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EDITORIAL

EDITORIAL
Em setembro do ano passado, 

quando aqui cheguei, assumi o com-
promisso de manter vivos os ideais de 
integração dos povos das três Américas, 
sonhados por Franco Montoro e con-
cretizados na gestão de seu sucessor, 
Orestes Quércia, por Oscar Niemeyer e 
Darcy Ribeiro.

Mas, também trouxe meus so-
nhos, na esperança de oferecer ao 
cotidiano desse generoso espaço de 
atividades culturais e de lazer a mi-
nha modesta bagagem de vida como 
profissional do Cinema e cidadão do 
mundo.

O Memorial da América Latina 
faz aniversário em 18 de março. Lá se 
vão 24 anos. Nessa linha de tempo o 
complexo arquitetônico mudou comple-
tamente a geografia urbana e social da 
Zona Oeste de São Paulo, agregou valor 
cultural e econômico à Barra Funda e 
bairros vizinhos, e estabeleceu-se como 
referência e destino de visitantes locais e 
turistas internacionais. Não é pouco.

Por aqui passaram milhões de 
pessoas de todas as raças e credos, artis-
tas e celebridades, e gente do povo - afi-
nal, razão e protagonistas dessa história. 
Mas, há mais a fazer. Por exemplo, de um 
lado, incrementar ações culturais como 
forma de integrar latino-americanos 
brasileiros e, de outro, atrair os vizinhos 
que moram ou trabalham no entorno 
do Memorial. É sobre esse futuro-pre-
sente, de sonhos que começam a ganhar 
formas, que falamos na primeira edição 
de 2013 da Revista Nossa América.

Falando de vizinhos, e em tempos 
de Carnaval, resgatamos a saborosa his-
tória do Largo da Banana, berço do sam-
ba paulistano lá pelo começo do século 
passado. Ficava aqui, onde foi erguido 
o Auditório Simón Bolivar. O local tor-
nou-se ponto de encontro das rodas de 
samba, tiririca (capoeira) e serestas, como 
narra em suas letras o grande compositor 
paulistano Geraldo Filme.

Parece incrível, mas nos Estados 
Unidos – onde um de cada seis mora-

EDITORIAL
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EDITORIAL
dores é de origem latina - existem pou-
cos  museus dedicados às artes moderna 
e contemporânea da América Latina. É 
o que nos revela a jornalista e video-
maker Clara Woodcock, que faz o perfil 
do MOLAA, o Museu de Arte Latino-
Americano de Long Beach, na Califór-
nia. O historiador Francisco Alambert 
faz uma imersão pela vida e obra do 
pintor Candido Portinari – que nos 
orgulha com seu painel Tiradentes - e 
pinça características das raízes que for-
maram o comportamento do artista 
nascido em Brodósqui. 

E, o que dizer do conceito de arte 
“primitiva”, utilizado desde o início do sé-
culo XX, como abrigo semântico, que en-
globa desde pinturas pré-históricas a peças 
criadas pelo homem comum sem instrução 
artística? As respostas estão no apimenta-
do texto da editora e crítica de arte Leonor 
Amarante. Uma reportagem instigante 
sobre intervenções urbanas no Brasil e na 
Argentina é assinada pela brasileira Tânia 
Rabello e pela argentina Sandra Ruiz. 

Nosso vizinho Uruguai - onde o 
presidente dirige um velho fusca e corre 
atrás de galinhas - voltou a flertar com a ou-
sadia que o fez ser conhecido, no primeiro 
quarto do século passado, como a Suíça da 
América do Sul. O jornalista Daniel Pereira 
faz a leitura atualizada do alvoroço vigente 
nas hostes políticas e populares diante da 
iminente aprovação de leis que derrubam 
tabus seculares da Humanidade. 

A Colômbia também está em pro-
cesso de mudança: quer deixar de ser o 
país com fama de violento, como atesta 
Rafael Duarte Villa, em Reflexão. Em 
Resenhas, Reynaldo Damázio analisa a 
mais recente obra de Eduardo Galea-
no, Os Filhos dos Dias e de outro escritor 
uruguaio, Henry Trujillo, que lança o ro-
mance policial Torquator.

Fecha a edição um poema de Fri-
da Kahlo, nome ímpar da cultura latino-
americana.

João Batista de Andrade é Presidente da 
Fundação Memorial da América Latina.

EDITORIAL
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A TRAvEssIA 

Gonçalo Júnior

eNtReVIstA

pELAs LEnTEs

O 
presidente do Me-
morial da América 
Latina e cineasta 
João Batista de An-
drade aposta em 
ações culturais para 

integrar moradores latino-americanos 
em São Paulo com países vizinhos.

Com dezessete longas-metragens 
no currículo, o cineasta João Batista de 
Andrade tem uma longa trajetória tanto 
de militância política quanto – e prin-
cipalmente – cultural. É produtor de 
cinema e televisão, roteirista e escritor, 
com romances reconhecidos pela críti-
ca, como o Um olé em Deus (1981, Edito-
ra Scipione). 

Sua relação com o cinema come-
çou quando ainda era estudante da Es-
cola Politécnica da USP, em 1963. Teve 
de abandonar o curso no ano seguinte, 

por causa do golpe militar. A estreia 
com o documentário Liberdade de Im-
prensa (1967), definido como “cinema 
de intervenção”, apontava sua opção 
pela militância artística para transformar 
o Brasil. Não agradou a ditadura e sua 
cópia foi apreendida pelo exército no 
lendário Congresso da UNE, em 1968, 
reprimido com violência pela polícia.

Por causa da repressão a seu ci-
nema, Andrade foi para a TV. Na TV 
Cultura, trabalhou com Vladimir Her-
zog, depois assassinado pela ditadura, 
em outubro de 1975, e foi um dos ci-
neastas da equipe do programa Globo 
Repórter, da Rede Globo, nos anos 1970. 
Voltou ao cinema com Doramundo, fic-
ção que mesclava à sua visão de mundo 
uma carga crítica, resultado da sua qua-
se militância no jornalismo televisivo e a 
discussão política por meio do cinema. 

DO cInEAsTA

AmérIcA lAtINA:
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A consagração veio em 1981, quando O 
Homem que Virou Suco ganhou um dos 
maiores prêmios que o cinema brasilei-
ro recebeu, a Medalha de Ouro de Me-
lhor Filme no Festival Internacional de 
Cinema de Moscou. E seguiram-se mui-
tos outros longas importantes, como 
A Próxima Vítima (1983), considerado 
um de seus melhores filmes. Em 1987, 
ganhou quase todos os prêmios do 
Festival de Brasília, com o polêmico O 
País dos Tenentes, sobre o fim da ditadu-
ra militar. Em 1999, seu épico O Tronco 
foi premiado como Melhor Filme pela 
Comissão das Comemorações dos 500 
anos de Brasil, no Festival de Brasília. 

Em 2005, João Batista de An-
drade realizou o documentário Vlado, 
Trinta Anos Depois, sobre a morte de 
Vladimir Herzog. Nesse mesmo ano, 
tornou-se secretário estadual de Cultura 

João Batista de 
Andrade, Presidente do 
Memorial da América 
Latina.

de São Paulo, na gestão Geraldo Alck-
min. Bastante atuante na área de polí-
tica cultural, foi um dos criadores de 
várias entidades, festivais e articulador 
de movimentos culturais. Como secre-
tário, deixou sua marca com uma rica 
articulação Estado/sociedade, quando 
reestruturou a pasta e deixou frutos 
como a finalização do Museu da Língua 
Portuguesa e a criação da Lei da Cultu-
ra (Proac), que projetou para 2012, só 
na área de incentivos à produção cultu-
ral, R$110 milhões e que é fundamental 
para a produção cultural de São Paulo 
desde então. 

Na entrevista a seguir, o presiden-
te do Memorial relembra seus tempos 
de militância política nos anos de 1960 
e 1970, aponta caminhos para a integra-
ção latino-americana em tempos de de-
mocracia e deixa transparecer seu entu-
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siasmo em transformar o Memorial da 
América Latina num importante ponto 
de convergência de cultura em todo o 
continente. Disposição sobra para isso 
deste irrequieto cineasta que chama a 
atenção pela paixão que coloca em tudo 
que faz.

G.J - Você vem de uma geração de mi-
litância que pensava também a América La-
tina como um todo a ser transformado. Havia 
um conceito de latinidade que envolvia o Bra-
sil e todo o continente latino naqueles anos de 
1960 e 1970?

J.B.A - O que parecia nos unir, 
como “latino-americanos”, era menos o 
que éramos e mais o que desejávamos 
ser. Éramos unidos contra o imperialis-
mo norte-americano e, muito radical-
mente, contra seus aliados, notadamen-
te os latifundiários... Afinal, vivíamos 

em plena guerra fria e essas eram as 
camisas da esquerda. As ações absur-
damente repressivas dos governantes 
latino-americanos contra seus povos 
alimentavam essa opção marcadamen-
te anti-norte-americana, já que esses 
governantes eram sempre apoiados pe-
los Estados Unidos, como garantias da 
influência norte-americana na região. 
Claro, os norte-americanos temiam a 
generalização da experiência cubana e a 
expansão das áreas de domínio soviéti-
co pela vastidão sul-americana.

G.J - A inserção do Brasil na Amé-
rica Latina ganhou outro patamar após a 
Revolução Cubana? Pode comparar como era 
antes e depois?

J.B.A - A Revolução Cubana colo-
cou um dilema difícil para todos os países. 
Entre os liberais, o sinal era de alerta. Para 

Da esquerda para a direita: Che Guevara 
e Fidel Castro; Camilo Cienfuegos e 
Fidel Castro; Multidão à espera dos 
revolucionários que entravam vitoriosos na 
cidade de Havana.
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a direita, incluindo aqui grandes empresá-
rios urbanos e rurais, o sinal de perigo que 
empurrava todos para uma posição mais 
próxima dos Estados Unidos. E nós, de 
esquerda, alimentávamos o sincero so-
nho de um caminho para o socialismo. 
É preciso lembrar que no Brasil, como 
na Argentina, existia uma classe operária 
com certo grau de participação. No caso 
do Brasil, uma classe operária emergente, 
desde os anos de 1950, com o desenvol-
vimento e a entrada de um modernizador 
capital estrangeiro, notadamente na indús-
tria automobilística, mas também nas em-
presas estatais, como a Petrobrás e outras. 

G.J - Isso diferenciava o Brasil tanto 
economicamente quanto social e politicamente?

J.B.A - Sem dúvida. Havia um pro-
gresso, uma modernização. E isso parecia 
não permitir uma identificação maior com 

a Revolução Cubana, apesar do entusias-
mo da esquerda, notadamente dos jovens 
como eu, que tinha 19 anos em 1959 e 
entrava na universidade. Essa questão só 
eclodiu de forma clara nas nossas diver-
gências – e rupturas – sobre os caminhos 
para enfrentar a ditadura no Brasil. Uma 
parte da esquerda, em que eu me encon-
trava como jovem militante, não aceitava 
a transposição da experiência cubana, da 
luta armada, preferia apostar na reorgani-
zação e na articulação política, depois da 
fragorosa derrota em 1964.

G.J - Os jovens daquele tempo muda-
vam radicalmente suas vidas para lutar politi-
camente. Aconteceu com você?

J.B.A - Sou de uma geração com 
ligação histórica maior com o que acon-
teceu na ditadura, que se formou de en-
tusiasmo, urbanização; que se preparou 

Apesar da forte repressão policial, os 
militantes tomaram as ruas para protestar 
contra a ditadura militar que se impôs no 
Brasil a partir de 1964.
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na juventude para viver o país do futu-
ro, democrático e forçado a abandonar 
esses sonhos e a viver numa espécie de 
subclandestinidade, com ideias na gave-
ta, obrigado a sobreviver e a se engajar 
noutro processo. Uma geração que vi-
veu o autoritarismo, sofreu o reverso e 
precisou esperar 21 anos para retomar o 
processo. Trato desse tema em profun-
didade e com caráter biográfico em Tra-
vessia, uma minissérie que escrevi e dirigi 
para a TV Brasil e que depois montei 
para exibição em cinema.

G.J - Houve uma aproximação maior 
sua junto aos países vizinhos? Chegou a conhe-
cê-los e a estabelecer contatos?

J.B.A - Bastante. Eu fui ao Chile e 
ao Uruguai, onde presenciei um dos mo-
mentos mais emocionantes daqueles tem-
pos. Eram meados da década de 1970 e a 
população uruguaia votou não contra a di-
tadura. Lembro que as pessoas usavam os 
limpadores de para-brisas mesmo sem chu-
va apenas para que simbolizassem o “Não” 
de protesto. Isso ficou na minha memória 
como algo muito forte e inesquecível.

G.J - Por que fez essa viagem?
J.B.A - Eu queria ver de perto o 

que estava acontecendo. E algo parecia 

Mineração de ouro na 
cidade de Oruro.

de fato seguir um caminho novo, de re-
sistência, de questionamento, de pressão. 
Eu era editor de especiais da Rede Globo 
e propus uma pauta de esportes que nem 
me lembro mais qual era na verdade, aca-
bei não fazendo. Eu queria estar lá, era 
um momento da população uruguaia en-
contrar formas legais de reagir contra o 
autoritarismo e eu estava muito ligado a 
isso desde os anos de 1960. 

G.J - Que outros países conheceu?
J.B.A - Fui para o Peru na época 

do general Juan Velasco Alvarado, que 
presidiu o país de 1968 a 1975. Era um 
militar nacionalista. Viajei no mesmo 
ano da morte de Vlado; estava cansado 

daquele ambiente de repressão. Passei 
antes pela Bolívia, onde tive experiên-
cias muito ricas. Havia lá também uma 
ditadura, a do general Hugo Banzer Su-
árez. Em Oruro, conheci o movimento 
dos mineiros, conversei com os operá-
rios e desenvolvi uma admiração imensa 
por todos os povos latino-americanos 
porque era uma rotina muito sangren-
ta. Num dos eventos que acompanhei, a 
praça estava cheia de policiais e os traba-
lhadores falavam alto para os militares 
ouvirem. Estes ficavam quase colados 

Da esquerda para a 
direita: mineração 
em Oruro, no Peru; 
Cartazes de filmes 
do Icaic e a cantora 
argentina Mercedes 
Sosa. 
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na gente, tentando ouvir o que con-
versávamos. E foi quando aconteceu 
uma coisa maravilhosa, Mercedes Sosa 
fez um grande show para os operários 
numa praça e eu fui assistir.

G.J - Daqueles shows de solidariedade, 
de militância?

J.B.A - Exatamente. Quando che-
guei, tinha mais militares que povo, para 
intimidar, uma ameaça terrível. Só de-
pois, aquilo começou a encher de gente. 
E Mercedes, com aquele carisma que só 
ela tinha, pedia calma, para que todos 
se divertissem sem provocação; sauda-
va os companheiros militares para que 
eles aproveitassem também aquele mo-

mento. Ela cantou maravilhosamente 
aquelas canções de resistência que tão 
bem conhecíamos, de sucessos de meus 
ídolos, como Violeta Parra e Vitor Jara, 
com aquela dor imensa na voz.

G.J - Você falou em dor. Essa é uma 
sensação presente em toda a história da Amé-
rica Latina...

J.B.A - São as veias abertas da 
América Latina de que fala Eduardo 
Galeano em seu livro, que tanto mar-
cou minha geração. Para mim, uma 
coisa do passado que sempre me im-

pressionou muito foram os massacres 
terríveis contra os povos originais na 
Bolívia e no Peru. Coisa impressionan-
te. Os militares levaram canhões para 
bombardear aldeias e massacrar po-
pulações inteiras. Depois, essa mesma 
cultura de extermínio foi incorporada 
pelas ditaduras no continente. Foi as-
sim no Uruguai, no Paraguai, no Chile 
e na Argentina também. Sempre houve 
esse sentimento matador, de massa-
cre, e que se estendia a outras regiões 
oprimidas do mundo, como o Vietnã. 
Aquelas imagens de vilas bombardea-
das pelo exército norte-americano nos 
causavam indignação.

G.J - Do ponto de vista cultural, como essa 
América Latina se unia em busca de liberdade?

J.B.A - O setor que mais mostrou 
uma ligação próxima com essas lutas me 
parece que foi o cinema, tanto política 
quanto culturalmente. Talvez tenha sido 
uma expressão que chegou mais perto 
dessa unidade latino-americana que tanto 
se discutia. Comecei em cinema em 1963 
e em 1965 fui convidado para participar 
do Primeiro Encontro Latino-americano 
de Documentaristas, na Argentina, e mui-
tas propostas foram apresentadas ali nesse 
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sentido, de fazermos um cinema transfor-
mador para um bem maior. Compareceram 
alguns cineastas que depois ficaram muito 
conhecidos, como Fernando “Pino” Sola-
nas e Mario Handler (diretor de Me Gustan los 
Estudiantes). Depois disso, a discussão evo-
luiu com a fundação do Instituto Cubano 
de Arte e Indústria Cinematográfica (Icaic), 
que acabou consolidando essa unidade.

G.J - Pode-se dimensionar essa uni-
dade de todos os povos latino-americanos?

J.B.A - Essa é a questão. Éramos 
e somos todos países muitos diferentes, 
mas as ditaduras nos uniram; ao mesmo 
tempo ligávamos aquela opressão à guer-
ra fria do governo norte-americano. Era 
esse um fato externo opressor, como se 
fôssemos vítimas de uma engrenagem 
ideológica. Havia aí uma simplificação 
que não levava em conta questões inter-

nas de cada país e a guerra fria, o temor 
da classe média e das elites empresariais 
de que a América Latina se tornasse um 
quintal dos comunistas. O Icaic passou a 
ter um papel aglutinador. Mais tarde, em 
1979, o Festival Latino-Americano de 
Cuba reforçou isso. Apesar da proibição 
da ditadura de se viajar para Havana, eu 
fui assim mesmo e o Festival premiou o 
meu documentário Greve!

G.J - Ainda existe aquela América 
Latina da sua juventude?

J.B.A - Acho que na juventude 
sonhamos com uma América Latina 
quase como um só país, uma só nação. 
E isso era idealizar uma unidade longe 
de qualquer realidade. A unidade, nesse 
sonho, se faria pelo alto, através de uma 
revolução que nos unisse, a partir da Re-

volução Cubana. Na verdade cada país 
vivia com sua própria realidade, seus 
conflitos, seus heróis, suas leis, suas cul-
turas, suas riquezas nacionais e até mes-
mo seus conflitos com vizinhos, inclusi-
ve com este grande e múltiplo vizinho 
que é o Brasil. E a História nos revela 
isso com muita clareza hoje: a América 
Latina é apenas um subcontinente com 
nações-Estados que cuidam de suas vi-
das e tratam de se relacionar com os vi-
zinhos da forma que mais lhes interessa.

G.J - O que deu errado, já que essa bus-
ca pela unidade latino-americana não deu certo?

J.B.A - O caminho das lutas contra as 
ditaduras de certa forma nos desuniu. Eu, 
por exemplo, tinha optado por um caminho 
que não era o da luta armada para pôr fim 
à ditadura. Se eu fosse boliviano talvez pen-
sasse diferente, mas o Brasil é continental 
demais para isso. Com isso, toda a corrente 
contra essa postura passou a ter uma relação 
difícil com Cuba que, pelo ponto de vista, 
catalisava a luta pelo socialismo. Não que eu 
deixasse de gostar de Cuba e de ter a Revo-
lução Cubana como um marco, mas eu e 
outros companheiros queríamos a volta da 
democracia, compreende?

G.J - Embora haja esse conjunto de as-
pectos econômicos e até ideológicos, a via cultu-
ral é fundamental nesse processo?

J.B.A - Tem de passar pela cultura 
antes de tudo. Se não entendermos nossas 
diferenças culturais ficam difíceis outras 
atividades políticas e econômicas, creio. A 
ideia de nação latino-americana pode re-
nascer a partir do respeito individual, com 
fronteiras e interesses próprios. É preciso 
costurar mais os relacionamentos, de modo 
a avançar e quebrar barreiras.

G.J - Como a cultura hoje pode unir a 
América Latina?

J.B.A - Creio que a cultura conse-
gue, sim, promover uma reaproximação 
que avançou pouco com a redemocrati-
zação do continente. Nas relações inter-
nacionais, a cultura pode mostrar como 
os povos se relacionam – os costumes, 

O cineasta João Batista 
de Andrade durante 
uma de suas filmagens.
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o turismo etc. –, na compreensão de um 
sobre o outro, de ajudar como cada na-
ção entende a outra. A meu ver, que se 
busque a liberdade por esse caminho. A 
diversidade cultural, eis o ponto.

G.J - E em que o Memorial da Améri-
ca Latina contribuirá nesse sentido?

J.B.A - O papel da nossa fundação é 
cultural, essencialmente, focando mais em 
melhorar essas relações, fortalecer os elos 
entre os povos. A América Latina não é 
hoje a nação que imaginávamos, mas um 
amplo e diversificado continente onde o 
Brasil está inserido, obviamente, com suas 
próprias questões políticas e ideológicas que 
se colocam individualmente. É no bom rela-
cionamento que se caminha para uma nova 
e diferente unidade, com reconhecimento 
dessas peculiaridades. Hoje, as relações são 
mais sofisticadas, mais modernas que nos 
anos de 1960. Só no futuro se vai poder di-
zer se a criação de regras latino-americanas 
quebrará as fronteiras físicas, territoriais, 
como acontece com a chamada Zona do 
Euro, a Comunidade Econômica Europeia.

G.J - Quando o senhor foi convidado para 
assumir o Memorial, certamente teve de estudar as 
questões latino-americanas e pensar ações culturais 
nesse esforço de aproximação, não?

J.B.A - Sim. Passei a refletir bastante. 
Sempre achei precária a posição do Brasil 
no contexto da América Latina não apenas 
pela língua diferente, como também pela 
complexidade de relacionamento político e 
econômico com os povos vizinhos. 

G.J - Uma instituição como o Memo-
rial da América Latina pode contribuir de al-
gum modo para aproximar o Brasil da Améri-
ca Latina? De que modo?

J.B.A - Nossa área de ação é a cul-
tura, e é nessa área que devemos nos em-
penhar por uma maior aproximação entre 
nossos povos, aprendendo a conviver e a 
admirar nossas próprias diferenças, nos-
sa incrível diversidade. O Memorial da 
América Latina não é um centro político 
de decisões e sim um incrível espaço para 
o encontro e a compreensão dessa nos-

Gonçalo Júnior é jornalista e gerente de 
comunicação social da Fundação Memorial da 
América Latina.

sa diversidade e a busca do encontro. Em 
primeiro lugar, penso que o próprio Me-
morial deve se reencontrar com o próprio 
povo de sua cidade, os cidadãos em nome 
dos quais foi imaginado, formatado e cria-
do pelo governo paulista a partir das ideias 
e das criações de dois de nossos melhores 
brasileiros de todos os tempos: o arquiteto 
Oscar Niemeyer e o antropólogo Darcy 
Ribeiro. Isso requer um esforço para au-
mentar os contatos para que quem vier ao 
Memorial entenda esse espaço como um 
local de informação cultural e de lazer. É 
o nosso desafio para 2013.
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Leonor Amarante

HIstÓRIA

LARGO
dA BANANA

O 
samba paulista nasceu em um reduto da cultura 
negra, em Pirapora do Bom Jesus , cidadezinha 
ao lado da capital, que concentrava grande nú-
mero de escravos.  
Depois da abolição, muitos vieram para a capi-
tal e se reuniam no Largo da Banana, na Barra 

Funda, onde hoje se encontra o Auditório Simón Bolívar do Me-
morial da América Latina. O samba paulista misturou o batuque 
do terreiro com o som da viola caipira, criando uma percussão e 
harmonia singulares. O Largo da Banana tornou-se ponto de en-
contro para os sambas de rodas, tiririca (capoeira) e serestas. Seu 
nome teve origem no comércio da banana, quando logo de ma-
drugada, caminhões vindos do interior, estacionavam nas ruas po-
eirentas para vender cachos da fruta, muito procurada na época, 
especialmente por quem andava de trem. Tudo isso está nas letras 
do grande sambista Geraldo Filme. 

A paisagem urbana era composta por armazéns, residências 
simples e o pátio ferroviário da São Paulo Railway (Sorocabana), 
onde os escravos recém-alforriados que chegavam à capital, entre 

ONde NAsCeU O MeMORIAL
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o fim do século 19 e início do 20, vindos das senzalas das fazendas 
de café do interior do estado criaram um ponto de encontro. Seus 
divertimentos favoritos eram as rodas de samba, que atraiam a gente 
humilde do bairro. Nada mais natural que esses encontros gerassem 
blocos e cordões. Assim, em 1914, o músico Dionísio Barbosa, um 
dos sambistas locais mais animados, criou nas imediações do Largo 
o primeiro cordão paulistano, o Grupo Carnavalesco Barra Funda. 

Anos depois, o grupo foi reorganizado como Camisa Ver-
de por Inocêncio Tobias, um personagem conhecido nas rodas 
de samba e que chegou a ser perseguido pela polícia política de 
Vargas ao ser confundido como simpatizante do Partido In-
tegralista. Logo depois, o cordão passou a se chamar Camisa 
Verde e Branco e o seu primeiro desfile foi em 1954, como 
integrante das comemorações do IV Centenário de  São Paulo. 
Passadas duas décadas e os anos 70 marcam a chegada dos mi-
grantes nordestinos ao bairro. 

O polo industrial que floresceu na Barra Funda nas pri-
meiras décadas do século, período de ouro da indústria paulista, 
quando as indústrias Matarazzo dominavam a região e o sotaque 
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No Largo da Banana 
nasceu o primeiro 
cordão carnavalesco 
de São Paulo, o Barra 
Funda.
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Os 80 mil metros 
quadrados do 
Memorial já foram 
pátio da manobra 
de locomotivas.

italiano era ouvido em cada esquina, 
começou a decair. Sofreu um processo 
crescente de transferência ou falências 
das unidades produtoras. A partir de 
1989, o bairro tomou novo impulso 
e sua paisagem se transformou com a 
construção do Terminal Barra Funda 
de Metrô e Trens. No mesmo ano, no 
mesmo local do antigo Largo da Ba-
nana, foi inaugurado o Memorial da 
América Latina, projetado por Oscar 
Niemeyer, e que deu início à transfor-
mação radical no bairro. 

Leonor Amarante é jornalista, curadora e editora 
da revista Nossa América.
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MOLAA

O 
Museu de Arte Latino-americana MO-
LAA, totalmente dedicado à arte mo-
derna e contemporânea do Continente, 
já foi sede da Companhia de Atrações 
Balboa Produção, o estúdio de cinema 
mudo mais produtivo e inovador antes 

do surgimento de Hollywood. O museu conta, entre outras, 
com uma das coleções mais importantes da arte contempo-
rânea latino-americana. São cerca de 900 obras de pintura, 
escultura, fotografia e vídeo elaboradas por mais de 350 ar-
tistas provenientes de países de língua espanhola-portugue-
sa do México, da América Central e do Sul e do Caribe. 

MUseU de ARte LAtINO-AMeRICANA

Clara Woodcock

ARte

LOs AnGELEs
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Uma parte dessas obras compõe 
o legado da Fundação Robert Gumbi-
ner (RGF), que estabeleceu o museu 
em Long Beach, Califórnia, em 1996. 
Entre as obras-primas estão as de Fer-
nando Botero, Soto, Tunga e Walter-
cio Caldas.

A mostra que obteve muito su-
cesso no ano passado foi Play with Me 
- Juega conmigo, com a curadoria de Ce-
cilia Fajardo-Hill e a colaboração de 
Idurre Alonso e Selene Preciado. Seu 
objetivo era dissipar a distância entre 
a arte e o público, além de explorar 
o potencial interativo da arte contem-
porânea para que ele fosse experimen-
tado pelo público participante como 
uma atração acessível. Juega Conmigo 
contou com 15 instalações de média e 
grande escala realizadas por 14 artistas 

participantes entre outros, Franklin 
Cassaro (Brasil, 1962), Félix Gonzá-
lez-Torres (Cuba / Estados Unidos, 
1957-1996), Rafael Lozano-Hemmer 
(México, 1967), Ernesto Neto (Brasil, 
1964) e Pedro Reyes (México,1972).

Entre as obras destacam-se Big 
Bang, 2012, de Rubén Ortiz-Torres (Mé-
xico), que difere da maioria das pinturas 
abstratas. O artista usa uma pintura que 
muda de cor com o calor; por exemplo, 
quando o espectador toca a peça com a 
mão, deixa uma marca temporária em 
sua superfície, e isto o faz pensar: de que 
maneira você mudou a composição? Que 
forma você acrescentou? Federico Herre-
ro (Costa Rica) transforma a maneira em 
que vemos os murais. Além de cobrir as 
paredes, suas instalações também cobrem 
o chão. São feitas com tinta, vinil e objetos 

The Musicians, 1991, 
Fernando Botero.           
Óleo sobre a tela.
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Play with me, Pedro 
Reyes, Molaa.

Clara Woodcock é videomaker e jornalista.

tridimensionais. Pedro Reyes (México), 
Ernesto Neto (Brasil) e Darío Escobar 
(Guatemala), criam ambientes nos quais 
os visitantes podem entrar. Interagindo 
em obras como Cápula, 2003, Three Re-
ligions, No God and the Children, 2003, os 
participantes compartilham um espaço 
e novas experiências uns com os outros. 
Ping Pong Table (Mesa de ping-pong com 
lago), 1998 de Gabriel Orozco e Sem título 
(Retrato de Papai), 1991, de Félix González-
Torres também exigem a participação dos 
visitantes.

Enquanto algumas das obras 
promovem um tipo de interatividade 
criativa e brincalhona, outras incitam 
a interações mais críticas, abordan-

do questões como a perda do espaço 
público, a decomposição das redes so-
ciais, a prevalência da mídia como um 
espaço de dominação, reprodução e 
distribuição de medo e paranoia. Por 
isso Rafael Lozano-Hemmer (México) 
realizou Voz Alta, 2008, para comemo-
rar o 40º aniversário do Massacre de 
Tlatelolco em 1968. 

 Os artistas e instalações de 
Juega Conmigo criaram ambientes que 
incitavam o pensamento e reflexão de 
uma maneira não convencional, atra-
ente e lúdica.
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pAInEL TIRADEnTEs

Francisco Alambert

COMeMORAÇÃO

pORTInARI
E O

Portinari era filho de imigrantes 
italianos. Como tal, seu aprendizado so-
bre o Brasil se construiu em vivo con-
tato com o povo e com a tradição da 
exclusão social brasileira: os “caipiras” 
do interior paulista, grande parte estran-
geiros ou estrangeirados como ele, os 
negros descendentes de escravos, os ín-
dios aculturados ou ainda em processo 
de destruição pela nova colonização da 

economia latifundiária. Por isso a for-
ça desta imagem do Brasil, deste povo, 
lhe será sempre cara. Só mais velho e já 
formado (depois inclusive de ter podido 
estudar a velha arte na moderna Euro-
pa), ele encontrará o modernismo ur-
bano. A união entre uma coisa e outra, 
entre o Brasil conhecido de baixo, mas 
visto de cima, e o aprendizado cubista, 
com seu peso e com suas simultaneida-
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eNsAIO

Painel Tiradentes, 
de Portinari.

des, fará a fama desse artista mitológi-
co e exemplar de certa arte engajada do 
continente americano.

Mário Pedrosa (o grande crítico 
que variou da apologia à severa crítica à 
arte de Portinari) se esforçou por mostrar 
que o artista não chegou ao afresco e ao 
mural por moda ou “cópia” dos muralis-
tas mexicanos – como se insiste até hoje 
em repetir. Ele chegou ao muralismo or-

ganicamente, reelaborando internamente 
problemas de técnica e de estética de seu 
aprendizado modernista e de sua orienta-
ção política. No geral, pode-se dizer que 
os murais de Portinari são funcionalmen-
te modernos e esteticamente adequados 
à sua concepção do povo como objeto e 
vítima da história que ele não faz.

 De fato, o trabalho de Portina-
ri nos anos 1940 foi mais influenciado 
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por Guernica, de Picasso, do que pelos 
padrões criados pelo muralismo me-
xicano (então o principal modelo da 
arte engajada) por conta de sua força 
expressiva e pela ausência de narra-
tiva. Portinari viu Guernica em 1942, 
em Nova York, na mesma época em 
que realizou quatro grandes murais 
para a Fundação Hispânica da Bi-
blioteca do Congresso, em Washing-
ton, com temas referentes à história 
latino-americana. Em 1943, de volta 
ao Brasil e sob o impacto tanto da 
Segunda Guerra Mundial quanto da 
ditadura Vargas, realizou oito painéis 
conhecidos como Série Bíblica, clara-
mente decorrência do desenho e do 
conteúdo de Guernica. 

 Esta “angústia da influência” 
de Guernica para a arte mural de Por-
tinari e seu duplo sentido – funcionar 
como referência ao mesmo tempo em 
que essa referência deveria ser supera-
da – foi também notada, na época, por 
Mário Pedrosa. Segundo o crítico, no 
mural A Missa, Portinari “abandonou 
as tonalidades de cinza de sua fase pre-
cedente”. Esse abandono marcaria uma 
diferença para com a influência picassia-
na: “Picasso em Guernica limitou-se ao 
preto e branco. O mestre brasileiro não 
teve medo das tremendas dificuldades 
de uma composição tão vasta em têm-
pera (...). A composição resistiu ao cla-
reamento natural da têmpera, depois de 
seca, mantendo-se dentro da escala to-

Detalhes do painel 
Tiradentes. 



25

Francisco Alambert é professor de História 
Social da Arte e História Contemporânea da 
Universidade de São Paulo.

nal escolhida pelo artista. Foi uma prova 
de mestre”. Está claro que Pedrosa “lia” 
a “superação” de Picasso por Portinari 
como um exemplo do trabalho do ar-
tista em seu caminho da figuração para 
a abstração (que afinal Portinari não se-
guiu). A influência de Guernica deveria 
ser superada.

 De fato, essa mudança em rela-
ção aos padrões cubistas e ao discurso 
ético da revolta de Picasso, assim como 
as conquistas técnicas (especialmente 
pictóricas), foi realmente alcançada em 
Tiradentes. Neste painel, em forma, pla-
no, cor e conteúdo, Portinari conquistou 
uma dicção própria diante do mestre e 
realizou uma obra de tal modo assenta-
da em uma visão heroica da história do 

Brasil que o afastaria de vez dos mura-
listas mexicanos e sua ode à revolução.

O painel mede 18 metros de 
comprimento por 3,15 metros de altu-
ra. Trata-se de têmperas sequenciadas, 
horizontais e retangulares, que apresen-
tam uma narrativa contínua sobre seis 
momentos da Inconfidência. Na pri-
meira parte, o povo acorrentado e os 
inconfidentes estão em paralelo, quase 
justapostos, todos apresentados e des-
critos (Tiradentes é o primeiro) como o 
artista havia estudado em mergulhos na 
historiografia oficial da época (o segun-
do episódio é a descrição corriqueira da 
sentença contra os inconfidentes).

O sacrifício dos intelectuais, a in-
justiça do poder e o sofrimento do povo 
que a tudo assiste bestializado e horro-
rizado percorrem a saga que culmina 
com esse mesmo povo, representado 
pelo grupo de mulheres, rompendo seus 
grilhões no futuro aberto pelo passado 
(a Independência Mineira) que o painel 
moderno trás para o presente, demar-
cando a história como desígnio e talvez 
comentando o novo Brasil que poderia 
se abrir desde o fim ainda muito recente 
da ditadura do Estado Novo.

Portinari realizou o quadro por 
encomenda, para ser exibido em um 
edifício modernista em uma escola na 
cidade de Cataguases, Minas Gerais. A 
transmutação da obra para o Memorial 
da América Latina realizou a união con-
sequente com a arquitetura de Niemeyer, 
da qual a arte mural e os princípios po-
líticos de Portinari são correspondentes. 
A dramática escultura da mão sangran-
do o mapa da América Latina é o com-
plemento em pedra das tintas vermelhas 
que fazem o drama exacerbado do Tira-
dentes esquartejado.
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CÓpIA
InspIRAçãO?

Leonor Amarante

CRÍtICA

OU

Quase nenhum movimento de arte do século 20 escapou da in-
fluência da arte primitiva. Grande parte do estrelado elenco da 
Escola de Paris bebeu diretamente na fonte, sem creditá-la devi-
damente e sem nunca ter colocado os pés na África, na Ásia, na 
Oceania ou nas Américas. O Surrealismo e o Expressionismo 

mergulharam na chamada  arte “primeira”, para renovar seu discurso visual com 
valores e formas “novas” e diferenciadas.
 Muitos dos grandes mestres da pintura e da escultura reinterpretaram tra-
ços de artistas anônimos, tribais, de etnias perdidas, especialmente da África ile-
trada e atrasada social e intelectualmente, segundo os padrões culturais do euro-
centrismo vigente. O que se pode dizer do conceito de arte “primitiva”, utilizado 
desde o início do século 20, como abrigo semântico, que engloba desde pinturas 
pré-históricas a peças criadas pelo homem comum sem instrução artística?

Mask. Véirté collection, Paris.
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Woman’s Head, 1908, Pablo Picasso. Private collection.
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O divisor das águas no embate en-
tre primitivos e eruditos é o MoMA, que, 
em 1984 idealizou a exposição Primitivism 
in 20th Century Art: Affinity of  the Tribal and 
the Modern e que deve aportar no Brasil 
em 2016. Inteligente e essencial, a inten-
sa pesquisa teve como curador William 
Rubin, que contou com uma equipe de 
especialistas em arte primitiva para reu-
nir peças raras em museus etnográficos 
europeus, em galerias especializadas e 
em coleções particulares de vários países. 
Com uma montagem instigante, colocou 
lado a lado obras de mestres ocidentais 
modernos, como Picasso, Giacomet-
ti, Brancusi e Henry Moore, com peças 
museológicas da Guiné, da Oceania e da 
América. Um dos objetivos era mostrar a 
semelhança das formas entre as obras de 
períodos tão distantes entre si. O resulta-
do foi muito além e colocou em xeque, 

mesmo fora dos domínios do MoMA, o 
caráter político e moral das obras celebra-
das pelo mercado internacional desses in-
tocáveis mestres contemporâneos. Uma 
das críticas foi a excessiva ênfase dada às 
afinidades formais, que evidenciavam as 
desigualdades culturais e sociais. E tam-
bém o fato de que os artistas ocidentais 
eram mostrados geniais, por terem desco-
berto e “recriado” primitivos anônimos e 
atemporais.

Ao se observar algumas obras de 
Emil Nolde, Paul Gauguin, Henry Moo-
re, Paul Klee, Henri Matisse, Marc Chagall, 
Max Ernst, Joan Miró, Amedeo Modi-
gliani, Pablo Picasso, entre muitos outros, 
não se pode deixar de refletir sobre o que 
seriam das artes plásticas, nos anos 1950, 
sem essa investida na arte primitiva.

Depois da iniciativa do MoMA, foi 
a vez dos franceses mergulharem fundo 

À esquerda e acima: 
peça de etnia primitiva 
Shield Asmat, Lorenz 
River, Irian Jaya. À 
direita Intention, 
1938, Paul Klee.
Abaixo: Head, 1907, 
Pablo Picasso, e 
African Mask, Mbole 
Zaire.
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À esquerda, escultura 
primitiva Roadside 
god. Korea. Madeira 
pintada, 291cm de 
altura. Ao lado, The 
Missionary, 1912. 
Pintura de Emil 
Nolde.

nas questões, organizando uma mostra 
que foi uma espécie de resposta à expo-
sição americana. O Beaubourg de Paris 
organizou a Les Magiciens de la Terre, em 
1989, que se estendeu, na mesma capi-
tal, até o Grande Halle de La Villette. 
O curador Jean-Hubert Martin reuniu 
centenas de obras, levando em conside-
ração a produção periférica do circuito 
de arte e, consequentemente, a arte pri-
mitiva. O crítico francês refletiu sobre 
o significado dos objetos na passagem 
de uma cultura a outra e sobre a com-
provação de que existe autoria artística 
“primitiva”.

Ao entrar no museu ou em qual-
quer uma dessas exposições, pode-se 
imaginar a avidez desses artistas sobre 
a produção da África, da Ásia, da Oce-
ania e da América, que eram autênti-
cos reservatórios de formas e valores 

inovadores. Há pontos em comum que 
chamam a atenção dessa produção “pi-
rata” europeia. Em primeiro lugar, eles 
tomaram o elemento primitivo como 
escudo da modernidade e da filiação às 
formas autênticas e radicais.  Depois se 
apropriaram do que eles consideravam 
“exótico” para recriar uma arte com as 
práticas ocidentais da época – e, como 
ressaltou Gill Perry, construindo uma 
arte, “sob a égide da política colonial 
europeia”. Na verdade, a ausência de 
uma iconografia acessível desses obje-
tos permitiu que eles fossem facilmen-
te absorvidos por uma cultura artística 
moderna. Essa descontextualização fez 
com que os artistas modernos fossem 
acusados de amorais e de responder de 
modo etnocentrista à arte africana e da 
Oceania, atribuindo a suas aparências 
sentidos ocidentais do século 20.
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RepORtAGeM

INteRVeNÇÕes
URBANAs 

Tânia Rabello

 As intervenções espontâneas de arte pública, cada 
vez mais, se espalham pelas cidades da América Latina 
colorindo ruas, praças, muros, unindo artistas e mora-
dores locais. Nossa América alia o trabalho do projeto 
Inside Out do artista francês JR, na favela do Moinho 
(foto ao fundo), à intervenção do Jamac no Jardim Mi-
riam, ambos em São Paulo e à perfomance da rua La-
nín no bairro Barracas, em Buenos Aires, Argentina.

INVAdeM As CIdAdes
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Carlos Alberto Inada é produtor 
cultural. “Tenho as ideias e depois ar-
rumo uns malucos para fazer”, define. 
A mais recente delas foi encampar, em 
São Paulo, o projeto Inside Out, idealiza-
do pelo fotógrafo francês JR, ganhador 
do Prêmio TED 2011, de “ideias que 
merecem ser disseminadas”. 

Para isso, contou com inúmeros 
voluntários e com a arrecadação de re-
cursos por meio do site Catarse. O pro-
jeto de JR foi concretizado no Brasil na 
Favela do Moinho, no centro de São 
Paulo. “A arte pode mudar o mundo? 
Pode mudar a vida das pessoas?”, cos-
tuma questionar JR. “Nós não temos 
dúvidas”, retruca Inada. 

O Inside Out já rodou em mais de 
9 mil cidades do planeta, envolvendo  
populações locais, sobretudo em comu-
nidades pobres e lugares abandonados 
pelo poder público. Onde menos se 
espera está lá, estampada, uma foto gi-
gante de uma pessoa que tem histórias 
para contar. Tanto a imagem pode estar 
em vagões de trens, paredes de barracos 
e até nos telhados. Fotos desses rostos, 
bocas e olhos gigantes surpreendem e 
embelezam locais nos quais parecia ha-
ver conspiração para que não houvesse 
harmonia visual.

De março a julho de 2012, um 
grupo de voluntários coordenado por 

Inada fotografou os habitantes da Fave-
la do Moinho. Para o produtor cultural, 
periferia, no imaginário de pessoas que 
não moram lá, pode tanto ser um con-
junto de coisas boas ou coisas ruins.“O 
objetivo do projeto é mostrar a cara da 
comunidade e de seus habitantes, a sua 
história”.

A “cara” das pessoas foi estampa-
da em painéis que foram expostos em 
pontos da cidade – entre eles, os Ter-
minais Sacomã e Pirituba da SPTrans –, 
coladas nas paredes da favela e projeta-
das nos imensos silos fincados dentro 
da Favela do Moinho. Dois incêndios 
na Favela, justamente quando o proje-
to estava sendo executado, desviaram as 
pessoas do projeto. 
A ideia inicial era que a própria comu-
nidade fornecesse o material em que 
as fotos seriam expostas – o papelão. 
“A maior parte dos moradores é ou 
foi catadora de papel”, diz Inada. As 
estruturas seriam montadas dentro 
da Favela, mas os incêndios muda-
ram nossos planos. O resultado, de 
todo modo, foi surpreendente. Nos 
dias 12, 13 e 14 de outubro, por meio 
de colagens, projeções, pinturas, Insi-
de Out São Paulo mostrou a face não 
só dos moradores, mas de todos nós, 
nossa humanidade compartilhada.  
Objetivo plenamente cumprido. Intervenções na favela 

do Moinho, SP. Fo
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“Agora estou mais integrada, mais 
saudável”, diz a artista plástica Mônica 
Nador, que há oito anos decidiu abando-
nar o que chama de supercircuito das artes 
e debandar-se para a periferia de São Pau-
lo, no Jardim Miriam, zona sul, onde fun-
dou o Jardim Miriam Arte Clube, o Jamac, 
um dos Pontos de Cultura de São Paulo.

“Comecei a pintar umas casas no 
meu mestrado, usando a técnica do es-
têncil, reproduzindo vários desenhos nas 
paredes, e acabei vindo parar aqui. Queria 
fazer arte para a periferia, para o povo bra-
sileiro, e não para o supercircuito”, conta 
Mônica que, no meio artístico tradicional 
sentia-se “estrangeira” em seu próprio 
país. Agora, por meio do Jamac, Mônica 
vem tentando integrar a comunidade à 
arte. Desde então, obteve alguns resulta-
dos surpreendentes. “Com a arte, já tirei 
uma pessoa da depressão”, orgulha-se.

Ela ainda não conseguiu fazer no 
Jardim Miriam, porém, o que realizou 
em 2009 no Jardim Santo André, peri-

feria de Santo André, onde pintou os 
muros e fachadas de várias casas, num 
projeto patrocinado pela CDHU. “O di-
nheiro, infelizmente, é sempre pouquís-
simo; a cultura na nossa sociedade não é 
vista como fundamental para estruturar 
a própria sociedade, o nosso cotidiano. 
É vista como penduricalho, algo supér-
fluo, com um sentido completamente 
ornamental”, critica Mônica.

A artista lembra que também no 
Jardim Miriam foi difícil convencer os 
moradores da importância da arte como 
meio de integrar, socializar e estabelecer 
vínculos. “Quando cheguei, um dos lí-
deres da comunidade me disse: ‘Sua arte 
não me interessa. Pobre não tem dinhei-
ro para comprar arte’”, conta. “Aí retru-
quei: ‘O que você quer, mais uma coisa 
para consumir?

A proposta da arte como objeto 
de consumo passava longe das ideias de 
Mônica. A ideia nunca foi criar produ-
tos lindos, mas construir espaços de so-

pROJETO JAMAc
TRAnsFORMA O JARDIM MIRIAM
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Tânia Rabello é jornalista.

ciabilidade por meio da cultura. “Arte é 
fundamental para o equilíbrio; também é 
saúde mental”, define. “Então, as coisas 
vão acontecendo e é superlegal de ver.” 
E, mesmo que o objetivo inicial não seja 
criar coisas belas, elas acabam ficando as-
sim. Um dos acontecimentos mais recen-
tes foi a construção, por meio de mutirão, 
do “Parque para brincar e pensar”, na 
Comunidade Brás de Abreu, no Jardim 
Miriam, pelo grupo paulistano Contrafi-
lé, em parceria com o Jamac. Uma área 
que não passava de depósito de lixo no 
meio da favela foi transformada em um 
colorido e criativo parque de diversões.

Pneus, brinquedos elaborados 
com material do próprio local, como ma-
deiras descartadas, bambus e velhos tam-
bores de aço, além de uma bicicleta, uma 
cama elástica e até um espaço para bebês 
– mantido sempre limpo pelos morado-
res – compõem o parque. “O Contrafilé 
ainda está tentando melhorar o ambien-
te local, plantando perto do córrego que 

passa por ali plantas que consigam degra-
dar o esgoto, para tirar o mau cheiro”.

O próximo passo é a instalação de 
uma estamparia no Jardim Miriam. “Te-
mos de arrumar um meio de nos autossus-
tentar”, justifica Mônica, que para pôr em 
prática o projeto obteve, via Jamac, uma 
verba da Secretaria Municipal de Cultura. 
Atualmente ela e cerca de dez pessoas da 
comunidade estão tendo aulas de estampa-
ria. “Vamos usar serigrafia; não usaremos 
mais o estêncil, técnica extremamente arte-
sanal para o que estamos pretendendo.” O 
objetivo é montar uma estrutura de fábrica, 
de produção em série das estampas criadas 
por Mônica e pelos artistas da comunidade. 
“Temos uma mesa de 10 metros de com-
primento para criar nossa arte de estampa-
ria. Pretendemos vender tecidos e outros 
artigos, que ainda definiremos.”

O blog da Estamparia do Jamac é 
estampariajamac.wordpress.com.

Intervenções feitas 
pelo Projeto Jamac.
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ExpERIêncIA ARGEnTInA

Sandra Ruiz

A Lanín foi, há 13 anos, uma rua a 
mais no bairro portenho de Barracas, lo-
calizado na zona sul da Capital Federal de 
Buenos Aires, Argentina. Nasce na Rua 
Brandsen, no número 2100, e termina na 
Avenida Suárez, no 2001, enquadrada en-

tre os trilhos da Ferrovia General Roca e 
a Rua Aarón Salmón Feijoó. Antigamen-
te, era conhecida como Rua Silva. Entre 
as características de Barracas de 1800, 
encontram-se as grandes fábricas e as ca-
sas monumentais, onde viveu a aristocra-

BAIRRO BARRAcAs
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cia até que, em 1871, a epidemia de febre 
amarela obrigou-a a partir e a área passou 
a ser residência de imigrantes. Muitas das 
famílias que ali viviam têm perpetuado o 
seu sobrenome em ruas como: Camba-
ceres, Brown, Alzaga, Lavallol, Díaz Ve-

lez, Montes de Oca, entre muitos outros 
endinheirados. Está ligada  ao Riachuelo 
e ainda se podem ouvir os ecos do trem 
e do Tango. 

Transitar hoje pela Lanín é entrar 
em uma rota mágica: as casas vão apare-

Intervenções em casas 
na rua Lanín, no 
bairro de Barracas, 
Buenos Aires, 
Argentina.
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Sandra Ruiz é historiadora e curadora de arte.

cendo diante dos olhos, de modo tímido, 
com algum outro detalhe, e expressões 
de cor se multiplicam, completando a 
paisagem, à medida que a pessoa avança, 
como em uma sequência quase cinema-
tográfica. Dá no mesmo parar em uma 
fachada completa ou em partes da mes-
ma, a riqueza da cor e a expressão são 
latentes em todos os seus aspectos. Não 
é menor o salto visual se alguém tem a 
possibilidade de ver fotografias das fa-
chadas; o cinza era calado e imenso, qua-
se asfixiante, mas o desejo transformador 
do artista Marino Santa María conseguiu 
contagiar a muitos em um tempo muito 
curto e a cor tomou de assalto as casas.

Marinho Santa María decidiu dar 
cor à fachada de sua casa de infância, lo-
calizada na Lanín, 33. Milhões de histó-
rias a atravessam. Marino começou pin-
tando-a, mas o mau tempo foi tornando 
opacas as vivas cores, e então o artista 
decidiu acrescentar azulejos, mosaicos e 
vidros de cor. Utilizou a técnica de mo-
saico veneziano e trencadís (azulejo par-
tido), técnica que o artista catalão Anto-
nio Gaudí usara. Marino afirmou “Com 
o tempo, as cores se deterioraram. En-
tediava-me voltar a pintar a fachada, por 
isso a revesti com mosaicos”.

A princípio, pintou quatro fachadas 
e, por contágio ou interesse, os vizinhos 
do quarteirão pouco a pouco foram pe-
dindo para pintar e decorar as fachadas de 
suas casas. As formas orgânicas e de cará-
ter abstrato se fundem na cor e nos ma-
teriais brilhantes. Marinho levou, do cava-
lete à parede, suas criações mais sentidas. 
De 1998 até a atualidade já pintou mais 
de 40 fachadas. As calçadas harmonizam 
com as frentes, e as árvores emolduradas 
com quadros, decorados com mosaicos, 
dão à paisagem uma pincelada verde de 
frescura e altura natural. 

O propósito da Rua Lanín contem-
pla dois aspectos bem distintos: um é a ex-
posição permanente, presente nas fachadas 
das casas, das empresas, das calçadas e a 

iluminação; o outro, de caráter temporário, 
é o que Marino implementou por meio de 
instalações que o artista realiza junto a reco-
nhecidos colegas e amigos no muro da fer-
rovia com a Av. Brandsen, e que funciona, 
como ele bem disse, como uma galeria a 
céu aberto. Ali foram vistos Huellas del Aire, 
em 2001, e Museu, em 2008. 

O projeto, inaugurado em 19 de abril 
de 2001, tem hoje muitíssimos prêmios. Foi 
declarado de interesse cultural pela Assem-
bleia Legislativa de Buenos Aires, patroci-
nado pela Unesco, o Malba, o Ministério 
de Cultura e Educação, a OEI, a Secretaria 
de Cultura da Presidência da Nação e do 
Centro de Gestão e Participação N°3, entre 
outros. Com a Lanín, Santa María transfor-
ma e incorpora uma “ex-passagem” cinza e 
sinuosa em guias turísticos internacionais. “... 
Quando eu senti que o uso do cavalete se 
esgotava, decidi pintar a rua; não foi outra 
coisa senão colorir o meu pátio de jogos...”, 
afirma. 

Bairro de tango, lua e mistério... como 
Pompeia, Barracas é parte do imaginário su-
burbano da cidade de Buenos Aires; não 
é um dado menor que tanto o Riachuelo 
como o Trem estão dentro de sua jurisdição; 
é quase um cenário armado para habitar o 
esquecimento, mas a arte, mais uma vez, 
chegou para construir a memória; os vizi-
nhos são parte do projeto, deixando suas 
fachadas na mão do artista como telas des-
comunais, e contribuindo com cerâmicas, 
azulejos e vidros coloridos, dado inegável do 
quanto eles sentem o projeto. 

Seu nome, Lanín, foi declarado em 
28 de outubro de 1904, e significa “quase 
morto”, em língua mapuche. Nada mais 
longe do que essa acepção verbal; essa La-
nín, graças à visão artística de Marinho Santa 
María, vizinhos, instituições públicas e priva-
das e artistas argentinos, demonstrou que a 
convivência de edifícios de outrora com a 
exaltação da cor manterá viva a memória de 
um bairro que um dia foi cinza.
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eNsAIO

LOLA

O México é um país de mulheres fortes e 
criativas. Lola Álvarez Bravo nasceu em 
Lagos de Moreno, Jalisco, em 1907, no 
mesmo ano de sua amiga Frida Kahlo, de 
quem fez as melhores fotos. Ao contrário 

da pintora que morreu em 1954, Lola viveu até 1993 e fez 
uma carreira brilhante como fotógrafa e desenhista.

Casada desde muito jovem com o grande mestre da 
foto preto e branco, Manoel Bravo, ela é uma das mais ge-
niais artistas de seu tempo. Alguns museus no mundo têm 
em seu acervo exemplares dos trabalhos de Lola Bravo, 
que tornou-se uma mestra no claro/escuro. Com sua sen-
sibilidade e contemporaneidade, representou o México na  
mostra fotográfica The Family of  Man organizada no Mu-
seu de Arte Moderna de Nova York por  Edward Steichen. 

áLvAREz BRAvO
A GRANde dAMA dA FOtOGRAFIA MeXICANA



40



41



42



43



44



45



46

teAtRO

FEsTIvAL IBERO- AMERIcAnO
DE TEATRO DE sãO pAULO

dO MeMORIAL dA AMéRICA LAtINA CHeGA à sUA seXtA edIÇÃO

Luís Avelima

Em sua sexta edição o Festival Ibe-
ro-Americano de Teatro acontece de 24 a 
28 de março de 2013, com o firme pro-
pósito de continuar apresentando a rica 
diversidade da produção teatral desenvol-
vida nos países que compõem o mundo 
ibero-americano: é um estímulo ao diálo-
go, revela processos culturais múltiplos, 
integra, aponta a existência de um teatro 
que prima pela qualidade, sem esquecer 
suas tradições, mesmo com o olhar da 
contemporaneidade. Historicamente o 
Festival tem recebido produções de pa-

íses como Argentina, México, Bolívia, 
Uruguai e Paraguai, que têm mostrado 
uma  certa ousadia na linguagem e ma-
turidade na escolha dos temas. Grupos 
brasileiros também têm mostrado o que 
há de melhor na dramaturgia, e acolhido 
obras de nomes como Nelson Rodrigues, 
Antunes Filho, Nelson Baskerville, Sa-
muel Beckett, Shakespeare, Samir Yazbek 
e Plínio Marcos, e nomes da cena ibero-
americana como Mario Benedetti, Alex 
Serrano, Garcia Lorca, Alejandro Jodoro-
wsku, Marcelo Puglia e Pedro Eiras. São 

Peças As três Velhas de 
Alejandro Jodorowsky.
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portanto afinidades históricas e linguísti-
cas que acabam por dar o tom do festival. 

O evento, já bem consolidado no 
cenário teatral brasileiro, passando do 
experimentalismo ao tradicional, pro-
cura homenagear nomes cuja contribui-
ção enriquecem a cena teatral brasileira, 
caso de Maria Della Costa, Lima Duarte 
e Cleyde Yáconis e contou ainda com 
nomes importantes em sua comissão ar-
tística: Neyde Veneziano, Renata Pallot-
tini, Umberto Magnani, Caco Ciocler, 
Elvira Gentil, Edgar Olimpio, Lima Du-
arte, Paulo Betti e Maria Lucia Candeias.

Outras atividades importantes e de 
cunho pedagógico são os debates e ofici-
nas que acontecem paralelamente às apre-
sentações teatrais, procurando incentivar 
estudantes e interessados na arte teatral, 
com os ensinamentos de nomes como o já 
saudoso Zé Renato, Zécarlos de Andrade, 
Analy Alvarez, Luiz Serra, Chico de Assis, 
Ewerton de Castro e Nelson Baskerville. 

Em 2013 o Festival já conta com 
obras de Pablo Mascareño (Argentina), 
Sergio Agostinho (Portugal), Antonio Pe-
redo (Bolívia), Jordi Vidal (Espanha); do 

Brasil a presença de Mariana Muniz e Ru-
bens Caribé, Ariane Porto e Lima Duarte. 
São nomes importantes que confirmam a 
excelência desse evento que procura estabe-
lecer o intercâmbio e, principalmente, uma 
reflexão acerca da produção que a cada dia 
nos oferece surpresas. É a festa de uma arte 
que há dois mil e quinhentos anos vem se 
desenvolvendo em todo o mundo e que 
tem aqui, na cidade de São Paulo, o cenário 
da obra magistral de Oscar Niemeyer.   

Luís Avelima é jornalista, tradutor e poeta.

A bilha quebrada, de 
Heinrich von Kleist.

R  & J de Shakespeare - 
Juventude interrompida, 
de Joe Calarco.
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A
té o início deste novo século a ima-
gem que emitia a Colômbia para mui-
tos latino-americanos era aquela de 
um país violento, à beira de uma for-
te fragmentação política, e quase in-
governável devido à proliferação de 

grupos guerrilheiros, de grupos de narcotraficantes, de 
grupos de paramilitares e de  altas taxas de criminali-
dade, e em consequência, com grandes problemas de 
segurança pública. As transformações políticas, econô-
micas e culturais que hoje são vivenciadas na Colômbia, 
se bem é verdade, não apontam para a superação defini-
tiva de muitos de seus problemas, no entanto, é possível 
admitir que geraram condições para uma outra Colôm-
bia, tão impensável dez anos atrás. Não surpreende que 
a Colômbia tenha o status cultural que tem hoje em dia. 

cOLôMBIA
UM pAÍs eM tRANsFORMAÇÃO

Rafael  Duarte Villa

ReFLeXÃO
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Não surpreende que suas cidades 
mais importantes sejam vanguarda cul-
tural na América Latina. Bogotá, Cali e 
Medellín têm feiras de arte como a Arte-
BO, expressões artísticas, como o projeto 
Cultura Viva, e movimentos sociais que 
são atores ativos no processo de constru-
ção cultural. Na verdade, a causa disso é 
expressão tanto de sua tradição cultural 
como de políticas governamentais asserti-
vas. Em vários aspectos da cultura colom-
biana é possível achar a tradição que se 
expressa solidamente no presente: na pin-
tura, sob a influência  da argentina  Marta 
Traba aparecem no século 20 as bienais 
de Cali e  Medellín, antecedentes notá-
veis da ArteBO. As artes plásticas vieram 
surgir a Fernando Botero, sem dúvida o 
representante mais expressivo da pintura 
colombiana, cuja arte é a mais viva expres-
são do colombiano comum. Na literatura, 
autores como Garcia Marques y Alvaro 
Mutis são expressão do universalismo lite-

rário colombiano. La cumbia, a expressão 
musical mais popular colombiana, reflete 
também o multiculturalismo polifônico 
do país. De maneira que o acervo cultu-
ral colombiano gerou as condições para 
transformar a Colômbia numa “potência 
cultural” sul-americana. 

Mas também a cultura é uma ques-
tão de Estado na Colômbia, a começar 
pelo fato de que a Constituição de 1991 
expressa cabalmente que a cultura en sus 
diversas manifestaciones es fundamento de la na-
cionalidad. Mas também são muitas as ini-
ciativas governamentais que podem ser 
enumeradas, nas quais a cultura ganha sta-
tus de questão de Estado. Entre essas ini-
ciativas, pode-se mencionar: a política de 
artes, a recém-aprovação de uma lei que 
cria e regulamenta os Pontos de Cultura 
(dentro do projeto Cultura Viva), a políti-
ca para a gestão e salvaguarda do patrimô-
nio cultural, a política de salvaguarda do 
patrimônio cultural imaterial, a política de 
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museus, a política de arquivos, a política de 
diversidade cultural, a política de turismo 
cultural, a política de cultura e bibliotecas, 
a política de comunicação e cultura, a polí-
tica cultura digital, a política cinematográ-
fica, a política de gestão internacional da 
cultura, a  política das casas de cultura po-
pular e a política para o empreendimento 
cultural. 

Talvez o maior símbolo das mu-
danças que vive a Colômbia seja a cidade 
de Bogotá. Como algumas análises reco-
nhecem, “Em apenas uma década, Bogo-
tá se transformou de uma cidade violenta, 
caótica e sem autoestima num modelo 
internacional de sustentabilidade, mobi-
lidade e melhora da qualidade de vida”. 
Dois prefeitos, Antanas Mockus nos perí-
odos (1995-1997 e 2001-2003) e Enrique 
Peñalosa (1998-2001) foram os grandes 
responsáveis pela reviravolta urbana que 
sofreu Bogotá, começando pela transfor-
mação do sistema de transporte público 
que, inspirando-se no modelo de Curitiba, 
projetaram o sistema de ônibus Trans-
Milenio, o qual foi complementado com 
projetos voltados para o pedestre e  de  
ciclovias (que atravessam longos parques 
e jardins). Enrique Peñalosa, com suas po-
líticas sociais, foi mais a fundo. Colocou à 
disposição recursos para investir em colé-
gios, jardins de infância, bibliotecas, pro-
gramas de nutrição e moradia social para 

a população de baixa renda. Construiu 19 
grandes jardins de infância de alta qualida-
de para crianças com menos de 5 anos nos 
bairros mais pobres da cidade e recons-
truiu mais de cem. Além disso,  aumentou 
em 34% (180 mil) as vagas nos colégios 
públicos, reconstruiu 19 deles e construiu 
23 novos, de alta qualidade, também nos 
bairros mais pobres, administrados por 
colégios e universidades privados de Bo-
gotá. Ao mesmo tempo, o centro da ci-
dade, deteriorado e com áreas de crime e 
droga, foi recuperado.  No bairro do Car-
tucho, semelhante à cracolândia paulista-
na, foram demolidos 600 prédios. No seu 
lugar foi construído o Parque do Terceiro 
Milênio.

O impacto dessas transformações 
se fez sentir em pouco tempo no aumento 
da qualidade de vida e na diminuição dos 
índices de violência: os homicídios caíram 
de 58,8 por 100 mil habitantes em 1995 
para 19,2 por 100 mil habitantes em 2006, 
segundo dados oficiais do governo local.

Mas há outro processo também no 
qual a Colômbia vê sentir transformações.  
Esse aspecto sério e delicado é a negocia-
ção de um processo de paz na Colômbia. 
A Colômbia conta com uma das guerrilhas 
mais antigas do planeta, os principais gru-
pos guerrilheiros como as Farc e o ELN 
datam dos anos 60, e também são umas 
das poucas guerrilhas ativas na América 

Biblioteca pública Virgilio 
Barco, Bogotá, Colômbia.
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Latina.  Além disso, a Colômbia nos anos 
70, e principalmente nos anos 80,  viu 
emergir grupos de narcotraficantes muito 
ativos, especialmente os cartéis de Cali e 
Medellín, que chegaram a transformar a 
Colômbia no principal país exportador de 
cocaína e heroína para o resto do mundo.  
Complementar a esse quadro, também na 
década de 80 surgem grupos paramilitares 
anticomunistas muito organizados, espe-
cialmente as Autodefesas da Colômbia 
(AUC). Isso começou a passar a ideia de 
um país em que seu governo parecia limi-
tar sua autoridade a uma porção do terri-
tório nacional, embora numa grande por-
ção dele a autoridade de fato era exercida 
por grupos fora da lei.  De fato, calcula-se 
que nos primeiros anos do século 21, as 
Farc chegaram a controlar 40% do territó-
rio nacional. Uma consequência disso foi 
que devido aos enfrentamentos militares 
desses grupos entre si, ou do enfrenta-
mento do exército com aqueles grupos, 
milhares de pessoas se viram obrigadas a 
migrações quase forçadas. Esse fato trans-
formou a Colômbia, nos anos 90 e 2000, 

num dos três países com o maior número 
de deslocados internos no mundo.    

Para os cidadãos colombianos nes-
se contexto, em que um Estado colombia-
no fraco via contestada sua autoridade por 
grupos militares e criminosos, a principal 
prioridade exigida a seus governos era a 
paz interna, quase a qualquer custo.  Foi 
essa a razão pela qual a população colom-
biana aceitou de bom grado a solução 
conservadora que lhe ofereceu o presiden-
te Álvaro Uribe (nos períodos 2002-2006 
e 2007-2010) que consistiu num intenso 
combate militar aos grupos guerrilheiros, 
principalmente às Farc. Ao final do man-
dato de Uribe, o objetivo de paz por meio 
de operações militares havia sido conse-
guido em parte. As Farc da segunda déca-
da do novo milênio foram enfraquecidas 
militarmente, embora ainda contasse com 
um significativo contingente de militantes 
nas montanhas colombianas. Uma boa 
parte de sua liderança política e militar ha-
via sido eliminada fisicamente, e também 
os sequestros praticados pela organização 
e o número de atentados diminuíram, ao 

Integrantes das Farc na 
selva colombiana.
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mesmo tempo em que o grupo se mos-
trava mais disposto a negociar com o go-
verno uma política de libertação de reféns 
(o caso mais destacado, sem dúvida, foi 
a libertação da ex-candidata presidencial 
Ingrid Bittencourt).  De outro lado, Uri-
be deu início a um processo de reincor-
poração de militantes dos grupos para-
militares à vida normal do país, sem que 
esse processo fosse estendido aos grupos 
guerrilheiros, o qual se mostrou um erro 
muito sério da administração Uribe.  Em 
outras palavras, parcialmente Uribe havia 
conseguido devolver a paz aos colombia-
nos, sobretudo à população  dos centros 

urbanos,   porém, sem conseguir pacificar 
totalmente o território nacional.  

A chegada do presidente Juan Ma-
nuel Santos ao poder, em 2010, a princí-
pio foi recebida como uma continuidade 
do estilo Uribe de governar. Porém, o 
presidente Santos logo mostrou auto-
nomia de ação e se distanciou da opção 
Uribe. E justamente a política mais ou-
sada de Santos foi iniciar um processo 
de negociação de paz com as Farc, ainda 
sabendo que é uma jogada de muito risco 
político.  Assim, atualmente se desenvol-
vem tanto na Noruega como em Cuba 
(e com a observação do Chile e da Ve-

Farc em uma de 
suas ações.
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Rafael Duarte Villa é professor de relações 
internacionais da Universidade de São Paulo.

Tanija Nijmeijer, de 
origem holandesa, 
integrante das Farc.

nezuela) um processo de negociação de 
paz no qual estão colocados na agenda os 
principais pontos que perpetuam, desde 
os anos 50, a problemática da violência 
na Colômbia, especialmente a questão 
da distribuição da terra e a incorporação 
política dos grupos guerrilheiros. Santos 
sabe que não há paz perdurável na Co-
lômbia sem negociações com as Farc. De 
qualquer maneira, o fato de sentar-se ne-
gociando com os grupos guerrilheiros já 
é um parâmetro político que indica tam-
bém que a Colômbia está mudando. 

Contudo, a Colômbia também 
muda na sua visão em relação à América 

do Sul. Até o governo de Uribe a sensa-
ção era de que o país era um estranho na 
região. Todas as suas atenções, políticas 
de segurança, exportações e até ideias 
de identidade estavam voltadas para os 
Estados Unidos. Desde o início do go-
verno Santos a Colômbia está tentando 
construir sua identidade sul-americana, 
e inserir-se em processos de integração 
mais amplos, como a Unasul. É a nova 
Colômbia em ação. 
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URUGUAI
Daniel Pereira

deBAte
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Protesto a favor da 
legalização da maconha.  
Uruguai, 2012.
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 Vanguardista na adoção de po-
líticas sociais que só muitos anos 
depois seriam implantadas na região 
– como o direito de voto para as mu-
lheres e a lei do divórcio, ainda no 
começo do século 20 , o Uruguai, 
até meados dos anos 1960 conhe-
cido como a Suíça da América do 
Sul, quer recuperar o epíteto e re-
construir sua imagem, derrubando, 
de uma só tacada, três dos tabus que 
têm sido o nó na madeira da socie-
dade contemporânea: a descriminali-
zação do aborto, o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo e a regula-
mentação pelo Estado do cultivo, 
uso e comércio da maconha.  
 Segundo menor país da Amé-
rica do Sul, com pouco mais de 3,4 
milhões de habitantes –a Zona Leste 
da Cidade de São Paulo tem muito 
mais  - o Uruguai já viveu dias de 
glórias e de status comparado ao de 
grandes nações do primeiro mundo. 
Politizados, fanáticos por futebol, 
os uruguaios tinham motivos de so-
bra para se orgulhar da analogia que 
causava velada inveja no continente: 
afinal, além da ousadia liberalista 
das políticas sociais, o país também 
deitou e rolou no campo esportivo, 
deixando para trás seus principais 
vizinhos do Cone Sul. Ganhou duas 
olimpíadas e duas copas do mundo 
de futebol. A segunda, o Maracana-
zo, de trágica e triste lembrança para 
os brasileiros, em 1950, seria o epi-
táfio daquela fase dourada.

 O perfil de país desenvolvido, 
com altos índices sociais e elogiável 
estabilidade política, foi se desman-
chando, tragado pelos reflexos da cri-
se mundial dos anos 1970 que derru-
bou os preços da carne e da lã, seus 
principais produtos de exportação. 
Para um país que tem na agropecuária 
sua principal atividade, mas, carente 
de recursos minerais, energéticos e 
tecnológicos, os efeitos foram desas-
trosos. 
 A desestabilização da econo-
mia provocou o êxodo de milhares de 
jovens e produziu terreno fértil para 
que os militares tomassem o poder 
em 1973, levando ao surgimento das 
guerrilhas, como a dos tupamaros, da 
qual se originaria o atual presidente do 
país. Já na democracia, virada do sécu-
lo, com sua economia fortemente atre-
lada a Brasil e Argentina, o Uruguai 
viveria outro pesadelo, consequência 
da desvalorização do real, em 1999, 
e três anos depois, da bancarrota do 
país de Maradona. Nesse período, o 
PIB uruguaio minguou 20%, o índi-
ce de pobreza subiu de 18% para 31% 
e o desemprego foi a picos recordes. 
Mas, a fase de recessão foi vencida ra-
pidamente e em 2003 o país voltava a 
dar sinais de crescimento.
 A virada de mesa que agora re-
põe o país sob as luzes da ribalta glo-
balizada vinha sendo desenhada desde 
2005, quando a Frente Ampla ressur-
giu das cinzas a que fora confinada 
pela ditadura e elegeu Tabaré Vas-
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quez, primeiro presidente de esquer-
da da história do Uruguai, quebrando 
uma hegemonia de 180 anos de reve-
zamento entre os partidos Blanco e 
Colorado. 
 Na linha de frente dos entu-
siastas do governo socialista que se 
inaugurava estava o jornalista e escri-
tor Eduardo Galeano - um daqueles 
jovens idealistas da diáspora - que se 
exilou na Espanha e viria a ser ícone 
da literatura e do jornalismo interna-
cional, autor, entre mais de 40 obras, 
do livro Veias Abertas da América Lati-
na. Na campanha de Tabaré Vasquez, 
Galeano provocava os adversários di-
zendo que “o Uruguai se reduziu a um 
banco, com praia e algumas vaquinhas 
em volta”. Depois da eleição, saudou 
a vitória de seu candidato com um ar-
tigo intitulado “Onde as pessoas vota-
ram contra o medo”.
 O carismático médico oncolo-
gista e dublê de presidente que, mes-
mo no cargo, atendia uma vez por 
semana em seu consultório, gratuita-
mente, recuperou de vez a economia 
do país: oxigenou a capacidade pro-
dutiva do país, criou 180 mil novos 
postos de trabalho e, quando saiu do 
governo, no final de 2009, deixou o 
Uruguai com PIB anual de 7,1%, dois 
pontos percentuais acima da média 
da América Latina.
 Nesse cenário, com a populari-
dade de Tabaré Vasquez batendo na 
casa dos 70%, bastou à Frente Ampla 
fazer a lição de casa e passar o bastão 

para José “Pepe” Mujica, ex- líder dos 
Tupamaros, então com 74 anos, que 
assumiu com a missão de consolidar a 
liderança política da coalizão de cen-
tro-esquerda e engrenar as propostas 
liberalizantes adiadas para depois que 
o país tivesse alcançado a estabilidade 
econômica. 
 Antítese da imagem de galã do 
antecessor, Mujica causou assim que 
o mundo soube quem era aquele su-
jeito simples, cara de avô bonachão, 
fala direta, campechana como se diz 
por lá, que andava de lambreta, de-
pois num velho fusca ano 1987, ou, 
quando a pé, acompanhado do seu 
cão vira-lata; que abdicou das benes-
ses da vida palaciana para continuar 
morando em sua humilde chácara, 
a 20 quilômetros de Montevidéu. E 
que ainda doa quase todo salário a 
programas sociais. 
 Surpreendente? Sim, para a 
oposição, incluídos setores da im-
prensa, como o diário El País, que 
uma semana depois de aprovada a 
lei do casamento gay na Câmara dos 
Deputados, perpetrou editorial ata-
cando Mujica, um hombre que en su 
afán de marcar un perfil diferente en su 
personalidad y comportamiento empezó a 
confundir los límites entre la autentici-
dad y la demagogia, si es que alguna vez 
los tuvo claros. Não, para quem o co-
nhecia quando, em 1985, restaurada 
a democracia depois de 12 anos de 
ditadura, ele deixou a prisão e disse 
que os uruguaios deveriam “apren-
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der a viver como pobres”. Como se 
vê, ele está cumprindo a sua parte.
 Alheio ao sarcasmo dos adver-
sários para demonizar seu estilo e 
impingir-lhe o carimbo de hipócrita 
e demagogo, Mujica respondia com 
movimentos inteligentes. Ao assu-
mir, reuniu-se com intelectuais – que 
supostamente torciam o nariz diante 
da figura aparentemente patética – e 
propôs-lhes uma revolução na educa-
ção. “Escolas de tempo integral, fa-
culdades no interior, ensino superior 
massificado. E, provavelmente, inglês 
desde o pré-escolar no ensino públi-
co. Porque o inglês não é idioma fala-
do pelos ianques; é o idioma com que 
os chineses conversam com o mun-
do. Não podemos ficar de fora”. 
 Na Rio +20, sua estreia interna-
cional, falando de improviso, o chacarero 
deu uma aula de relações humanas que 
extrapolou a pauta da cúpula ambien-
talista. “A crise da água e a agressão ao 
meio ambiente não são a causa. A cau-
sa é o modelo de civilização que nós 
construímos. E nós temos que rever o 
nosso modo de vida. Estamos gover-
nando a globalização, ou é a globaliza-
ção que nos governa?”
Kit polêmico
 Com a casa em ordem e uma he-
rança bendita para administrar, Mujica 
logo ganhou a simpatia de setores libe-
rais e acelerou o encaminhamento de 
suas polêmicas propostas para serem 
discutidas pela sociedade e submeti-
das ao crivo do Legislativo. A Lei de 
Interrupção Voluntária abriu o cami-
nho. Depois de aprovada na Câmara 
dos Deputados, passou pelo Senado, 
em outubro do ano passado, foi san-
cionada por Mujica e entrou em vigor 
no início de dezembro.
 A oposição, apoiada por setores 
conservadores da sociedade, não en-
goliu a derrota e quer que a população 
seja ouvida em plebiscito. Há poucas 
dúvidas de que a decisão do Congresso 
será confirmada. Na América Latina, o 
aborto é inteiramente legal apenas em 
Cuba, Porto Rico, Guiana e a Cidade do 
México. Na maioria dos outros países, 
incluindo Brasil e Argentina, o procedi-
mento é permitido quando a gravidez 

resulta de violência sexual ou representa 
risco de morte para a mulher.
 Quanto aos outros dois proje-
tos de iniciativa do governo central a 
decisão ficou para 2013. No caso do 
casamento gay, que vinha sendo consi-
derado o menos turbulento, depois de 
aprovado pela Câmara dos Deputados, 
a oposição no Senado alegou que pre-
cisa de mais tempo para estudar o texto 
e, com o aval dos parlamentares da si-
tuação, transferiu a votação para abril.
 No adiamento da discussão em 
plenário da lei que legaliza o uso, o 
cultivo e o comércio da maconha, 
prevaleceu o bom senso do presiden-
te Mujica: baseado (sem trocadilho) 
em pesquisa na qual 64% dos entre-
vistados se manifestaram em dúvida 
ou contrários ao projeto, ele pediu 
que a bancada da Frente Ampla reti-
rasse o projeto da pauta. E justificou: 
“A decisão não está madura, por isso 
a freei. Não vamos votar uma lei por-
que temos maioria no Parlamento. A 
maioria tem que estar na rua. As pes-
soas têm que entender que ao colo-
car os usuários na prisão só estamos 
dando um presente ao mercado do 
narcotráfico. Vamos levar o projeto 
de forma suave”, disse o presidente.
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Daniel Pereira é jornalista.

Aborto
 A lei determina que mulheres 
(apenas cidadãs uruguaias) que quei-
ram pôr fim à gravidez até o primeiro 
trimestre passem por um comitê de 
ginecologistas, psicólogos e assisten-
tes sociais para serem informadas so-
bre os riscos e alternativas do abor-
to. Se depois disso a mulher desejar 
prosseguir com o aborto poderá rea-
lizá-lo imediatamente em centros pú-
blicos ou privados de saúde. Abortos 
que não sigam esses procedimentos 
continuarão sendo ilegais. Também é 
permitido o aborto em casos de ris-
cos à saúde da mulher, de estupros 
ou de má-formação fetal que seja in-
compatível com a vida extrauterina. 
Estatísticas oficiais indicam que no 
Uruguai são realizados 30 mil abor-
tos ilegais por ano.

Casamento gay
 Na América do Sul, apenas a Ar-
gentina reconhece oficialmente o casa-
mento gay. Nos demais continentes, a 
lei vigora na Bélgica, na Holanda, no 
Canadá, na Espanha, em Portugal, na 
Islândia, na Suécia, na Noruega e na 
África do Sul. Em outros 18 países – 
incluídos Brasil, Uruguai, Colômbia e 
Peru – é permitida a união civil integral. 
Na maioria dos países asiáticos e afri-
canos a homossexualidade é crime. Em 
cinco, evolui para pena de morte.

Maconha
 Estima-se que cerca de 160 mi-
lhões de usuários no mundo (7 milhões 
no Brasil). No Uruguai, o consumo de 
maconha não é crime. Segundo dados 
do governo, a marijuana é um negócio 
que movimenta U$ 75 milhões por ano, 
mas não há dados conclusivos sobre 
o número de usuários. Ainda há con-
trovérsias em relação ao texto final do 
projeto. A ideia é produzir o suficien-
te para atender 150 mil pessoas. Cada 
consumidor, identificado por cartão 
magnético de barras, teria direito a 40 
gramas por mês.  
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A obra de Eduardo Galeano alia 
com muita competência poesia e de-
núncia, história e imaginação, desde o 
protesto político veemente à esperança 
iluminada pelos gestos humanos mais 
delicados. Ensaio e ficção se misturam 
em seus livros, muitas vezes de difícil 
classificação, como se fossem os lados 
de uma mesma moeda indecifrável, que 
carrega em seu núcleo algo da experiên-
cia de um indivíduo, de sua comunida-
de, ou de uma cultura.

Os Filhos dos Dias segue a forma 
do almanaque, com uma história para 

cada dia do ano, formando um calen-
dário fictício e universal a partir de 
episódios e personagens em tempos e 
sociedades diversos. Pode ser lido na 
ordem das páginas, ou ao acaso, em 
que o leitor monta sua própria narra-
tiva do mundo, com seus desacertos e 
absurdos, violências e paixões, brava-
tas e fracassos. Do sonho de Descartes 
ao enterro de Karl Marx, do goleador 
que era pago com vacas às prostitu-
tas que se recusam a atender policiais 
que fuzilaram trabalhadores, está tudo 
anotado por Galeano.

GALEAnO pARA sER LIDO EM QUALQUER ORDEM

LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs 
LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs 
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Henry Trujillo vem se destacando 
entre os escritores uruguaios recentes, re-
alizando um modelo bastante peculiar de 
romance policial. Nascido em 1965, es-
treou na literatura em 1993 com a narrati-
va Torquator, que agora é traduzida no Bra-
sil no programa de incentivo da Biblioteca 
Nacional, e logo obteve reconhecimento 
da crítica e sucesso de público.

Em Torquator, Trujillo arma uma 
narrativa de suspense psicológico, que vai 
se deslindando em pequenos lances, con-
duzindo os personagens pela tênue fron-
teira entre realidade e loucura. O leitor é 

levado a decifrar um crime macabro e não 
tem certeza se está mesmo diante de fatos 
verídicos ou imaginados. Com muita ha-
bilidade, o autor faz com que a imagina-
ção se revele a condutora do enredo, que 
é contado por uma moça durante uma 
viagem de ônibus. Até a última linha des-
se breve romance, os dramas pessoais da 
protagonista, a insanidade e os desdobra-
mentos de sua vida contaminada pela mi-
séria permanecem embaralhados, como 
as cartas na mesa de jogo.
Reynaldo Damazio é sociólogo, jornalista e 
autor de Horas perplexas, entre outros livros.

TORQUATOR - EnTRE A REALIDADE E A LOUcURA

LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs LIVROsLIVROs 
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HAITI: COMEMORA 209 ANOS DE 
INDEPENDÊNCIA AFUNDADO NA POBREZA

A República do Haiti comemo-
ra 209 anos de sua independência da 
França, sob a sombra de continuar 
sendo o país mais pobre da Améri-
ca. Mergulhado em uma espanto-
sa crise econômico-social, ainda está 
severamente atingido pelas sequelas 
do terremoto de 2010 e pela epidemia 
de cólera que se propagou durante os 
últimos anos.

O Haiti não conseguiu recupe-
rar-se dos 200 mil mortos deixados 
pelo terremoto e as centenas de mi-
lhares de desabrigados que ainda con-
tinuam vivendo em refúgios “tempo-
rários”, que foram montados após a 
emergência nacional.

O Primeiro Ministro, Laurent 
Lamothe, manifestou sua intenção de 

lutar contra a corrupção, a pobreza 
extrema e um índice de desemprego 
que supera os 52% da população eco-
nomicamente ativa.

O terremoto destruiu as casas de 
1,5 milhão de haitianos. Três anos de-
pois, 347 mil pessoas continuam mo-
rando em acampamentos precários e 
milhares vivem em habitações provisó-
rias. Milhares de funcionários públicos 
trabalham em construções pré-fabri-
cadas. Segundo cálculos do governo, o 
país precisa construir 400 mil casas des-
truídas pelo terremoto, mas não tem os 
recursos necessários. Uma epidemia de 
cólera e vários furacões violentos que 
atingiram o país depois do terremoto 
dificultaram ainda mais a situação dos 
desabrigados no Haiti.
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 A catarata Salto Ángel, locali-
zada no Parque Nacional Canaima, na 
Venezuela, é a cachoeira mais alta do 
mundo, reconhecida pelo Guiness World 
Records.

Com 979 metros, o Salto Ángel é 
mais de 12 vezes mais alto que as Ca-
taratas do Iguaçu, cujas quedas d’água 
chegam a, no máximo, 80 metros de 
altura. Sua queda é tão alta que, ape-
sar do grande volume de água que sai 
de seu topo, ela é vaporizada antes de 
chegar ao solo e atinge a base da mon-
tanha como uma névoa fina. O nome 
da cachoeira foi dado em homenagem a 
Jimmy Angel, um piloto americano que 
foi o primeiro a sobrevoar o local, em 
1933.

Insatisfeito com a origem es-
trangeira da denominação, o presiden-
te Hugo Chávez decidiu renomeá-la, e 
agora a catarata também recebe o nome 
indígena de Kerepakupai Merú.

CHÁVEZ MUDA O NOME DA CACHOEIRA MAIS ALTA DO 
MUNDO COM 979 M. DE QUEDA ININTERRUPTA

O presidente do México, Enrique 
Peña Nieto, assinou no início deste ano a 
Lei de Vítimas, que entrou em vigor a par-
tir da publicação no Diário Oficial do país. 
O objetivo é proteger aqueles que sofreram 
violações causadas pelo crime organizado. 
O país sofre com a ação dos cartéis de trá-
fico de drogas, armas e pessoas. A Lei de 
Vítimas reúne 189 artigos, como os temas 
relativos aos gastos jurídicos e médicos, de 
acordo com cada caso. A Procuradoria-
Geral da República informou que a lei é 
resultado das queixas sociais contra a in-
segurança no país e o aumento do crime 
organizado e da impunidade. 

2

3

LEIS DE VÍTIMA NO MÉXICO
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O Memorial da América Lati-
na, por intermédio da sua Cátedra, 
promoverá no primeiro semestre 
de 2013 o curso de extensão uni-
versitária “A Educação Superior na 
América Latina e os Desafios do 
Século 21”. 

O curso será ministrado 
pelo Catedrático Prof. Dr. Simon 
Schwartzman, com a participação 
de especialistas convidados, abor-
dando temas como: 

Origens: as universidades mo-
dernas no mundo e na América La-
tina. Os grandes modelos europeus 
históricos (França, Alemanha, Ingla-
terra), os Estados Unidos e as univer-
sidades latino-americanas. O Papel 
da educação superior nas sociedades 
modernas: os novos desafios. Os 
papéis tradicionais e contemporâne-
os da educação superior: formação 

A edUCAÇÃO sUpeRIOR NA AMéRICA LAtINA  e Os desAFIOs dO séCULO 21

cáTEDRA UnEscO MEMORIAL DA AMÉRIcA LATInA 2013

AGeNdA AGeNdA AGeNdAAGeNdAAGeNdAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdA
AGeNdA AGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdAAGeNdA AGeNdA

profissional, mobilidade social, cultura, 
valores. A organização interna, valores, 
autoridade, governança e o funciona-
mento das universidades. O surgimento 
da educação superior de massas: equida-
de, acesso e formação de alto nível, di-
ferenciação, ações afirmativas. Tendên-
cias da Educação Superior nos países da 
OECD e na América Latina. Ciência, 
tecnologia e competitividade: os modos 
de produção científica, a “terceira mis-
são” das universidades. Financiamento, 
políticas públicas, regulação, controle de 
qualidade e avaliação da educação supe-
rior. O público e privado na Educação 
Superior. Globalização, internaciona-
lização, rankings, brain-drain, a disputa 
por talentos.
Visite nosso site: www.memorial.sp.gov.br. Informa-
ções adicionais poderão ser obtidas com a Sra. Rosân-
gela Moraes pelo e-mail: catedra@memorial.sp.gov.br 
ou pelo telefone: (55 11) 3823-4603.
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A mostra dedicada à defesa do 
meio ambiente é um alerta para que 
seja evitada uma catástrofe globaliza-
da que deve ser controlada e adminis-
trada com rigor.

Com a curadoria de Adrienne 
Goehler, foram convidados artistas 
os quais dissolvem as fronteiras entre  
ativismo, arte e invenções e conectam 
as experiências de iniciativas ambien-
tais com a sua abordagem artística. O 
conjunto revela uma série de trabalhos 
em vídeo, fotografias, performances e 
instalações relacionadas com a dimen-
são cultural da sustentabilidade.

A mostra nos lembra a  finitude 
de nossas reservas de energia, a mu-
dança climática iminente, a diminui-
ção da biodiversidade que penetrou 
profundamente alarmando a cons-
ciência do público antes mesmo das 
cúpulas mundiais sobre o clima em 
Copenhague e Cancun. 

A conferência Rio +20  “produ-
ziu o mais fraco compromisso imagi-
nável para a efetivação sustentável da 
economia global”, segundo o jornal 
The Economist. Após estes encontros 
oficiais, a questão da necessidade de 
ação individual é ainda mais urgente. 
“Precisamos de visões de uma vida 
sustentável que se interligam com a 
sensualidade, luxúria e paixão de agir 
por conta própria”, diz a publicação. 

A exposição, que conta também 
com a curadoria de Tereza de Arruda, 
que  há 20 anos vive na Alemanha, foi 
inaugurada pela primeira vez em Ber-
lim em 2010, e foi mostrada em várias 
cidades, como Bremen e Hamburgo, 
em seguida, em Mumbai (Índia), se-
guido de Addis Abeba (Etiópia) e Pe-

 ExpEDIçÕEs EM EsTÉTIcA E sUsTEnTABILIDADE 

GALeRIA MARtA tRABA ReÚNe GRANdes NOMes dA CONteMpORANeIdAde

A mostra na Fundação Memorial da América Latina 
fica em cartaz até o dia 7 de abril de 2013.

quim (China). A mostra foi laureada 
em 2010 com o Prêmio Especial de 
Mídia da Deutsche Umwelthilfe, e re-
cebeu um prêmio do Conselho para o 
Desenvolvimento Sustentável.

A exposição em São Paulo será 
acompanhada por um intensivo pro-
grama de eventos e acontece em par-
ceria com o Instituto Martius-Staden 
e a Fundação Memorial da América 
Latina. Este projeto também é apoia-
do pela Fundação Heinrich-Böll, a 
Kulturstiftung des Bundes (Fundação 
Federal Alemã de Cultura), a Deuts-
che Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) e a GmbH 
(Cooperação Internacional Alemã).

Obra dos porto-
riquenhos Allora & 
Calzadilla.
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En la saliva.

en el papel.
en el eclipse.

 
En todas las líneas 
En todos los colores 
En todos los jarros 

En mi pecho 

afuera. Adentro - 
En el tintero - En las dificultades de escribir 

En la maravilla de mis ojos - en las últimas 
líneas del sol (el sol no tiene líneas) en 

todo. Decir en todo es imbécil y magnífico. 

DIEGO en mis orines
 - Diego en mi boca - 

en mi corazón, en mi locura, en mi sueño 
- en el papel de lápices 

- en los paisajes 

- en la comida - en el metal - en la imaginación. 
En las enfermedades - en las vitrinas 

- en las solapas 
- en sus ojos - en su boca. 

en su mentira.

FRIDA KAHLO

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu em 1907, em Coyoacán, no México, e tornou-se um dos expoentes 
da cultura de seu país. Mundialmente conhecida por seus autorretratos, foi uma das mulheres mais fortes e influentes da 
cultura das Américas. Participou ativamente da política e da vida cultural do México, dos Estados Unidos e da França.
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cInEMA

VIsIte O MeMORIAL O ANO tOdO 

pUBLICAÇÕes
CINeMA
teAtRO
dANÇA

CONCeRtOs
sHOWs

FestAs pOpULARes
INFOCeNtRO
BIBLIOteCA

CONGRessOs
VÍdeOteCA

CÁtedRA
eVeNtOs

VIsItAs MONItORAdAs


