade, quando responsável pela Se-
cretaria de Estado da Cultura paulista e que entregou ao Memorial da América Latina a missão de se 
tornar a casa do cinema latino-americano em São Paulo. 

O festival propõe um desenho de programação que vai além de revisões históricas e atualização 
da filmografia produzida na região. Seu recorte curatorial privilegia a projeção de obras assinadas por 
jovens talentos cinematográficos, a discussão dos caminhos futuros da expressão audiovisual feita 
no subcontinente, o encontro de diretores, produtores, distribuidores e programadores no qual se 
apontam novas modalidades de produção, especialmente na forma de coprodução entre diferentes 
países. Anualmente, o evento apresenta obras que representam uma ampla gama de cinematografias 
(chegando a 17 diferentes países por edição) para um público médio de 18 mil espectadores.

O festival programa retrospectivas e homenagens a grandes nomes da história do cinema lati-
no-americano, promove pré-estreias de premiados títulos da sua atual produção e organiza mesas de 
debates, seminários e oficinas abordando temas ligados a mecanismos de produção e difusão, assim 
como ao desenvolvimento de linguagem e dramaturgia.  

A lista de personalidades homenageadas nos sete primeiros anos do evento é significativa: nela 
estão os cineastas argentinos Fernando Birri (um dos responsáveis pela criação da Escola Internacio-
nal de Cinema e TV de San Antonio de Los Baños, em Cuba), Fernando Solanas, responsável pelo 
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engajado A Hora dos Fornos, e Marcelo 
Piñeyro, um dos expoentes da nova ge-
ração; o mexicano Paul Leduc, autor do 
clássico Frida, Natureza Viva; o escritor 
e roteirista colombiano Gabriel García 
Márquez; e os  brasileiros Nelson Perei-
ra dos Santos, um dos mestres do Cine-
ma Novo, João Batista de Andrade, de 
vasta e premiada filmografia, e Orlando 
Senna, roteirista e diretor.

A filmografia clássica da América 
Latina marcou a programação do even-
to, trazendo às novas plateias obras de 
referência como o cubano Memórias do 
Subdesenvolvimento (de Tomás Gutiérrez 
Alea, 1968), o chileno Salvador Allende 
(Patrício Guzmán, 2004) e os brasileiros 
Barravento (Gláuber Rocha, 1962), Vidas 
Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963) 
e O Homem que Virou Suco (João Batista 
de Andrade, 1981). A série de retrospec-
tivas históricas programadas anualmen-
te pelo evento chegou a períodos mais 
recentes e organizou a mostra Consolida-

ção da Retomada, com os grandes suces-
sos do período de 2000 a 2009, quando 
o cinema da região se restabeleceu de 
maneira sólida, com certa circulação de 
filmes no mercado e considerável acei-
tação pelo público, além de inquestioná-
vel reconhecimento crítico – entre eles 
O Filho da Noiva (Juan José Campanella, 
Argentina, 2001), Cidade de Deus (Fer-
nando Meirelles, Brasil, 2002) e Gasolina 
(Julio Hernandez Cordón, Guatemala, 
2008). O chamado Novo Cinema Ar-
gentino mereceu também retrospectiva 
com 11 títulos produzidos de 1995 a 
2008, destacando autores como Pablo 
Trapero (Mundo Grua, 1999), Rodri-
go Moreno (O Guardião, 2006), Daniel 
Burman (Esperando o Messias, 2000) Iria 
Gomez Conchero (Assalto ao Cinema) e 
Lucrecia Martel (A Mulher Sem Cabeça, 
de 2008, inédito nas salas comerciais 
brasileiras). 

Entre os cineastas da nova gera-
ção latino-americana presentes no even-

João Batista de Andrade é presidente 
do Memorial e um dos idealizadores do 
festival de cinema, que se prepara para a 
sua oitava edição em 2013.
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to, com seus últimos trabalhos, desta-
cam-se na edição inaugural, que contou 
com curadoria de Assunção Hernandes, 
José Carlos Avellar e Sérgio Muniz, o 
uruguaio Pablo Stoll (Whisky), o cubano 
Juan Carlos Cremata (Nada) e o brasi-
leiro Karim Aïnouz (Madame Satã). Nos 
anos seguintes, passaram pelas telas do 
festival os brasileiros Eduardo Valente, 
Eryk Rocha e Tata Amaral; os argenti-

nos Daniel Burman e Gustavo Taretto; 
o cubano Pavel Giroud; o chileno Pa-
blo Larraín; a peruana Cláudia Llosa; a 
equatoriana Tania Hermida; o colom-
biano Carlos Matiz; o uruguaio Pablo 
Stoll; o portorriquenho Rafi Mercado; 
o boliviano Juan Carlos Valdivia; e os 
mexicanos Carlos Cuarón e Gabriel Ma-
riño – entre tantos outros realizadores 
de destaque da cinematografia latino-
americana recente.

Reconhecido pelo público predo-
minantemente jovem presente em suas 

projeções, o Festival de Cinema Latino-
Americano de São Paulo passou a pro-
mover uma competição voltada a estu-
dantes de cursos audiovisuais da região, 
organizada em conjunto com a Cilect, 
a organização internacional de escolas 
de cinema e televisão. A iniciativa reúne 
curtas-metragens assinados por talentos 
emergentes, futuros nomes a circular 
por eventos internacionais. 

O evento sediou ainda edições do 
Encontro da Rede de Cines Itinerantes 
da América Latina e do Encontro de 
Film Comissions da América Latina. 

Ao longo de sua trajetória, o festi-
val viu ampliar seu circuito de exibição, 
alcançando espaços como o Museu da 
Imagem e do Som, o Cinesesc, o Cen-
tro Cultural São Paulo, o Cine Olido, o 
Cinusp Paulo Emílio, o Espaço Itaú de 
Cinema e a Sala Cinemateca. Parcerias 
viabilizaram apoios decisivos na produ-
ção do evento, como aquelas firmadas 
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junto ao Ministério da Cultura, a Secre-
taria de Estado da Cultura de São Paulo, 
Secretaria Municipal de Cultura de São 
Paulo, Universidade de São Paulo, Pe-
trobras, ao Banco do Brasil e à Sabesp. 
Em sua edição de 2012, os filmes recen-
tes realizados em coprodução envolven-
do pelo menos dois países da América 
do Sul concorreram ao Prêmio Itama-
raty para o Cinema Sul-Americano, uma 

iniciativa em conjunto com o Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil que 
ofereceu uma premiação de R$ 90 mil 
ao vencedor. Já o Prêmio Finaliza 2012 
−  promovido pela Associação do Au-
diovisual, pelo Cinecolor Digital e pelo 
Programa Cinema do Brasil −, contem-
plou com R$ 99,4 mil em serviços fil-
mes brasileiros em fase de pós-produ-
ção. O festival ainda concede o Troféu 
Fundação Memorial da América Latina 
a filmes escolhidos por um júri popular 
e por críticos de cinema.

Duas publicações tiveram seu 
lançamento durante o festival em 2008: 
os livro Memórias do Subdesenvolvimento, 
do cubano Edmundo Desnoes, obra 
que inspirou o filme homônimo, e Ci-
clo de Debates – 1º Festival de Cinema 
Latino-Americano de São Paulo, orga-
nizado por Maria Dora Mourão, no qual 
está reunido o conteúdo das mesas de 
debates da primeira edição do evento − 

com participantes como Eduardo Esco-
rel, Fernando Birri, José Carlos Avellar, 
Marcelo Piñeyro, Miguel Littín, Nelson 
Pereira dos Santos, Octavio Getino e 
Pablo Trapero.  

O festival, assim, completa seus 
sete primeiros anos de existência fiel à 
vocação de apontar e contribuir para 
o futuro cinematográfico da América 
Latina.

Francisco Cesar Filho e Jurandir Müller são 
organizadores do Festlatino.

Na página ao lado, 
da esquerda para a 
direita os diretores: 
Fernando Birri, 
Marcelo Peñeyro, 
Nelson Pereira do 
Santos. Nesta página, 
Fernando Leduc e Paz 
Fábrega.
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PRESÍDIO DE UShUAIA

ex-sIBÉrIA
dAs AmÉrICAs

CRÔNICA

Leonor Amarante
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No ponto mais austral da terra, 
onde a América se despedaça numa 
constelação de ilhas e a Cordilheira 
do Andes acaba, está encravada a le-
gendária Ushuaia, a última cidade do 
hemisfério Sul. Capital da Terra do 
Fogo, a cidade é conhecida como Fim 
do Mundo e tornou-se famosa por seu 
passado, uma espécie de Sibéria das 
Américas. Tudo contrário ao imaginá-

rio coletivo que soma uma quantidade 
de ideias românticas sobre a região, 
com noites e dias de quase 24 horas, 
castores saltitando pelos parques, pi-
cos de neves eternas.

Nesse lugar solitário e remoto, 
de frio antártico de doer os pulmões, 
centenas de assassinos, anarquistas, la-
drões, intelectuais, construíram, em re-
gime carcerário, o Presídio de Ushuaia. 

nonononono nonono nononon 
nonononono nonono nononon 
nonononono nonono nononon 
nonononono nonono nononon 
nonononono nonono nononon 
nonononono 

Primeiro exemplar 
panóptico de arquitetura, 

conceito no qual 
prisioneiros seriam 

vigiados sem serem vistos.
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Considerado o primeiro exemplar 
panóptico de arquitetura − concei-
to criado pelo inglês Jeremy Bentham 
(1748/1879), baseado no controle so-
cial por meio de várias técnicas com as 
quais os detentos seriam vigiados sem 
serem vistos − essa prisão foi o encon-
tro com a morte de centenas de prisio-
neiros. Eles sobreviviam, em média, 
por um ano de vida. O filósofo francês 
Michel Foucault, em seu livro Vigiar e 
Castigar, fala da ramificação do concei-
to de panoptismo na sociedade, que se 
estende para outras instituições como 
em fábricas e escolas. Uma vigilância 
coerciva, sufocante como a do Grande 
Irmão de George Orwell.

Essa rara construção mantém 
um edifício circular central de onde 
saem cinco tentáculos, em forma de 
estrela, onde ficam as celas. Da torre, 
pode-se ver as celas, sem que quem 
esteja nelas veja a torre. Esse modelo 
arquitetônico se constitui num dispo-
sitivo de vigilância ininterrupta. Nada, 
ninguém escapa do olhar onividente 
e invisível do panóptico que, no con-
ceito do filósofo francês Michel Fou-
cault, é o Grande Olho que se multi-
plica em novos vigilantes sociais para 
gerar trabalho, rendimento, disciplina.  

Construído em etapas, a prisão 
chegou a alojar nos cinco pavilhões, 
de dois andares, e celas com cerca de 
quatro metros quadrados, 550 presidi-
ários, além de 250 pessoas, entre car-
cereiros e funcionários. Muitas vezes 
a capacidade excedia e os prisioneiros 
eram colocados em estrebarias que 
chegavam a alojar de 40 a 50 presos. 

Ushuaia, cujo nome no idioma 
yámana significa “bahía que penetra ao 
este”, nos anos de 1900 só era conhecida 
pelo presídio concluído em 1920. Coube 
também aos prisioneiros construírem a 
Ferrovial Austral Fueguino, que avança 
sete quilômetros pelo Valle del Río Pipo, 
percurso que eles faziam para cortar le-

nha. Em 1947 a prisão foi desativada e, 
em 1994, transformada em museu, divi-
dindo o espaço com outros dois: o Ma-
rítimo e o Antártico. A parte museológi-
ca lembra a Prisão de Alcatraz, em São 
Francisco, na Califórnia, e o longo cor-
redor, ladeado por  celas, reconstrói, ce-
nicamente, o duro cotidiano no presídio. 
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Almino Afonso é presidente do Conselho Curador da 
Fundação Memorial da América Latina e autor de 
Raízes do Golpe, entre outras obras.

registro teria sido apagado. Essa ques-
tão ciclicamente é debatida em jornais 
e livros argentinos, mas até hoje não 
há nada que comprove o fato.

Entre os prisioneiros famosos 
está o anarquista Simón Radowitzky, 
que nunca se submeteu aos regimes 
vigentes. Ainda levanta-se a hipótese 
de que Carlos Gardel tenha passado 
por lá quando ainda era jovem, por 
reincidência em furtos e que, mais tar-
de, quando começou a ficar famoso, o 

Ushuaia, última cidade do 
Hemisfério Sul, capital da 
Terra do Fogo, conhecida 
como Fim do Mundo.

Leonor Amarante é curadora e editora da 
revista Nossa América.
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rIOs
UrBANOs

IMPACTOS DA DEGRADAÇÃO

CIDADES

José Galizia Tundisi

A 
grande maioria dos municípios brasileiros e 
de países latino-americanos, apresenta em 
suas áreas urbanas, uma rede hidrográfica 
bem desenvolvida, com pequenos rios e 
córregos, que constituem uma reserva im-
portante de água. Entretanto, esses rios es-

tão impactados por despejos de esgotos domésticos clandes-
tinos, esgotos e resíduos industriais, lixo e resíduos sólidos de 
toda ordem. A degradação desses riachos urbanos no Brasil 
é uma das consequências da falta de preparo e educação de 
governantes e da população para compreender sua importân-
cia e a necessidade de mantê-los em condições adequadas, de 
preservação tanto das margens quanto da qualidade da água. 
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Rios urbanos podem ser fontes 
de recreação, podem fornecer água para 
diversas finalidades como irrigação de 
jardins e hortas domésticas, e se tive-
rem boa qualidade da água, podem ser 
o habitat de espécies nativas de peixes, o 
que é fonte de recreação e de lazer para 
os habitantes da área urbana. Rios urba-
nos com qualidade da água deteriorada 
são uma ameaça à saúde pública e à se-
gurança coletiva da população. A água 
desses rios é utilizada em muitas cidades 
para irrigar hortas domésticas, o que as 
torna focos de contaminação, especial-
mente em relação a doenças entéricas 
com origem em processos de veiculação 
hídrica – ovos e larvas de parasitas. Há 
comprovação desse tipo de contamina-
ção das hortas urbanas.

A metodologia de recuperação 
desses rios e de seu entorno (na verda-
de as suas várzeas e as bacias hidrográ-
ficas) é variada, relativamente simples 

e necessita de alguns investimentos de 
baixo custo. Entretanto, se a qualidade 
da água, as margens e a vegetação ciliar 
estiverem muito deterioradas, o custo 
da recuperação e da conservação desses 
riachos é muito elevado. 

Os processos e a metodologia da 
recuperação de rios urbanos são tecnica-
mente relativamente simples e de baixo 
custo. Os principais métodos são: recu-
peração de matas ciliares ao longo dos 
rios e organização de parques lineares 
com vegetação nativa; revitalização das 
áreas de várzea artificiais com espécies 
de áreas alagadas apropriadas para essa 
recuperação; recuperação da qualidade 
da água dos rios urbanos consistindo 
em utilização da vegetação de áreas ala-
gadas em tanques artificiais no leito do 
rio; imobilização do fósforo com o uso 
de carbonato de cálcio (cal) no leito do 
rio para evitar a eutrofização e a prolife-
ração de algas (cianobacterias); aumen-

O rio mais poluído do 
mundo, o Citarum, 
fica na Indonésia, e 
banha a periferia da 
capital Jacarta.
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to das áreas de infiltração da água nas 
margens com a criação de áreas de vár-
zea artificiais – isto promove o controle 
de enchentes retendo água e ao mesmo 
tempo aumenta a remoção de material 
em suspensão, fósforo, nitrogênio e me-
tais tóxicos; reoxigenação das águas dos 
rios, com a construção adequada de de-
graus e uso de outras tecnologias, para 
aumento de turbulência e remoção de 
matéria orgânica.

Além dessas medidas estruturais 
é necessário utilizar outras medidas 
não estruturais; a educação da popu-
lação para manter os rios recuperados 
em permanente estado de conservação; 
a mobilização da comunidade no re-
florestamento ciliar, produção de mu-
das e construção de áreas alagadas; e a 
participação em larga escala de alunos, 
professores das escolas públicas, muni-
cipais e estaduais, e privadas. (IIEGA/
PMSP-2009). Além disso, rios urbanos 
podem servir como áreas e laboratórios 
práticos para o ensino de ciência, biolo-
gia, geografia, geociências, aumentando 
e promovendo novas oportunidades de 
ensino e educação.

 A pior forma de recuperar rios 
urbanos é a canalização que destrói as 

O Rio Tietê, em 
Santana de Parnaíba, 
oeste da capital de São 
Paulo; se requalificado 
pode se transformar em 
área de lazer.

áreas de várzea, diminui o valor da pai-
sagem urbana e desmotiva a população.

Rios urbanos recuperados e em 
fase de recuperação podem ser fontes 
de recreação, lazer, atividades educa-
cionais, e também gerar renda. Em al-
guns municípios no Brasil e no exterior 
a remuneração por recuperação de rios 
a partir de plantação de matas ciliares 
e várzeas pode ser uma fonte adequa-
da de renda para populações urbanas 
próximas aos mananciais e vivendo às 
margens desses riachos (Tundisi e Mat-
sumura Tundisi, 2011).

 Rios urbanos recuperados trans-
formados em parques lineares podem 
ser uma opção de lazer para a população 
urbana. Além disso, alteram a paisagem 
urbana para melhor, introduzindo com-
ponentes visuais adequados, quebrando 
a monotonia das construções urbanas e 
promovendo mais áreas verdes. Isso con-
tribui também com uma situação psico-
lógica mais confortável para a população 
urbana, que na sua faina diária não tem 
muitas opções e alternativas de uma visão 
diferenciada e diversificada da paisagem.

José Galizia Tundisi é professor do Instituto 
Internacional de Ecologia de São Carlos.



INHOTIm
ARTE & BOTÂNICA

COLEÇÃO

Ana Candida Vespucci
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É um espetáculo. Quem vai com altíssimas ex-
pectativas, ainda assim sai maravilhado. Misto 
de parque ecológico e complexo museológico, 
Inhotim esparrama-se por 97 hectares de es-
pécies tropicais da Mata Atlântica e do Cerra-

do. É onde a arte completa a natureza com um vasto acer-
vo contemporâneo de relevância internacional. Cravado nas 
fraldas do Maciço do Espinhaço, na cidade de Brumadi-
nho, ao lado de Belo Horizonte, Inhotim foi ideia de Ber-
nardo de Mello Paz, empresário da área de mineração apai-
xonado por botânica, que contou com a colaboração de um 
grande mestre no assunto, o paisagista Roberto Burle Marx. 
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No meio dessa paisagem verde-
jante, além de esculturas ao ar livre e 
das mostras e intervenções progra-
madas, a instituição mantém dezesseis 
espaços de exposições (eram doze até 
setembro), um para cada artista con-
templado, o que significa que sempre 
há agregados. São mais de cem nomes 
importantes de diferentes nacionalida-
des, caso, por exemplo, do norte-ame-
ricano Chris Burden, dos brasileiros 
Adriana Varejão e Cildo Meireles e do 
luso-brasileiro Artur Barrio.  

Inaugurado em 2006, já em 2010 
Inhotim ganhava o título de Jardim Bo-

tânico pela Comissão Nacional de Jar-
dins Botânicos. Maior coleção mundial 
de palmeiras, com 1.400 espécies/híbri-
dos/variedades, bem como latino-ame-
ricana de araceae, que é a família dos 
imbés, antúrios e copos-de-leite; man-
tém ainda orquídeas e bromélias, entre 
tantas outras plantas tropicais. O acervo 
completo chega a quase 5 mil exempla-
res, 181 famílias, 953 gêneros e 4.200 
espécies, o que torna o complexo um 
espaço único na preservação desse re-
corte da flora. Tudo muito impactante, 
uma vez que o paisagismo tira partido 
das grandes manchas de espécies e da 

Em 2010, o Instituto Inhotim ganhou o título de Jardim Botânico, com um acervo que chega a 
quase 5 mil exemplares.
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surpresa causada pelas curvas e passa-
gens que subitamente desfraldam novas 
perspectivas.

Inhotim define-se como um espa-
ço dedicado à fruição da estética e da 
natureza. Tem como missão criar um 
acervo artístico e definir estratégias que 
possibilitem o acesso da comunidade à 
cultura, bem como dedicar-se à preser-
vação, à pesquisa, à educação e à ação 
ambiental. Seu processo de criação foi 
longo, começou nos anos 80 com as 
sugestões de Burle Marx para a área. A 
propriedade transformou-se aos pou-
cos, com a construção dos pavilhões 

e a execução do paisagismo. Além de 
jardins e galerias, preserva fragmentos 
de mata local, oferecendo inclusive pas-
seios por zonas rurais, além de dispor de 
cinco lagos ornamentais, lojas e vários 
restaurantes. O que difere o complexo 
das demais instituições é justamente 
essa relação que estabelece entre arte e 
paisagem. Por isso, atrai gente do mun-
do todo.

Ana Candida Vespucci é jornalista especializada 
em cultura e editora adjunta da revista Nossa 
América.

Um dos dezesseis espaços construídos para abrigar a obra de grandes artistas nacionais e internacionais.
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FrANÇA
QUer INVesTIr mAIs

NA AmÉrICA lATINA

Daniel Pereira

ECONOMIA

A recente declaração do ministro francês de Re-
lações Exteriores, Laurent Fabius, de que o go-
verno socialista de François Hollande pretende 
realinhar os investimentos do país na América 
Latina, precisa ser interpretada com certa cau-

tela e expectativa comedida. Primeiro, pelo precedente: quan-
do assumiu em 2007, o conservador Sarkozy também anun-
ciou que seu governo daria especial atenção à América Latina. 
Mentiu, porque suas prioridades eram e continuariam sendo a 
África. Até onde se sabe, a única relação do marido de Carla 
Bruni na região tinha como referência o presidente Lula, para 
quem queria empurrar os tais aviões Rafale, novela que ter-
minou sem nunca ter começado. Segundo, não custa lembrar: 
Hollande sequer mencionou a América Latina na campanha 
eleitoral e passou ao largo do tema em seu  discurso de posse.
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Daniel Pereira é jornalista.

Dessa vez, há um personagem 
forte como interlocutor da América La-
tina: Enrique Iglesias, o ex-presidente 
do Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) e hoje o todo poderoso 
que comanda a Secretaria-Geral Ibero 
Americana (Segib). Foi com ele que o 
ministro Laurent Fabius se reuniu em 
Paris, no dia 12 de setembro e, falando 
em nome do governo da França, fez o 
briefing do que será levado à reunião dos 
países ibero-americanos em Cádiz, na 
Espanha, no próximo mês. A reunião 
na cidade espanhola é preparativa para 
o encontro de cúpula entre países da 
União Europeia, Caribe e América La-
tina, programado para janeiro de 2013 
em Santiago do Chile.

Nada disso, porém, parece ter 
muita importância para a imprensa 
francesa que apoia ou se alinha com o 
governo socialista de Hollande, como o 
Libération. Alguns dias depois da reu-
nião entre Iglesias e o ministro francês, 
o jornal publicou artigo de dois con-
ceituados cientistas políticos, que sim-
plesmente consideraram irrelevante o 
discurso do novo presidente em relação 
à América Latina. Os autores, Olivier 
Dabène e Gaspard Estrada, fazem um 
paralelo entre os governos de Sarkozy 
e Holland e elogiam o Brasil por suas 
políticas no campo econômico, ambien-
tal e diplomático. E, a propósito das 

anunciadas intenções verbalizadas pelo 
ministro Laurent Fabius, traçam o para-
doxo: enquanto as empresas francesas 
continuam se expandindo na América 
Latina, impulsionada pelo crescimento 
e pela rentabilidade dos mercados, o 
governo francês ainda não apresentou 
estratégias para a região. 

Essa postura é ainda mais surpre-
endente quando se trata de dirigentes 
latino-americanos que têm proximidade 
ideológica com o governo  socialista de 
François Hollande. “Trata-se da única 
região do mundo onde tantos governos 
que se posicionam à esquerda pregam o 
crescimento em uma zona do euro mer-
gulhada na crise”, escrevem os analistas, 
lamentando que, do outro lado da linha, 
ninguém atenda à chamada, ao contrá-
rio de 1981, quando outro François, o 
Mitterrand, lançou iniciativas diplomá-
ticas de peso na região. Hoje a voz do 
país é inaudível.

O discurso de cooperação entre os 
países da União Europeia e da América 
Latina não é novo, mas se atualiza a cada 
chilique nas bolsas provocado pela crise 
que assola o velho continente. Por ou-
tro viés, a América Latina, como racio-
cinam os dirigentes da UE, pode ter pa-
pel especial para que o bloco desenvolva 
suas relações econômicas com a China, 
principal parceiro comercial do Brasil e 
outros países da região. Enquanto isso, 
seria interessante não esquecerem o que 
disse Enrique Iglesias ao ministro fran-
cês no encontro que tiveram em Paris: 
“A diversificação do comércio e do in-
vestimento da Ibero-América deve ser 
abordada agora e de maneira coorde-
nada para evitar que as economias da 
região se reduzam a simples provedoras 
de matérias-primas e consumidores de 
bens de alto valor agregado”.
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Muito se discute acerca do pro-
cesso de desenvolvimento da América 
Latina e da apropriação de modelos em 
que não se sabe ao certo se terão suas 
peças bem encaixadas no intrincado 
quebra-cabeça que é a trajetória dos 
países latino-americanos. Com efeito, 
subsiste a dúvida de como estes se in-
serem no contexto maior das relações 
internacionais, visto que alguns (Brasil, 
México, Chile, e outros) são tratados 
como “países emergentes” e em vias de 
superar o subdesenvolvimento, ao pas-
so que outros escoltam a visão de que a 
América Latina como um todo periféri-
co está fadada à subordinação aos países 
centrais atendendo à teoria da depen-
dência. Jaime Coronado (La modernidad 
no resuelta de América Latina) defende que 
a modernidade não provém da América 
Latina e encontra nesta uma realização 
fragmentada e incompleta, que se resu-
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me na tensão pela busca de modelos que 
engatilhem o processo modernizador 
da região. A modernidade, na América 
Latina, constituiu uma linguagem qua-
se que exclusiva dos partidos liberais, 
porém deslocada da luta popular por 
questões como a terra e a defesa da fé 
como componentes sociais tradicionais. 
Há uma contraposição entre o moderno 
oriundo do meio externo e o moderno 
identitário gerado por uma visão ori-
ginária das massas. Para Jorge Larraín 
(Modernidad e identidad en América Latina), 
a América Latina foi descoberta e co-
lonizada no alvorecer da modernidade 
europeia e converteu-se no “outro” de 
sua própria identidade. Nascemos na 
época moderna sem que pudéssemos 
ser modernos, pois houve a manutenção 
de estruturas tradicionais e excludentes 
na prática institucional política e econô-
mica. A modernidade latino-americana 
surgiu, conforme Larraín, nos discursos 
programáticos, mas a realidade poste-
riormente denunciou o atentado contra 
a identidade. Para os indigenistas, hou-
ve a supressão das tradições indígenas, 
enquanto outros constataram o esque-
cimento dos valores cristãos pelos pro-
cessos modernizadores e a negação de 
nossa verdadeira identidade. 

A modernidade surgiu na Euro-
pa, embora esta não monopoliza sua 
trajetória, que segue outras rotas, como 
a norte-americana, a japonesa e a latino-
americana. Contudo, a modernidade 
de que a América Latina se apropria, 
sobretudo de cunho europeu e norte-
americano, é deslocada de sua realidade 
social e nem sempre se dispõe a respei-
tar as tradições e as diferenças intrínse-
cas ao subcontinente latino-americano. 
O moderno não existe na identidade au-
tóctone latino-americana e foi implanta-
do no subcontinente como tentativa ou-
sada e descabida beneficiando as elites 
locais em detrimento da população me-
nos informada e mais atrelada à cultura 

política e aos costumes regionais, que se 
viram ameaçados. Enquanto a América 
Latina se entretém com a modernidade 
nos tempos atuais, os países prósperos 
e adiantados assistem a padrões mais 
atualizados de desenvolvimento que al-
guns chamam de pós-moderno, embora 
ainda subsista o moderno, que se havia 
reproduzido em países como Inglaterra, 
França e Estados Unidos nos séculos 
anteriores. Na América Latina, a moder-
nidade é um paradigma deslocado, pois 
as continuidades do passado e seus par-
ticularismos sociais e culturais resistem 
à modernidade ocidental e homogenei-
zadora e opõem-se ao desenvolvimen-
to moderno dos latino-americanos, por 
vezes através das mesclas e hibridações. 
É por isso que muitos acreditam que 
houve a substituição de um gênero de 
colonização, baseado anteriormente no 
uso das armas, por outros que se fun-
damentam em mecanismos mais discre-
tos de dominação por meio de valores, 
tecnologias, bens e mensagens culturais. 
A complexidade das relações interna-
cionais e da articulação entre seus atores 
torna-se visível no caso do subcontinen-
te latino-americano, que conquistou a 
independência política, mas, em muitos 
aspectos, ainda é visto como estrutural-
mente dependente na interação com o 
novo. Enquanto isso, permanece o ape-
lo do escritor panamenho e nacionali-
zado mexicano Carlos Fuentes para que 
o paradigma atual saia de nós mesmos: 
“Temos que dizer: o modelo nosso, o 
modelo que considere nosso passado, 
que considere tudo o que temos sido”. 
Na opinião de muitos, a modernidade 
só pode ser compreendida a partir da 
experiência e da autoconsciência de seus 
criadores, enquanto a América Latina 
absorve os resquícios do moderno.

Bruno Peron Loureiro é mestre em Estudos Latino-
americanos pela Facultad de Filosofía y Letras 
da Universidad Nacional Autónoma de México 
(FFyL/Unam).

CURTAS
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Os dados foram levan-
tados pela ONU e divulga-
dos neste segundo semestre: 
a América Latina e o Caribe 
formam a região mais urbani-
zada do mundo. Oitenta por 
cento da população, quase 600 
milhões de pessoas, vivem em 
cidades. No Brasil, esse índice 
é ainda mais alto, 85%, taxa 
que até a virada da década 
deve chegar a 90%. Esses re-
sultados estão no relatório Es-
tado das Cidades da América 
Latina e Caribe, pelo Progra-
ma das Nações Unidas para os 
Assentamentos Humanos.

URBANIZAÇãO 
SEM LIMITES

A Aldeia de Arcozelo vai passar 
por um completo processo de revitaliza-
ção. Considerada o maior centro cultural 
da América Latina para teatro, dança e cir-
co, localizada no Rio de Janeiro, em Paty 
do Alferes, foi palco de grandes eventos 
e recebeu grandes nomes do meio, como 
José Celso Martinez Correa. Ocupa as 
instalações da antiga Fazenda Freguesia 
do ciclo do café, doada nos anos 60 pelo 
proprietário Paschoal Carlos Magno, em-
baixador e incentivador das artes cênicas. 
O Ministério da Cultura e a Fundação 
Nacional das Artes, o governo do Rio 
e a prefeitura do município assinaram 
um termo de cooperação técnica e ges-
tão compartilhada para tocar o projeto 

RENASCE A ALDEIA DE ARCOZELO

1

de reforma. O complexo, de arquitetura 
colonial autêntica de 1792, e que já foi 
hotel, abriga dois teatros, instalações para 
hospedagem, salas para cursos e biblio-
teca, entre outros espaços destinados às 
atividades cênicas.
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Àquela Cuba pobre, oprimida, sem expectativas, com 
gente disposta a fugir de lá a qualquer preço, opõe-se outro re-
trato, desenhado pelo jornalista Hideyo Saito e pelo publicitário 
Antonio Haddad. No livro Cuba sem Bloqueio, lançado pela Radi-
cal Livros, eles procuram apresentar uma face do país diferente 
daquela imposta pela grande mídia. Os autores pesquisaram em 
Cuba e em vários outros países, independentemente de orien-
tações políticas, além de se debruçarem em estudos, estatísticas 
e livros. E questionam se a experiência cubana é tão nefasta, 
como o país apresenta índices muitas vezes comparáveis ou 
superiores aos de países ricos, como é o caso da mortalidade 
infantil? O livro revela, portanto, que se trata de uma sociedade 
pobre, mas não miserável, e sem analfabetismo, violência ou 
crianças desamparadas.

OUTRO RETRATO DE CUBA

3
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Considerada uma das joias arqui-
tetônicas ibero-americanas, a Catedral 
de León, em Manágua, na Nicarágua, 
foi declarada Patrimônio Cultural da 
Humanidade. O processo corre desde 
2011, quando a Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura avaliou o valor do edifício, o 
maior templo católico da América Cen-
tral em estilo neoclássico.

Construído entre 1747 e 1814, 
além da arquitetura representativa, o 
templo também abriga a sepultura de 
grandes personalidades locais, como o 
poeta Rubén Darío. Outro fator conside-
rado foi seu acervo de arte, do qual cons-
tam obras importantes, a exemplo de um 
altar flamenco e pinturas da via crucis, de 
autoria do artista Antonio Sarria.

PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE

Além de melhor amigo, fonte de 
inspiração. Camões, o cãozinho no qual 
o escritor português se inspirou para criar 
Achado, cachorro do protagonista de seu 
romance A Caverna, morreu na ilha espa-
nhola de Lanzarote, onde eles viveram. 
Pilar Del Rio, viúva do escritor, informou 
a morte de Camões por meio de um texto 
emocionado publicado na página da Fun-
dação José Saramago. O cachorrinho, que 
o autor resgatou das ruas e levou consigo 
(“Entra, esta agora é tua casa”) em 1995, 
ganhou o nome do prêmio que seu novo 
dono recebeu naquele ano. Pilar também 
contou que Camões tão apegado ao escri-
tor “vivia em sofrimento”, desde que Sa-
ramago morreu em 2010.

O MELHOR AMIGO DE SARAMAGO
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BANdONeON, HOmeNAgem 
AO TANgO ArgeNTINO
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O tango ganhou neste ano um 
monumento no Brasil. É o terceiro 
exemplar da peça, réplica da original ins-
talada em 2007 na região de Puerto Ma-
dero em Buenos Aires, e depois dupli-
cada para ser instalada também em 2012 
na cidade de Tarbes, na França, que há 
quinze anos promove um concorrido 
festival de tango. A obra está na Praça 
da Sombra no Memorial da América La-
tina, doada pelo Instituto Nacional de 
Promoção Turística da Argentina. 

Inaugurada em setembro, trata-se 
de uma estrutura metálica abstrata que 
evoca o bandoneon, instrumento que 
reflete a alma do gênero musical que 
projetou a própria identidade argentina 
para o mundo todo. Em forma de fole, 
a escultura se lança no espaço em forma 
espiralada simbolizando o ritmo, a har-
monia e o contraponto do tango. Proje-
tada pelos artistas argentinos Alejandro 
Coria e Estela Treviño, tem três metros 
e meio de altura e pesa duas toneladas. 

A ideia que deu origem ao monu-
mento foi do jornalista e produtor Rubén 
Reale, que a lançou em um programa ra-
diofônico sobre tango, com o intuito de 
atrair instituições culturais, apoio oficial 
e arrecadar fundos para sua concretiza-
ção. Setenta e um projetos inscreveram-
se para se submeter ao júri, ganhou o de 
Alejandro e Estela, por reproduzir bem o 

instrumento que o caracteriza. A verdade 
é que não há tango sem o bandoneon, 
que chegou à região do Rio da Prata nas 
maletas de imigrantes alemães em torno 
de 1900. Tanta certeza não se tem quan-
to ao local de origem do tango, uma vez 
que os documentos são escassos, mas 
segundo o escritor Jorge Luís Borges só 
poderia ter nascido em Buenos Aires ou 
Montevidéo.  Seria uma mescla de haba-
neiras (estilo musical criado em Havana, 
Cuba) e de polcas, envolvendo drama, 
sensualidade e agressividade, num ritmo 
sincopado e binário. 

A inauguração do monumento 
contou com a presença de autoridades 
e convidados. Ruben Reale veio ao Bra-
sil especialmente para o evento e garan-
tiu que o monumento alcançará outras 
praças ao redor do mundo: “não vamos 
parar por aqui”. Na ocasião, João Batis-
ta de Andrade, presidente do Memorial, 
manifestou a intenção de promover já 
no próximo ano uma semana de tan-
go, entre seus projetos de aprofundar 
o intercâmbio cultural entre os países 
latino-americanos. A festa contou com 
uma apresentação musical programada 
pelo Instituto Nacional de Promoção 
Turística da Argentina, da qual partici-
param o bandoneonista Carlos Corrales, 
o violinista Hugo Rivas e a cantora Lidia 
Borda. 
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O programa Arte na Cidade da Secretaria Municipal de Cultura selecionou e o Memorial da 
América Latina recebeu o projeto Canteiro de Operações, do artista plástico José Resende e do 
filósofo Nelson Brissac. Trata-se de um dos resultados de uma licitação que a prefeitura fez para 
a colocação de obras em logradouros públicos. A intervenção constituída por vários contêineres 
empilhados e movimentados sucessivamente, três vezes ao dia por um guindaste em diferentes con-
formações foi idealizada para repensar a questão das linhas férreas, preocupação constante de Nel-
son Brissac que propôs a participação na licitação. O projeto envolveu outra interferência urbana, a 
instalação de uma enorme tela branca, dessas usadas como proteção em construções, cobrindo um 
quilômetro de vagões de trens abandonados próximos à Estação da Moóca. “Soube no decorrer da 
maturação do projeto que só no Estado de São Paulo existem 40 mil vagões abandonados nas orlas 
ferroviárias”, afirmou o artista. A ideia de José Resende era fazer algo visualmente marcante para re-
verter a indiferença do cidadão em relação a esse universo.  “Durante a elaboração do projeto então 
soubemos que já está em curso um processo de liberação dos vagões para o desmanche que deverá 
ser feito por várias empresas interessadas em transformá-los em sucata.” Daí o nome Canteiro de 
Operações: um campo de transformação da paisagem até a retirada total dos vagões. O Memorial, 
que recebeu um braço do projeto, também foi o espaço para uma rodada de depoimentos de arqui-
tetos e urbanistas sobre o tema que tanto tem despertado interesse. 

OBRA REPENSA O ABANDONO DAS FERROVIAS

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA



65

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA



66

POESIA

Uma mulher está parada sobre uma ponte
Que jamais existiu

Sua pele que jamais foi beijada
flutua sobre as águas do tempo 
como uma lembrança sem rosto

Uma carta que jamais foi lida
luta para alcançar a margem
para que alguém a descubra

Um homem que jamais foi lido
Que não sabe ler

que jamais aprendeu
acha a carta e o corpo
debaixo dessa ponte

O homem chora de impotência
enquanto a carta se desfaz

entre seus dedos

O rio está cheio de lágrimas
e se apieda daquele homem 

e lhe revela o segredo dessa carta

E o homem louco de amor
Junta suas mortes e seus delírios

para lançar-se dessa ponte
que não existiu jamais 

ANOTAÇões pArA UmA leNdA

Mario Meléndez (Linares, Chile, 1971) é formado em Jornalismo e Comunicação Social. Poeta premiado, é autor 
de livros como Poesía desdoblada, El circo de papel , La muerte tiene los días contados e Apuntes para 
una leyenda, do qual extraímos o presente poema, traduzido por Luís Avelima.   
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