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 O Memorial da América Latina 
tem dupla motivação para convidá-los a 
bordo desta edição especial da Revista 
Nossa América. Primeiro, porque vive-
mos o aniversário de 25 anos da institui-
ção que surgiu em 1989. Depois, porque 
esta é a edição de numero 50 da revista, que 
nasceu simultaneamente com o Memorial.        
 A editora Leonor Amarante for-
matou uma proposta que combinasse o 
resgate de textos considerados de grife 
e veiculados nas edições desses últimos 
25 anos. Uma publicação com o perfil 
da Revista Nossa América não chega im-
punemente ao número 50, ainda mais 
sendo de uma instituição cultural pú-
blica.  A tarefa de escolher os melhores 
trabalhos não foi fácil, dada a qualidade 
editorial e o contexto histórico que 
permearam as pautas concebidas nes-
se período.
 É o caso, por exemplo, do sa-
boroso ensaio que o escritor Ignácio de 
Loyola Brandão fez sobre a atriz Rita 
Hayworth. “Nunca houve uma mulher 
como Gilda”. A frase eternizou a atriz, 
que nunca chegou ao Oscar apesar dos 
papeis que encarnou na tela. O texto, 
publicado na edição inaugural da revis-
ta, fez parte da primeira fornada da Co-
leção Memo de publicações.
 A literatura sempre teve lugar de 
destaque nas páginas da revista, coeren-
te com seus objetivos e propostas edi-
toriais. À guisa de homenagem, no pan-
teão de escritores latino-americanos que 
emprestaram o privilégio de seu talento 
à revista destacamos nomes como Ga-

briel Garcia Márquez, Octávio Paz, Var-
gas Llosa, Jorge Luis Borges, Eduardo 
Galeano e os brasileiros Antonio Cândi-
do, Haroldo de Campos, Jorge Amado, 
entre outros. E nesta edição especial, re-
editamos o antológico artigo do escritor 
paraguaio Roa Bastos, um dos que fo-
ram agraciados pelo Memorial da Amé-
rica Latina com o Prêmio de Literatura em 
1989. Traduzido por Eric Nepomuceno, 
o texto de Roa Bastos é uma contundente 
réplica às críticas que vinha recebendo por 
ter queimado os originais de um romance 
intitulado El fiscal.
 Outra pérola resgatada nesta 
edição é o ensaio Vida em tempos escu-
ros que o professor de Literatura Brasi-
leira, Zenir Campos Reis, dedicou à obra 
do escritor Lima Barreto, publicado em 
1990. Por que América “Latina” e o que 
a região significa no mapa geográfico do 
globo terrestre? As respostas estão no 
bem apurado texto do pesquisador co-
lombiano Enrique Yepes, da Faculdade 
Bowdoin, no estado do Maine, EUA.
 A propósito, também é válido 
dizer que, quando o Memorial nasceu, 
São Paulo não tinha grande ligação com 
a América Latina. E hoje, embora o ce-
nário seja outro, ouso dizer, questionado 
pela jornalista Ana Maria Ciccacio, que 
é preciso repensar o papel do Memorial 
como centro nervoso das relações lati-
no-americanas, tal como foi concebido. 
Não há dúvida que o conceito de in-
tegração dos povos latino-americanos 
continua atual, mas carregado de no-
vos desafios. 

EDITORIAL
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 E o Memorial tem se esforçado, 
permanentemente, no sentido de ali-
mentar o diálogo com a imensa e rica 
diversidade cultural de nossa grande pá-
tria latino-americana. Esse é um recorte 
também da conversa do diretor de Ati-
vidades Culturais do Memorial, Felipe 
Macedo, com a jornalista Tania Rabello. 
Sob sua direção, a Praça Cívica abriga 
a Feira de Cultura Popular Latino-Ame-
ricana, projeto de popularização do 
Memorial aos sábados, com múltiplas 
atividades que vão desde um parque in-
fantil, inúmeras atrações culturais, bar-
racas com gastronomia do continente 
e shows musicais.
 “A cultura é como se fosse a 
pele da alma”. A metáfora resume o que 
pensa Marília Franco, recém-chegada 
ao Memorial para assumir a direção do 
Centro Brasileiro de Estudos da Amé-
rica Latina (Cbeal). Entrevistada por 
Reynaldo Damázio, a professora da 
USP, dona de rica formação em cinema 
latino-americano, revela que, entre seus 
projetos, pretende criar uma política de 
comunicação que permita o acesso de-
mocrático mais amplo à informação e 
ao conhecimento produzido pelo Cbe-
al. Aproveitando o gancho: já estamos 
preparando o 9º Festival do Cinema La-
tino-Americano, sempre esperado e de 
sucesso. Sucesso que também marcou o 
Festival Ibero-Americano de Teatro, re-
alizado em abril deste ano, como avalia 
o produtor do evento, Luís Avelima, em 
entrevista a Leonor Amarante.
 Para quem está ávido por in-

formações públicas sobre o restauro 
do Auditório Simón Bolivar, o diretor 
administrativo e financeiro Sérgio Ja-
comini comparece aqui para falar do 
nosso empenho em ter de volta o mais 
rapidamente possível essa preciosidade 
temporariamente perdida.
 “A América Latina é como um 
sentimento. É só uma questão de des-
pertar”. A frase não é de um intelectual. 
Foi captada da boca de um jovem visi-
tante pela repórter Luana Schabib  em 
suas incursões pela praça do Memorial. 
O rapaz tentava, sim, explicar a América 
Latina a partir de sua percepção sobre 
o que é o Memorial. A praça é emble-
mática e oferece análises interessantes, 
como a do “diálogo” entre as cores da 
flor tropical e o sangue da Mão da Amé-
rica, esculturas que convivem no mes-
mo espaço, e assim vistas pela jornalista 
Juliana Monachesi, editora da revista 
Harper’s Bazaar Brasil.
 Ainda nesta edição histórica:  
Joelma Gomes esteve na Biblioteca 
Latino-Americana, resgatou a história 
de sua criação e conferiu como anda 
o seu acervo. No outro lado da praça, 
Karla Oliveira foi passar a limpo a agi-
tada agenda da Galeria Marta Traba. 
Confiram ainda a reportagem sobre o 
Cineclube Latino-Americano, criado em 
2012 e que já atrai a atenção de cinéfilos 
e da mídia.

Boa Leitura!

EDITORIAL

João Batista de Andrade é Diretor-Presidente da 
Fundação Memorial da América Latina       
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 Sonhos à parte, a ideia de in-
tegração da América Latina vinha sen-
do fomentada desde a década de 1960, 
quando houve tentativas de interligação 
dos mercados regionais. Com a criação 
do Memorial da América Latina, em 
1989, abriu-se um “território”, um mar-
co da consolidação de nação continen-
te, ponto de reverberação do desejo de 
união política, social e cultural. Surgiu, 
assim, um complexo de sete edifícios, 
por si só uma obra de arte – como são 
os projetos de Oscar Niemeyer.
 O Memorial da América Latina 
completa 25 anos como uma das insti-
tuições- chave para se pensar, discutir e 
divulgar a cultura dos países latino-ame-
ricanos. Ao longo desses anos, quase 
nenhum outro espaço público pôde tra-
zer tantos nomes ilustres não só da região, 
mas também de outras partes do mundo, 
para participar das suas atividades. 
 O Governo do Estado de São 
Paulo se sente honrado de contar com 
um equipamento ímpar nas Américas 
para refletir a história contemporânea 
do continente. 
 Dois governadores estão na 
origem do Memorial: Franco Montoro, 
que, desde 1958, lutou pela integração 
da América Latina, porém só muito 
mais tarde pôde criar o Instituto Latino-
-Americano (Ilam), para incrementar 
as relações culturais entre o Brasil e os 

demais países que compõem a região; e 
Orestes Quércia, que determinou e con-
cluiu sua construção. Destaque-se, tam-
bém que, posteriormente, o governador 
Luíz Antonio Fleury Filho ergueu, 
na área do Memorial, mais um edifí-
cio, o do Parlamento Latino–Ameri-
cano – Parlatino, atualmente sede da 
Secretaria Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência.
 O sucesso do projeto se deve, 
ainda, a duas personalidades de proa 
da cultura brasileira: o arquiteto Oscar 
Niemeyer e o antropólogo Darcy Ri-
beiro. Este deu as diretrizes conceituais 
ao Memorial; aquele previu o comple-
xo como um conjunto arquitetônico de 
formas brancas e arrojadas, que acabou 
por provocar mudanças no tecido urba-
no da Barra Funda.
 O sonho de Simon Bolívar de 
uma América integrada e coesa, que 
poucas vezes saiu das páginas dos livros 
de história, está, em parte, realizado no 
Memorial. Para nós, brasileiros, é um 
privilégio contar com uma institui-
ção que contribui, expressivamente, 
na divulgação de uma América La-
tina ativa, participante, vocacionada 
ao desenvolvimento.

INSTITUIÇÃO 
QUE NOS ORGULHA

Geraldo Alckmin

GOVERNADOR

Geraldo Alckmin é Governador do Estado de 
São Paulo.
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 Vinte e cinco anos atrás, o so-
nho de integração entre os países da 
América Latina deu origem a um em-
preendimento ousado e que marcou 
para sempre a cidade e o Estado de 
São Paulo. Do sonho de Darcy Ribeiro, 
nasceu pelas mãos do arquiteto Oscar 
Niemeyer um projeto grandioso, um 
conjunto de edifícios que se propunha a 
abrigar a cultura, a história, a política 
e as relações entre os povos de todo 
um continente. 
 O Memorial da América Latina 
é este sonho realizado. Hoje consolida-
do como um dos grandes pólos cultu-
rais do Estado de São Paulo e do País, o 
Memorial segue como agente promotor 
de estudos, encontros, eventos, pro-
jetos e conhecimentos que têm como 
foco a relação entre os países do con-
tinente. Mais do que isso, a relação en-
tre seus povos. 
 Em um contexto atual marca-
do pela intensificação dos movimentos 
migratórios de diversos países latino-
-americanos tendo São Paulo como des-

tino final, o Memorial se coloca como 
espaço privilegiado para encontro dos 
novos migrantes e sua integração com 
a comunidade local. Um local aberto a 
receber e apoiar as manifestações cultu-
rais de quem, há pouco, saiu de sua terra 
natal mas trouxe consigo a necessidade 
de reafirmação de sua identidade local, 
a necessidade de encontrar suporte para 
enfrentar os desafios que deixar seu País 
de origem sempre traz. 
 São Paulo é e seguirá sendo uma 
terra construída a partir da união de pes-
soas que, vindas de todo mundo, planta-
ram aqui seus sonhos. Um espaço como 
o Memorial da América Latina, que sur-
giu de uma utopia, segue congregando 
esperanças de várias nações em prol de 
um mundo mais justo e solidário. Esse é 
também o nosso sonho. 
 Parabéns ao Memorial da Amé-
rica Latina, a seus funcionários e dire-
ção, por este quarto de século. Que ve-
nham muitos outros!

Marcelo Mattos Araujo é o Secretário de Estado 
da Cultura de São Paulo.

Marcelo Mattos Araujo

SECRETÁRIO

 SOLIDARIEDADE 
CONTINENTAL
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MEMORIAL
AMADURECE E SE RECRIA

 O cineasta e escritor João Ba-
tista de Andrade assumiu a presidência 
do Memorial em setembro de 2012. 
Portanto, há pouquíssimo tempo, mas 
pode-se dizer que o suficiente para im-
primir à sua gestão características bem 
marcantes e que aprofundam, talvez 
de maneira indelével na instituição que 
completa 25 anos, os novos rumos to-
mados por ela na última década. Aquele 

Memorial idealizado por Franco Mon-
toro, ideologizado por Darcy Ribeiro e 
concretizado por Orestes Quércia sob a 
régua de Niemeyer não é o mesmo do 
dia 18 de março de 1989, quando inau-
gurado. O tempo encarregou-se das 
necessárias mudanças conceituais que 
o atualizaram e, segundo João Batista, 
ainda estão em processo.
 O Memorial que partiu do ideal 

Texto: Ana Maria Ciccacio (Fotos Leonor Amarante)

PRESIDÊNCIA
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político de unir os países latino-ame-
ricanos, sobrepondo-se ilusoriamente 
aos governos Federal e Estadual nessa 
tarefa, busca aproximar-se da popula-
ção de seu entorno, com a qual passou 
a se relacionar bem recentemente, mas 
sem abdicar de sua vertente reflexiva e 
intelectual a respeito do continente em 
suas diversas faces. Ao falar do passa-
do e do presente, João Batista vibra es-
pecialmente com a novidade que tem 
sido a ocupação do Memorial pelo la-
zer cultural. “É maravilhoso ver a pra-
ça tomada pela população. Temos que 
consolidar essa visão nova do Memorial 
de um centro cultural complexo, com 
níveis diferenciados de ação cultural, do 
acadêmico ao popular, e fazer reformas 
que permitam aos seus vários prédios 
ampliar as ofertas dessa nova fase. Para 
isso precisamos de mais recursos.” 
Nossa América - Em 1989 o Sr. lan-
çou o livro Perdido no Meio da Rua com 
suas recordações sobre golpe de 1964. 
Qual sua leitura sobre a inauguração 
do Memorial da America Latina nesse 
mesmo ano?
João Batista de Andrade –  O Me-
morial é um pouco fruto da ascensão 
de personalidades de renovação da vida 
política brasileira nos anos 1980. Uma 
delas, Franco Montoro. Ele criou o 
Ilam-Instituto Latino-Americano e afir-
mava ser necessário unir a América La-
tina para haver progresso. O problema é 
que o Brasil sempre olhou para o Atlân-
tico, voltado à França, enquanto o res-
tante dos países latino-americanos têm 
o olhar para a Espanha. É curioso que 
logo que acaba a ditadura venha um po-
lítico dizer que é preciso situar o Brasil 
no contexto latino-americano. Foi mo-
derno. Os governadores, como Quércia, 
procuraram ter obras do Niemeyer em 
suas cidades, estados, coisa que os va-
lorizariam perante a opinião pública no 
futuro. Como vários governadores, tam-
bém queria passar para a posteridade 

por construir uma obra do Niemeyer. 
N.A. - O Memorial fica na cidade de 
São Paulo, capital do Estado economi-
camente mais poderoso do país. O que 
isto significa realmente? 
J.B.A. - Se há 25 anos havia uma cida-
de sem grande ligação com a América 
Latina, essa cidade era São Paulo. Seus 
vínculos eram fortes com a Europa 
pela imigração italiana; com a Ásia pela 
imigração japonesa; com o Oriente Mé-
dio pela imigração árabe. Eu acho que 
o que pesou de fato na escolha da ci-
dade para sediar o Memorial foram os 
interesses econômicos do Estado e do 
próprio Município. Devem ter pensado: 
“Não podemos ficar de fora da realida-
de econômica da América Latina, temos 
de nos incorporar, sabendo que somos 
mais fortes que todos. Se conseguirmos 
realizar o sonho do Montoro e manter 
uma relação com todos os países da 
América Latina, em todas essas relações 
São Paulo estará lá em cima, no topo, 
enquanto poder econômico.” Não dá, 
então, para explicar essa escolha apenas 
por sonho ou ideologia. 
N.A. - Fracassou, no entanto, a ideia 
inicial do Memorial como centro de re-
lacionamento político-econômico entre 
os países da América Latina?
J.B.A. - Era irreal. Como é que se tira 
do Palácio do Planalto e do Palácio dos 
Bandeirantes o poder de relacionamen-
to com outros países? No começo o 
Memorial tinha uma ala de relações ex-
teriores, exclusiva para congressistas, o 
Parlatino-Parlamento Latino-America-
no. Por que ele perdeu sentido? Porque 
o Memorial não consegue ser o centro 
nervoso das relações latino-americanas, 
estas são exclusividade do palácios do 
Planalto e dos Bandeirantes. O dos Ban-
deirantes, inclusive, tem uma assessoria 
internacional muito forte. Isso tudo 
obriga a gente a repensar o Memorial.
N.A. - O Memorial abriga o único Cen-
tro Brasileiro de Estudos da América 
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Latina (Cbeal) em nosso país. Como, no seu 
entender, o Memorial deve se posicionar?
J.B.A. - A função do Memorial não é 
política, nunca foi. Ele não existe para 
resolver questões de relações exteriores. 
Sua função é cultural. Enquanto o Go-
verno Federal tem forte ligação política 
com países como Argentina, Paraguai, 
Bolívia e Venezuela, administrados por 
governos mais populistas, o Governo 
de São Paulo se relaciona bem com es-
ses países principalmente pelos grandes 
interesses econômicos do Estado em 
relação a América Latina.  Quando vim 
para cá, a primeira coisa a fazer foi co-
locar o pé no chão: o Memorial é um 
centro cultural implantado numa grande 
cidade, em um bairro já muito populo-
so e que no momento passa por nova 
explosão demográfica. É, portanto, um 
projeto de oferta cultural e de estudos e 
debates sobre a questão latino-america-
na, incluindo o Brasil, que deve interes-
sar primordialmente a essa população. 
O Memorial não está aqui para servir 
nem Governo Federal nem Governo 
Estadual, mas para atender e se relacio-
nar com a população de seu entorno e 
para colocá-la em contato com elemen-
tos da cultura latino-americana.  

N.A. - O Sr. poderia explicitar esse 
novo conceito?
J.B.A. - O Memorial é um centro cul-
tural bem mais complexo do que os de-
mais por ter também um lado acadêmi-
co, o dos estudos sobre as relações do 
Brasil com o restante da América Latina 
e o da reflexão sobre a própria produção 
cultural latino-americana, corporificado 
no Cbeal. Desde que vim para cá, in-
sisto que é preciso conjugar a ação dos 
dois aspectos existentes no Memorial. 
Exemplifico: se o Cbeal estuda o realis-
mo fantástico, forte movimento literário 
da literatura hispano-americana, outros 
de seus departamentos devem comple-
mentar esse estudo com exposições, 
debates, pequena mostra de cinema ou 
de teatro referentes a ele. O contrário 
também é factível: podemos fazer na 
praça do Memorial um evento sobre as 
festas populares de junho, enquanto o 
Cbeal apresenta um estudo sobre as ra-
ízes dessas festas e seus significados na 
cultura brasileira. É possível fazer con-
viver os dois níveis, tendo como conse-
quência tanto uma ação mais popular, 
de lazer cultural, como outra mais 
erudita, de feitio acadêmico. 
N.A. - Para alcançar esse objetivo, que 
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providências foram tomadas?
J.B.A. - Assim que cheguei procurei me 
reunir com lideranças de entidades da 
região. Eu queria saber o que sabiam so-
bre o Memorial. Compareceram quase 
100 pessoas e elas praticamente não sa-
biam nada. Uma pergunta recorrente era 
como se fazia para entrar no Memorial. 
Percebi que ele estava muito isolado da 
população, fechado em si mesmo, ape-
sar de seus excelentes conteúdos. Passei 
a ser convidado a reuniões na comuni-
dade e nelas discuti sobre a necessidade 
de integrar a instituição aos moradores 
do bairro. Uma coisa que me espantou 
foi descobrir que passam 400 mil pesso-
as por dia pela Estação Barra Funda do 
Metrô, mas o Memorial estava de costas 
a elas, apesar de ter sido construído pelo 
Metrô. O Memorial, que não é perto do 
Metrô, mas no Metrô, nunca fez uma 
política de atração dessas pessoas. Esta-
mos tentando modificar isso.
N.A. - É relevante o número de univer-
sitários, tanto da Unesp (IA-Instituto de 
Artes e IFT-Instituto de Física Teórica) 
como da Uninove em volta do Memorial.
J.B.A. - Exatamente. Assim como a 
quantidade de prédios que vão surgindo, 
numa autêntica explosão demográfica. 

Curioso é que o catálogo de divulgação 
desses prédios menciona o Memorial na 
capa, como atrativo para as famílias de 
classe média, dizendo que irão morar 
perto de um lugar maravilhoso: com te-
atro, cinema, exposições, debates. E eu 
passei a dizer: e que também tem uma 
praça que todo fim de semana oferece 
parque infantil, palhaço, teatro de rua, 
música, cinema, livros e barracas com 
comidas latino-americanas. Comecei a 
falar em lazer cultural. Com o parque 
infantil as famílias trazem suas crianças 
para que essas possam aprender o que é 
o Memorial. E estando na praça, pais e 
filhos estão cercados por outras ofertas 
culturais: Portinari no Salão de Atos; li-
teratura latino-americana na Biblioteca; 
artes visuais em exposições na galeria; 
cultura latino-americana no Pavilhão da 
América Latina. 
N.A. - O Salão de Atos, pensado como 
local para a assinatura de grandes acor-
dos latino-americanos, recebeu em 
2011-12 o painel Guerra e Paz que Por-
tinari projetou para a ONU, sendo visto 
por cerca de 900 mil pessoas. Seria uma 
destinação mais apropriada para o lugar?
J.B.A. - Muito mais. Eu não estava aqui, 
ainda, mas não havia lugar melhor na ci-
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dade para exibir esse painel.
N.A. - Da mesma maneira, no restau-
rante circular de mil metros quadrados 
hoje funciona a Galeria de Arte Marta 
Traba. O que se pode dizer da flexibi-
lidade do Memorial para adaptar-se aos 
novos tempos?
J.B.A. - Foi um bom sinal o Salão de 
Atos e o restaurante terem mudado de 
função. No caso do restaurante, faltava 
uma galeria no Memorial, assim como 
tivemos, na falta de uma sala de cinema, 
que adaptar o Auditório Simon Bolívar. 

Recentemente, fizemos uma exposição 
de telas de grandes proporções do Ger-
shon Knispel, que ele próprio avaliou 
como a melhor de sua vida, o que hon-
rou o Memorial. 
N.A. - Para julho, o Memorial progra-
ma a 9ª edição do Festival de Cinema 
Latino-Americano de São Paulo (Fes-
tilatino). Como cineasta realizador de 
Liberdade de Imprensa, O Tronco, Doramun-
do, O homem que virou suco, Vlado, 30 anos 

depois, e como presidente da Fundação 
Memorial o que o Sr. pode adiantar so-
bre esse evento, uma vez que o restauro 
do Simon Bolívar não estará concluído?
J.B.A. - O festival vai acontecer. Vamos 
alugar tendas para realizá-lo e ele terá a 
mesma riqueza de filmes. Eu criei esse 
festival quando secretário de Estado da 
Cultura em decorrência de uma entre-
vista a Leonor Amarante, em 2005. Pas-
sei a ela uma visão nova sobre o cinema 
na América Latina. Alguns poucos cine-
astas latino-americanos ficaram famo-

sos nesta era da globalização enquanto 
a produção cinematográfica local, nos 
diversos países, continuou sem espaço 
nas salas de cinema. Isto constatado,  
resolvi propor a criação do Festival La-
tino-Americano ao Fernando Leça, meu 
antecessor na presidência do Memorial, 
e ele topou fazer, a partir de 2006. O 
festival faz sucesso por ser uma afirma-
ção do passado e por estar aberto aos 
novos que não encontram espaços para 
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mostrar seus trabalhos. 
N.A. - Sob sua gestão surgiu a revista 
Nossa América Hoy, já no quinto número. 
J.B.A. -Nossa América Hoy foi ideia mi-
nha, também, e muito ligada a essa mi-
nha visão de que o Memorial precisava 
sair do isolamento. Era preciso mostrar 
que ele é uma coisa viva e que aqui a 
gente está pensando na América Lati-
na de hoje. Então, se há estudantes se 
manifestando nas ruas, a gente vai falar 
e refletir sobre isso. Enfim, se há mu-
danças políticas, vamos pensar sobre 

elas. Nossa América Hoy reflete a cultu-
ra da dúvida: são as crises, as reflexões 
contraditórias, o risco de encarar o que 
está acontecendo hoje. Eu diria que ela 
é mais jornalística do que ensaística. É o 
oposto, portanto, da Nossa América, que 
trata mais da cultura consolidada. 
N.A. - A Biblioteca do Memorial seria 
uma das raras do país especializada em 
América Latina. Há alguma perspectiva 
de torná-la mais conhecida e utilizada 

por pesquisadores cujos trabalhos se 
voltem para o continente?
J.B.A. - Quando vim para cá percebi 
que a Biblioteca tem um acervo impres-
sionante – 40 mil exemplares –, mas 
parou no tempo. O acervo não é atuali-
zado há anos e ainda não foi digitaliza-
do. Com uma nova diretora no Cbeal, 
Marília Franco, estamos correndo para 
ter um projeto que mude isso até me-
ados deste ano. Primeiro, precisamos 
atualizar e digitalizar o acervo e, depois, 
fazer reformas internas no espaço. Que-

ro que a biblioteca, além de servir a es-
tudos, debates e conferências, passe a 
realizar atividades em torno da literatura 
latino-americana, com destaque mensal 
a cada um dos nossos grandes escritores 
latino-americanos.
N.A. - O Auditório Simon Bolívar foi 
outro que mudou de função.
J.B.A. - Originalmente, ele foi pensado 
para eventos políticos, se bem que uma 
coisa muito boa feita ali pelo Fernando 
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Leça foram os depoimentos de ex-presi-
dentes latino-americanos. Limitando-se 
a isso, porém, ficaria muito fechado, por 
isso se abriu.
N.A. - O auditório tornou-se uma sala 
de programação híbrida, digamos assim.
J.B.A. -Esse é o ideal: um espaço para 
grandes eventos artísticos e também 
para grandes eventos intelectuais. O que 
eu não quero é separar as coisas: todas 
as atividades artístico-culturais interes-
sam ao Memorial e ao Auditório Simon 
Bolívar, do palhaço a Portinari, da or-
questra sinfônica à musica popular.
N.A. - Maureen Bisilliat disse em recen-
te entrevista que o incêndio que destruiu 
o interior do Auditório Simon Bolívar, 
neste ano, pode significar, como uma fê-
nix, o início de um maior envolvimento 
da sociedade com o Memorial. 
J.B.A. - A Maureen tem razão e é uma 
coisa que tenho falado também. Foi im-
pressionante a solidariedade nacional e 
internacional recebida. Mostrou a im-
portância que o Memorial tem e pode-
rá ampliar na vida das pessoas. Houve 
compreensão por parte do público, tal-
vez por eu ser cineasta com obra reco-
nhecida e por ter um certo prestígio na 
elaboração de políticas culturais. Se fos-

se um político na condução do Memo-
rial talvez a reação não fosse tão afável. 
De fato o incêndio acabou criando uma 
ligação mais forte da sociedade com o 
Memorial, provavelmente em decorrên-
cia das mudanças que andei fazendo em 
2013, com uma programação mais rica, mais 
aberta e menos pretensiosa politicamente. 
N.A. - Em que pé estão as providências 
para o restauro do Simon Bolívar?
J.B.A. - Estão em andamento. O Gover-
no de São Paulo não tem negado nada. 
Aguarda apenas o total da conta, que te-
remos somente quando o IPT (Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas) terminar seu 
trabalho de avaliação pontual do que e 
como precisa ser reparado. A estrutu-
ra do teatro, eles já disseram, não foi 
comprometida e não precisa demolir. O 
próprio governador passou a me ligar, 
pedindo informações a respeito.
N.A. - E quanto as obras de arte?
J.B.A. - Não perdemos nada. Para a 
tapeçaria, que é um projeto de Tomie 
Ohtake que permite reprodução, já 
mantive reunião com Ricardo Ohtake e 
ele nos deu integral apoio para recons-
truí-la. E a Tabacow, que realizou a pri-
meira tapeçaria em 1989, está disposta 
a replicá-la. Trouxemos um técnico em 
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restauro para ver o pássaro e os azulejos 
com os relógios. As outras obras tira-
mos todas. Não houve perda de obra de 
arte, felizmente.
N.A. - A propósito de Maureen, quais 
as novidades para o Pavilhão da Criati-
vidade, que ela dirigiu por anos e com 
grande competência? 
J.B.A. - Para o Pavilhão, eu gostaria 
de dar um tratamento museológico, 
incluindo reserva técnica e exposições 
que explorariam em profundidade as 
diferentes culturas. A iluminação quero 
mudar para led, uma luz que afeta menos 
as obras de arte. O José Aníbal (ex-se-
cretário de Energia do Governo de São 
Paulo) chegou a pedir um estudo para 
mudar toda a iluminação do Memorial 
para led. 
N.A. - Sob sua gestão, as pequenas pla-
teias do Pavilhão passaram a ser ocupa-
das por outra criação sua, o programa 
Cineclube Latino-Americano. 
J.B.A. - O Felipe Macedo, que é o dire-
tor do Cineclube Latino-Americano, é um 
líder do cineclubismo brasileiro desde os 
anos 1970. Muitos dos cinemas de arte, 
existentes hoje, são dirigidos por pessoas 
formadas por ele. Propus a ele fazer um 
cineclube no Memorial, mas não “do Me-

morial”, para não tirar a liberdade. É, por-
tanto, uma entidade cultural independente, 
que mantém convênio com o Memorial e 
assim enriquece sua programação.
N.A. - O orçamento do Memorial é su-
ficiente para esses novos voos?
J.B.A. - Não. Hoje é para manter o Me-
morial, apenas. Está entre 16 e 17 mi-
lhões de reais. É um dos menores entre 
os equipamentos da Secretaria de Es-
tado da Cultura. A TV Cultura tem 70 
milhões. Mas eu não quero comparar. 
Só lamento que o Memorial use seus 
prédios para fazer dinheiro – o que é 
perverso, porque perdemos os espaços 
para as atividades da casa nas datas em 
que eles são alugados –, mas o dinheiro 
não vem para o Memorial, indo direto 
para o Tesouro. É difícil administrar o 
Memorial como uma fundação pública 
de direito público. Se fosse de direito 
privado seria mais fácil. Outra forma 
seria uma Organização Social (OS) 
geri-lo. Em ambos os casos o dinhei-
ro que arrecadasse viria diretamente 
aos seus cofres, o que lhe daria mais 
recursos e agilidade.
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Mão, 1989, Oscar Niemeyer.
Grande Flor Tropical, 1989, Franz Weissmann.
Torso Negro, 1989, Vera Torres.
Pomba, 1989, Alfredo Ceschiatti.
Painel Tiradentes, 1949, Cândido Portinari.
América Latina, 1989, Marianne Peretti.
Homenagem A Clay Gama De Carvalho, 1989, Mario Gruber.
Agora, 1989, Victor Arruda.
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Sem Título, Painéis, 1988, Poty e Caribé.
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 Que belo diálogo estabelecem 
as esculturas de Franz Weissmann - A 
Grande Flor Tropical - e de Oscar Nie-
meyer - A Mão simbolizando a Améri-
ca Latina - no espaço aberto e árido da 
praça do Memorial. Enquanto esta se 
vale do vermelho de maneira simbólica, 
para representar o sangue que corre nos 
países latino-americanos na luta por li-
berdade e soberania, aquela utiliza a cor 
de forma lúdica. Aquela espelha os ares 
de modernidade ao seu redor por se 
constituir do mesmo material que possi-

bilitou erguer a maior parte do conjunto 
arquitetônico: o concreto. Esta continua 
o pensamento modernista de seu entor-
no pela maneira como se espacializa, pela 
elegância funcional de se apoiar em exí-
guos três pontos de contato com o chão, 
e pela angulação estratégica de planos 
racionalmente ortogonais que, por meio 
da composição apenas, pode-se dizer que 
passam a sugerir uma flor.
 O cenário que estas duas peças 
ocupam, sabe-se, é criação de Oscar 
Niemeyer, mas o que pouca gente sabe 
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é que foi também o arquiteto quem, pes-
soalmente, escolheu as obras que cons-
tituiriam o núcleo principal da coleção 
do Memorial da América Latina - aquele 
das obras permanentemente expostas, 
fixas na arquitetura. Esta prática inco-
mum de selecionar obras no processo 
de criação de um edifício era freqüente 
no processo de Niemeyer, que o fazia 
regularmente desde a construção da 
Pampulha. Para ele, a escolha de artis-
tas e suas peças para incluir no projeto 
consistia em “completar uma obra de 

arquitetura”. Essa postura afetou outros 
profissionais, como se viu, por exem-
plo, na recente exposição dedicada à 
obra do arquiteto austríaco naturalizado 
australiano Harry Seidler, que conheceu 
Niemeyer e se dizia influenciado por ele. 
Muitos de seus projetos incluem, desde 
a concepção, obras de grandes formatos 
em diálogo com a arquitetura.
 A Grande Flor Tropical (1989), 
como o melhor da fase de cantonei-
ras, canaletas e fitas (de fins da década 
de 1970 até meados dos anos 1990) 

Grande Flor Tropical, 
1989, Franz Weissmann.
Escultura em chapa 
de aço com pintura 
poliuretânica,   
4,62 x 2,31m.
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de Weissmann, opera mais a partir dos 
vazios do que das próprias formas, de 
modo que abarca todo o espaço da pra-
ça, assim como toda a atmosfera que 
rodeia os sólidos arquitetônicos do Me-
morial. Esse contato poético ativo com 
o entorno que a escultura do austro-
-brasileiro promove segue ocorrendo 
no percurso pelas obras deste vivo acer-
vo. O painel de Mario Gruber, instalado 
na Biblioteca Latino-americana Victor 
Civita, logo à direita, feito de ladrilhos 
cerâmicos de meio metro quadrado, está 
entre suas obras mais políticas, das quais 
outro exemplo é o mural da Estação Sé 
do Metrô. Homenagem a Clay Gama de 

Carvalho (1989) relembra o dramaturgo 
brasileiro que cometeu suicídio em 1977 
e que teve o manuscrito de uma obra so-
bre literatura latino-americana confisca-
do no aeroporto de São Paulo em seu 
retorno do exílio.
 Aqui, em uma experiência em 
que pretendeu romper com a ideia de re-
gularidade do ladrilho decorativo, Gru-
ber distribui a imagem de um rosto em 
seis tamanhos diversos pelos azulejos 
de grande formato, obtendo um efeito 
ótico dos mais instigantes. Em uma vi-
sada de longe, parece tratar-se de uma 
abstração ou de uma floresta com áreas 
mais densas e também com clareiras. De 

Homenagem A Clay 
Gama De Carvalho, 
1989, Mario Gruber. 
Composto de ladrilhos 
cerâmicos em grês,   
preto e branco,   
8 x 3m.
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Integração, 1989,  
Bruno Giorgi. Escultura 
em mármore estatuário 
branco de Carrara, 
1,25m de altura, sobre a 
base em mármore preto 
de Carrara, 1m².
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perto, os olhos que fixam o olhar do es-
pectador. Boa metáfora para o processo 
da leitura que se pratica ali, no entorno. 
Além de funcionar como um alerta so-
bre as coisas esquecidas, que foi o que o 
artista pretendeu com a obra.
 Saindo da biblioteca, já se avista, 
no espelho d’água do Salão de Atos, a 
escultura em mármore de Bruno Giorgi, 
especialmente concebida para o local. 
Integração (1989) pertence à fase constru-
tiva do artista, quando trocou as figuras 
humanas e o bronze por formas sintéti-
cas e pelo mármore, portanto se encon-
tra em diálogo harmônico com o dese-
nho do Memorial e com a Flor Tropical 
de Weissmann. Por outro lado, a obra 

inquieta pelo contraste com os materiais 
empregados em seu entorno: o concreto 
das edificações e o aço da peça de Weis-
smann parecem desafiar o peso da tradi-
ção do mármore que ela enverga. Mas o 
título da escultura, que tem relação com 
a ideia de uma integração entre todas as 
artes, que Niemeyer também defendia, 
leva a pensar que a convivência de es-
tratos estéticos e materiais no ambiente 
das artes visuais também deve estar no 
horizonte das reflexões.
 Atravessando a passarela do 
Memorial e caminhando até o auditório, 
novas surpresas do diálogo entre arte 
e arquitetura. No interior do auditório 
encontra-se o painel que Tomie Ohtake 
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À esquerda: S/T, 1989, Tomie Ohtake.Tapeçaria 
em quatro cores, 800m², que esta sendo restaurada. 
Abaixo: S/T,1988, Poty e Caribé, painéis em 
concreto aparente, gravados em baixo-relevo,           
4 x 15m cada, e que conta a história das Américas  
À direita: Carybé em pleno trabalho.
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um a um, como a inferir a potência de 
cada momento da vida social e política 
dos países da América Latina para cons-
truir novos sonhos e novas revoluções. 
Maria Bonomi também optou, em seu 
painel de baixo-relevo gravado sobre 
solo-cimento, por abordar os futuros 
possíveis do continente. Unindo o pas-
sado geológico e arqueológico da Amé-
rica Latina a símbolos e alegorias rumo 

concebeu, a convite de Oscar Niemeyer, 
para a parede lateral. Um desenho com 
70 metros de linhas predominantemen-
te vermelhas e amarelas sobre um fundo 
azul que percorrem toda a extensão da 
lateral do teatro, reafirmando por meio 
da pintura a integração que o próprio 
desenho arquitetônico havia garantido 
entre as duas alas de plateia e o palco. 
A própria artista afirmou ter se sentido 
desafiada pelo desenho em curva do es-
paço, “uma belíssima forma que eu não 
quis destruir, mas valorizar”, o que a sua 
intervenção, finalizada como tapeçaria, 
sem dúvida obteve. Este trabalho inti-
mista, apesar da escala, contrasta e dia-
loga com a escultura pública da artista, 
feita também em 1988, em concreto ar-
mado pintado, com 40 metros de com-
primento, comemorativa dos 80 Anos 
de Imigração Japonesa, na Avenida 23 
de Maio.
 Também deste lado da avenida 
se podem ver os painéis Agora, de Victor 
Arruda, e Futura Memória, de Maria Bo-
nomi. O primeiro consiste em uma pin-
tura de 10 metros de comprimento que 
representa relógios com ponteiros mar-
cando cada minuto de 12 horas inteiras. 
São 720 minutos, portanto, desenhados 
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ao futuro, a obra narra, poeticamente, a 
formação do nosso território, aludindo 
aos resíduos rupestres, aos elementos 
mitológicos que unem nossas culturas 
na pré-história, aos povos colonizado-
res e aos conhecimentos indígenas.
 Outras obras que se poderia 
destacar, em meio a este conjunto tão 
relevante e consistente que está reunido 
no Memorial da América Latina, são o 

painel de azulejaria concretista de Athos 
Bulcão, a pintura de León Ferrari e a es-
cultura de Marcelo Nietsche. Bulcão é 
famoso pelos painéis de azulejo, murais 
e relevos em Brasília e outras capitais 
brasileiras, além de ter criado obras para 
diversos projetos de Niemeyer no exte-
rior, mas, em São Paulo, seu único traba-
lho com azulejos em espaço ou edifício 
público é o do Memorial. A marca re-

No alto: Agora, 1989, 
Victor Arruda, Tinta 
acrílica sobre tela, 9,90 x 
2,20m. Abaixo: Futura 
Memória, 1989, Maria 
Bonomi.  Gravura 
baixo-relevo em solo-
cimento, 8 x 3m.
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gistrada do artista – os módulos básicos 
recombinados livremente na superfície 
de um painel e a integração entre arte e 
arquitetura – faz a festa dos olhos nes-
ta peça concebida para o Memorial. A 
pintura sem título de León Ferrari que 
integra o acervo pertence ao grupo de 
obras de base literária do argentino que, 
segundo o curador do MoMA Luis Pé-
rez-Oramas, aproxima a produção deste 
precursor da arte conceitual latino-ame-
ricana da obra de Mira Schendel.
 Finalmente, a escultura em me-
tal de Marcelo Nietsche, intitulada Gestu-
al Vermelho, mostra uma síntese contem-
porânea de concepções sobre a pintura 

Acima: S/T, 1968, 
León Ferrari, Óleo sobre 
madeira, 210 x 100cm.
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Juliana Monachesi é jornalista e editora do 
Harper’s Bazaar, do Brasil e é colaboradora de 
vários veículos.

moderna e o tridimensional, como um 
comentário sobre as dimensões histó-
rica e crítica de todo o rico acervo do 
Memorial. Em nosso trajeto imaginá-
rio pelo local, este gesto expressionista 
em vermelho fecha um ciclo narrativo, 
com a Grande Flor de Weissmann e a Mão 
aberta de Niemeyer, compondo um re-
trato das infinitas possibilidades de co-
nexões entre obras da coleção. Visite o 
Memorial para descobrir novos diálogos!

Acima: S/T, 1989, 
Athos Bulcão, Painel de 
azulejos, 220m².                
À esquerda: S/T, 1991, 
Marcelo Nitsche, Tinta 
automotiva sobre metal, 
100 x 200 cm.
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JUCA 
MARTINS

HÁ 25 ANOS A REVISTA NOSSA AMÉRICA
MANTÉM UMA SEÇÃO DEDICADA AOS
FOTÓGRAFOS DA AMÉRICA LATINA. 
NESSA EDIÇÃO COMEMORATIVA 
O HOMENAGEADO É UM LEGENDÁRIO
BRASILEIRO, HISTÓRICO COLABORADOR 

Karla Oliveira

 Um dos grandes nomes do foto-
jornalismo nas últimas décadas, Manoel 
Joaquim Martins Lourenço, conhecido 
como Juca Martins, nasceu em Portugal 
em 1949 e está no Brasil desde 1957.
 Como fotógrafo independente 
tomou parte ativa nos acontecimentos 
brasileiros sem o escudo de uma gran-
de empresa. Durante o ano de 1976 foi 
diretor de arte e secretário gráfico do 
jornal Movimento, de oposição à ditadura 
militar. Juca Martins também fotogra-
fou a guerras internacionais por conta 
própria, como a guerra de El Salvador e 
a guerra do Líbano. 
 Com reconhecimento inter-
nacional, participou de exposições no 
Brasil, Espanha, Itália, França, Alema-
nha, Suíça, México, Cuba, Colômbia e 
Equador e tem obras adquiridas para os 
acervos do Museu de Arte de São Paulo 
(MASP) e do Museu de Arte Kunsthaus 
em Zurique (Suíça).

 Autor de diversos livros, entre 
os quais se destacam A Greve do ABC e 
A Questão do Menor, Crianças do Brasil, e 
Festas Populares Brasileiras. 
 Ganhador do Prêmio Esso de 
Fotografia (Brasil) com uma série de re-
portagens sobre menores de idade, duas 
vezes o Prêmio Internacional Nikon 
(Japão) e o Prêmio Vladimir Herzog de 
Direitos Humanos (Brasil) com repor-
tagem sobre a guerra de El Salvador, e 
possui um vídeo sobre sua obra pro-
duzido em 1993 pelo Instituto Itaú 
Cultural: Encontro com o artista/ 
Juca Martins.
 Seu trabalho possui um con-
junto de componentes que fazem com 
que sua fotografia resista ao tempo. Juca 
Martins tem, como poucos, a sensibi-
lidade de apontar com a lente de sua 
máquina fotográfica para o social. De 
maneira bastante forte desperta sem dú-
vidas a emoção.

ENSAIO
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Festa dos Mascarados em Pirenópolis, Goiás. 
2000. Foto de Juca Martins..
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Grupo de Terno de Reis em 
Olímpia , São Paulo. 1994. 
Foto de Juca Martins.
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À direita: Festa 
dos  Mascarados em 

Pirenópolis, Goiás. 1992. 
Foto de Juca Martins.                  

Abaixo: Grupo Bumba 
Meu Boi do Maranhão em 
Olimpia, São Paulo. 1995. 

Foto de Juca Martins.
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PUBLICAÇÕES
CENTENAS DE TÍTULOS ENTRE REVISTAS, LIVROS, 

CATÁLOGOS COMPÕEM O UNIVERSO EDITORIAL DO MEMORIAL 

 Ao longo dos 25 anos de his-
tória do Memorial da América Latina, 
seu departamento de publicações tem 
sido um dos veículos de expressão do 
diálogo entre ideias e literatura, em sua 
mais ampla expressão, como parte de 
um projeto de integração da cultura no 
Continente. Os muitos títulos publica-
dos abarcam literatura, artes plásticas, 
história, política, economia, arquitetura, 
cinema, teatro, ciência e tecnologia, gêne-
ro e raça, meio ambiente, culinária, drogas 
e cultura popular, sempre com apuro grá-
fico e projeto editorial refinado.
 Idealizado pelo antropólogo 
Darcy Ribeiro, o departamento de pu-
blicações registra a reflexão proposta 
pelo Centro Brasileiro de Estudos da 
América Latina (CBEAL) e propõe no-
vas frentes editoriais, a partir de seminá-
rios de caráter interdisciplinar e parce-
rias com universidades e institutos não 
apenas latino-americanos, mas europeus 
e norte-americanos. No variado catálo-
go de publicações, dois livros conquista-
ram o prêmio Jabuti e a coleção Memo, 
de livros em formato de bolso, já conta 
com mais de 100 títulos, incluindo tex-
tos de autores de grande renoma, como 
Octavio Paz, Adolfo Bioy Casares, Ha-
roldo de Campos, Stuart Hall, Ángel 
Rama, Antonio Cândido, Hugo Achu-
gar, Ruy Coelho, José Kozer, Julio Torri, 
Jorge Schwartz, Nicolau Sevcenko, en-

Reynaldo Damazio

JORNALISMO
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tre tantos outros.
 A história do departamento co-
meça com a revista Nossa América, edita-
da em português e espanhol, reunindo 
artigos, entrevistas, ensaio fotográfico, 
resenhas, crítica de arte, dossiês, e colo-
cando em discussão temas diversos da 
cultura na América Latina e sua proje-
ção internacional. A revista mudou seu 
projeto gráfico nesse período e hoje se 
desdobrou numa segunda publicação 
periódica, a revista Nossa América Hoy, 
de caráter temático, aprofundando dis-
cussões sobre assuntos de relevância 
histórica, política, econômica e social, 
como o universo do trabalho e a ditadu-
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 No início de sua atuação, o de-
partamento de publicações teve que 
driblar os poucos recursos disponíveis 
com criatividade e ousadia, utilizando 
para editar os livros de bolso da Cole-
ção Memo, (que soma hoje 117 títulos 
de autores de todo o mundo, sendo 75 
esgotados) a parceria com uma pequena 
gráfica do Parlamento Latino-America-
no para publicar a Coleção Memo. Na  
época, sediada no mesmo espaço com-
plexo arquitetônico do memorial, criado 
por Oscar Niemeyer, na Barra Funda. 
Foi um período de grande aprendizado 
para a equipe, que ajudava no manuseio 
da pequena impressora alemã Heidel-
berg, na guilhotina eletrônica, na dobra-
dura e montagem dos livros. Ainda se 
usava fotolito, doados por uma empresa 
apoiadora, e os livros eram feitos qua-
se artesanalmente, em tiragens de 300 a 
500 exemplares.
 Assim surgiu também as séries 
Encontros, que publicou pela primeira 
vez no Brasil poemas do norte-ameri-
cano Robert Creeley, com tradução de 
Régis Bonvicino,  entre outros, e Se-
gundas no Memorial, que documentava 
conversas de intelectuais, jornalistas e 
escritores com o público, às segundas-
-feiras. Participaram desse projeto José 
Mindlin, Silviano Santiago, Maria Ade-
laide Amaral, Vânia Toledo, Juca Kfouri 
e muitos outros. Além dos livrinhos da 
Memo, também fez parte desse proces-
so edições artesanais a coleção Marta 
Traba, sobre artes plásticas, em home-
nagem à grande crítica de arte e escri-
tora argentina, que também dá nome à 
galeria de exposições do Memorial.
 As edições de maior fôlego e 
custo se tornaram viáveis por meio da 
parcerias com editoras universitárias, 
como ocorreu com a trilogia monu-
mental América Latina – palavra, literatura 
e cultura, organizada por Ana Pizarro e 
publicada em parceria com a Unicamp, 
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FAZEMOS ISSO E MUITO MAIS !

Redação da revista Nossa América sentido horário: 
Joelma, Márcia, Renato, Arthur, Karla e Leonor.
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Reynaldo Damazio é sociólogo, poeta e jornalista.

FAZEMOS ISSO E MUITO MAIS !

painel expressivo da formação da litera-
tura latino-americana em sua interface 
com a história da sociedade; e Fazer a 
América, com curadoria do historia-
dor Boris Fausto em parceria com a 
Edusp, titulo que conquistou o prê-
mio Jabuti de 2000, na categoria en-
saio de história. Outro ganhador da 
premiação, no mesmo ano, foi Cozi-
nha dos imigrantes – memórias e receitas, 
de Marina Heck e Rosa Belluzzo, na 
categoria projeto gráfico.
 Muitos seminários importantes 
realizados no Memorial resultaram em 
publicações que se tornaram referência, 
como Palavra poética na América Latina – 
avaliação de uma geração, organizado por 
Horácio Costa; Uma estratégia latino-ame-
ricana para a Amazônia, por Crodowaldo 
Pavan; Perfis buarqueanos – ensaios sobre 
Sérgio Buarque de Holanda, por João Ri-
cardo de Castro Caldeira; Antonio Cân-
dido, por Jorge Ruedas de la Serna, este 
publicado em parceria com a Unicamp 
e a Imprensa Oficial.
 Outros títulos complementam a 
vasta gama de temas e autores que fize-
ram e ainda fazem a história cultural do 
continente, como o cineasta argentino 
Fernando Solanas, a cultura dos pam-
pas, a história dos almanaques, o críti-
co de arte Mário Pedrosa, o Mercosul, 
as vanguardas artísticas, o urbanismo, 
o poeta e estudioso da cultura popular 
brasileira Mario de Andrade, o pensa-
mento revolucionário de Che Guevara, 
as fotos de Sebastião Salgado, para citar 
alguns exemplos.
 Em toda essa trajetória de pes-
quisa, criação e edição, o departamento 
de publicações do Memorial construiu 
um patrimônio consistente de títulos 
que reúnem o que melhor se produz na 
literatura e cultura da América Latina.
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PÉ NA 
ESTRADA
EM MULA, TREM, CARROÇA, CARRO, AVIÃO, TUDO 
PARA MONTAR O PAVILHÃO DA CRIATIVIDADE

Tânia Rabello - frames dos vídeos de Maureen Bisilliat

SAGA
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 Dois meses bastaram para que a 
fotógrafa Maureen Bisilliat e seu marido, 
Jacques Bisilliat, já falecido, reunissem, 
há 25 anos, a coleção mais representa-
tiva de arte popular latino-americana, 
em exposição permanente no Pavilhão 
da Criatividade, um dos espaços proje-
tados por Oscar Niemeyer no Memorial 
da América Latina. “Na Europa, formar 
uma coleção dessas levaria no mínimo 
dois anos”, diz Maureen, nascida na In-
glaterra e radicada no Brasil desde 1957. 
“Aqui, porém, há uma energia especial, 
que envolve as pessoas quando elas es-
tão realmente dispostas a fazer algo. 
Elas vão lá e fazem.”
 Em cerca de 4 mil peças, esco-
lhidas “com o prazer do rigor”, como 
define Maureen, repousam as tradições, 

as crenças, a energia criativa e a arte do 
ofício repassadas geração após geração 
em cada um dos países visitados. E se 
sobressai, sob vários aspectos, a iden-
tidade cultural dos povos latino-ameri-
canos, apaixonadamente defendida pelo 
antropólogo Darcy Ribeiro, idealizador 
do Pavilhão da Criatividade. O entu-
siasmo de Darcy e sua paixão pela ideia 
de integração da América Latina, aliás, 
foram o principal combustível a mover 
Maureen e Jacques para que, naquele 
curto espaço de tempo, percorressem 
México, Peru, Equador, Guatemala, Bo-
lívia e Paraguai e lá adquirissem peças que 
traduzissem a alma latino-americana. 
 Além de contar com o auxílio de 
pessoas especializadas em cada um des-
ses países, que indicavam onde encon-

Jacques Bisilliat no centro 
do mundo: Sacsayhuaman, 
conjunto arqueológico 
acima da cidade de Cusco 
(Província de Cusco).
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trar trabalhos representativos e de qua-
lidade, o casal já detinha apurado feeling 
em arte popular, por causa da galeria O 
Bode, que reunia a nata da produção de 
artesãos brasileiros. Boa parte do acervo 
da extinta galeria, aliás, hoje está na par-
te Brasil do Pavilhão da Criatividade.
 “Durante agosto e setembro de 
1988 viajamos, Jacques e eu, por cami-
nhos vários deste Continente, planando 
em voo de condor, pousando em terra 
firme, surpreendendo os habitantes das 
terras visitadas, sendo por eles surpre-
endidos, pela força e originalidade de 
suas criações. De carro, de caminhão, 
de trem, em lombo de burro, a pé e de 
avião, assim fomos. E assim foi que, 
em dois meses, descobrimos, reuni-
mos e adquirimos o que hoje constitui 
o Acervo Permanente de Arte Popular 
do Pavilhão da Criatividade”, descreve 
Maureen, em um vídeo feito por ela, 
especialmente para a exposição come-
morativa dos 25 anos do Memorial, na 
Galeria Marta Traba.
 Enquanto o casal se aventurava 
pelo universo criativo latino-americano, 
baseado no Brasil, o arquiteto Antônio 
Marcos Silva – já falecido e na época 
sócio de Maureen e Jacques na galeria 
brasileira – providenciava, dentro do 
edifício do Pavilhão, o espaço cênico 
que abrigaria cada uma das peças ad-
quiridas, sem nem mesmo vê-las com 
antecedência. “Antônio Marcos fez isso 
com maestria. Ele idealizou os palcos e 
a divisão curvilínea como contraponto 
ao aspecto longilíneo do Pavilhão”, diz a 
fotógrafa – este edifício tem 160 metros 
de comprimento e apenas 10 de largura . 
“Mas, após 20 anos de sociedade conos-
co na galeria O Bode, ele praticamente 
podia prever que tipo de peças nós trarí-
amos da viagem.”
 Tudo o que hoje está exposto no 
Pavilhão foi selecionado com absoluta 
liberdade e total apoio por parte do Pa-
lácio do Governo, comandado na época 

por um entusiasmado governador Ores-
tes Quércia, contagiado pelas ideias de 
Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer. A pri-
meira presidente do Memorial da Amé-
rica Latina, Maria Angélica Popoutchi, 
lembra-se do sentimento que permeava 
a todos na época do nascimento não só 
do Pavilhão, como do Memorial. “Foi 
um período gostoso e intenso, de muita 
criatividade. As reuniões eram sempre 
gratificantes e apaixonadas, sobre as mil 
e uma coisas que faríamos. O Pavilhão, 
então, foi algo especial, onde percebe-
mos rapidamente essa questão da inte-
gração da América Latina, com a produção 
dos povos e como isso está lá, representado. 
Não era uma coisa que ainda ia acontecer; 
ela já estava acontecendo!”
 Maria Angélica destaca que foi 
fundamental a liberdade no processo 
de formação do acervo do Pavilhão da 
Criatividade. “Quando eu cheguei ao 
Memorial, ainda em construção, e vi a 
arquitetura de um lado, o projeto cultural 
do outro, o Darcy falando animadamen-
te sobre tudo, tive de sentar e montar 
um fluxograma de como seria o funcio-
namento de uma biblioteca, de um au-
ditório e, especialmente, do Pavilhão”, 
conta. “O que conteria o Pavilhão? Aí 
Maureen, com Jacques e Antônio Mar-
cos, começaram a me explicar como é 
que ele seria formado e eu percebi, mais 
do que nunca, que teria de haver inde-
pendência para conceituar e adquirir o 
acervo, para que ele tivesse vida”, conti-
nua Maria Angélica. “Minha função era 
administrativa e eu me baseava no que 
os três falavam para tornar possíveis os 
caminhos.” Maureen confirma: “A gen-
te tinha liberdade para procurar, preferir 
e adquirir. Aliás, sempre me pareceu mi-
lagroso esse desvendar, esse achar cami-
nhos, esse tornar realidade.”
 Assim, com uma verba relativa-
mente restrita de US$ 180 mil, calculada 
pelo próprio casal Bisilliat e por Antô-
nio Marcos para a aquisição das peças 
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Acima :Cenas do mercado de 
Cuetzálan (Estado de Puebla)
Abaixo: Cerâmica negra de São 
Bartolo de Coyotepec (Estado de 
Oaxaca).
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A do futuro acervo, eles tomaram o rumo 
daqueles países, tendo como linha mes-
tra as grandes civilizações pré-hispâni-
cas. Os primeiros contatos eram feitos 
já desde o Brasil, com os especialistas 
em arte popular de cada país. “Eles nos 
indicavam onde estava a arte popular 
mais representativa e de possível acesso 
dentro dos limites temporais da viagem 
e para lá nós íamos”, relembra Maureen, 
que em várias ocasiões teve a oportu-
nidade de fazer vídeos desses artesãos 
em pleno ofício, vídeos que também são 
precioso documento de uma arte de 25 
anos atrás e já inexistente, em alguns 
casos. “Pessoas desses países que visita-
ram o Pavilhão anos depois que ele foi 
formado já me disseram que muitas das 
peças ali expostas não são mais encon-
tradas ou pelo menos não são mais fei-
tas com a mesma maestria e qualidade”, 
diz Maureen, referindo-se, por exemplo, 
a algumas roupas típicas do México, 
“país onde cada vez mais se vê o jeans, 
em vez de roupas típicas”, comenta a 
fotógrafa que, curiosamente, não sacou 
nenhuma fotografia naquela jornada de 
dois meses pela América Latina. “Eu já 

não fazia mais fotografia”, diz. “Além 
disso, para seguir o processo de confec-
ção de uma peça de artesanato, o movi-
mento conta bastante, o mostrar como 
fazer. Eu descia do carro e já começava 
a gravar, perguntava coisas, o artesão 
respondia; para isso é essencial a ima-
gem em movimento e o som.” No total, 
foram 14 horas de vídeo que Maureen 
está reeditando para relançar este traba-
lho que, além do Acervo Permanente 
do Pavilhão, mostra cenas de artesãos 
em fase de produção. 
 Maureen com a câmera em pu-
nho e Antônio Marcos pensando con-
ceitual e espacialmente o Pavilhão no 
Brasil, restava a Jacques Bisilliat a nego-
ciação da peça com o artista. “Jacques li-
dava muito bem com os artesãos. Ele se 
impunha, estabelecendo relacionamen-
tos nem paternalistas, nem estritamente 
comerciais, criando uma confiança mú-
tua. Além disso, o rosto dele se ilumi-
nava quando chegava a algum lugar e se 
deparava com alguma peça extraordina-
riamente bela. Só com isso o artista já 
se sentia apreciado, sentia-se ‘existente’. 
Era também o Jacques quem negociava 
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À esquerda: Provando roupa e 
detalhe de tecido bordado com 
símbolos diversos. Abaixo: San 
Antonio de Aguas Calientes 
(Depto. de Sacatepéquez)
Abaixo: Jacques saúda mestre 
tecelão – Momostenango 
(Depto. de Totonicapán).
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À esquerda: Família Saraguro provando roupa 
(Província de Loja). À direita: Viajando ao logo 
da avenida dos vulcões. À esquerda: Separando 
lã em Salcedo (Província de Cotopaxi) À 
direita: Dia de feira em Otavalo (Província 
de Imbabura). À esquerda: Jacques com nosso 
guia, John Alfredo Davis. À direita: Carregando 
prato na feira de Rio Bamba(Província de 
Chimborazo). À esquerda: Ônibus Riobambeño. 
À direita: Dia de feira em Otavalo.
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os preços e exigia pontualidade. E devo 
dizer: das peças que encomendamos e que 
seriam enviadas posteriormente para o 
Brasil, absolutamente todas chegaram.”
 A logística de envio das peças – 
muitas delas bastante frágeis – também 
requereu, além da larga experiência de 
Jacques sobre como embalá-las, um es-
forço transnacional. À medida que as 
obras iam sendo adquiridas, eram cata-
logadas e enviadas para um ponto cen-
tral de cada país, aos cuidados do espe-
cialista designado. Ficavam, então, em 
um galpão para depois serem embarca-
das juntas. “Outra questão complicada 
foi a comprovação de determinados 
gastos, já que adquiríamos muitas coisas 
em feiras e mercados populares, onde 
nem todos tinham comprovante fiscal. 
Tivemos de fazer algumas adaptações e 
compensações de gastos dentro disso, 
um trabalho sério, honesto e bem feito 
dentro da complexidade de cada oca-
sião”, diz Maureen.
 Se dois meses bastaram para 
a coleção ser formada, porém, inúme-
ras peças chegaram poucos dias antes 
da inauguração do Memorial, em 18 
de março de 1989. “A Árvore Da Vida, 
comprada no México, estava sendo co-
locada na vitrine quando o ex-gover-
nador Quércia atravessava a rampa do 
Memorial”, conta Maureen, recordan-
do-se das noites em claro que a equipe 
de montagem teve de passar para deixar 
tudo pronto para a inauguração. 
 E quem dispôs tantas peças 
naquele espaço? “Nós mesmos, com a 

ajuda de uma grande equipe. Equipe é 
tudo”, diz Maureen. E sob que concei-
to? “Sei lá”, ironiza. “Eu ironizo porque, 
na verdade, não me dou bem quando 
se tem de categorizar demais as coisas. 
Então eu acho que dispusemos as peças 
de determinada maneira contando com 
um conhecimento adquirido ao longo 
de anos com arte popular.” Ela lembra 
também da experiência de Antônio Mar-
cos. “Ele foi a pessoa que traçou a linha 
mestra dessa coleção. Por exemplo, ao 
elevar os palcos em degraus, remeteu às 
construções piramidais das antigas civi-
lizações pré-hispânicas.” A escolha das 
cores de cada palco também foi feita 
com base nas cores de cada país.
 Nem todos os países latino-
-americanos estão representados ali, 
porém. “Havia uma certa expectativa 
sobre isso, mas seria irreal ter todos 
eles por vários motivos – primeiro, há 
um espaço limitado; segundo, acho que 
os trabalhos expostos começariam a se 
tornar repetitivos, por exemplo, nas ma-
neiras de trançar palhas, queimar potes, 
etc.” Para preencher essa lacuna, o Pavi-
lhão da Criatividade já foi palco de sig-
nificativas exposições temáticas, como 
uma sobre o cantor de tango argentino 
Carlos Gardel; outra sobre o fotógrafo 
e etnólogo Pierre Verger, apaixonado 
pela Bahia, e também uma sobre os ín-
dios brasileiros.
 Agora, sob o comando de Adria-
na Beretta – que trabalha no Memorial 
desde a sua fundação –, o Pavilhão da 
Criatividade passa por uma criteriosa 



46

Acima: Subindo ao Tiklio – 4.829 metros de altitude, 
a estacão ferroviária mais alta do continente americano 
(Cordilheira Central dos Andes Peruanos)Abaixo: 
Participantes descansam depois da Chonguinada, dança típica 
tradicional. Huancayo (Depto. de Junin) À direita: Chapeleiro 
molda chapéu, prenda de prestígio regional. (Huancayo Depto. 
de Junin).
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Tânia Rabello é jornalista, colaboradora de 
várias revistas e jornais.

limpeza e conservação das peças de seu 
acervo, muitas atacadas por poeira, in-
setos e ácaros, ou atingidas pela fuligem 
espalhada pelo incêndio de 21 de março 
deste ano, no Auditório Simón Bolívar, 
que fica próximo do Pavilhão. 
 Pensando nos rumos do espa-
ço que ajudou a criar – “O Pavilhão da 
Criatividade foi um presente na nossa 
vida” –, Maureen preocupa-se com a 
manutenção da delicada estrutura ide-
alizada por Antônio Marcos. “São es-
truturas que, ao mesmo tempo em que 

são muito bem resolvidas, têm uma cer-
ta simplicidade”, define. “Eu diria que, 
quando a iluminação daquele espaço 
está em dia e, especialmente à noite, ele 
tem uma cintilância ímpar, ele brilha”, 
continua. “E eu acho que, caso haja 
uma modernização excessiva, esse bri-
lho, no qual se encerra uma certa sim-
plicidade, pode se perder.”
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LIVROS

PENSAMENTO, CULTURA 
E GLOBALIZAÇÃO

Joelma Gomes

BIBLIOTECA LATINO AMERICANA VICTOR CIVITA
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 Desde Assurbanípal, os ho-
mens têm interesse em registrar fatos 
que marcaram um período, ou, pelo 
menos, arquivar documentos e eventos 
administrativos. Foi assim em Nínive e 
também no império de Alexandre. A bi-
blioteca da antiguidade helenística ten-
tou colocar em um único lugar todos os 
livros escritos do mundo. Embora, não 
saibamos com certeza se existiu ou não, 
os ptolomeus levavam a sério o senti-
do da palavra biblioteca vindo do grego 
“depósito de livros”, os pergaminhos 
arquivados não eram propriedade do 
estado, nem direcionados ao povo, por 
outro lado, não sofriam preconceitos re-
ligiosos, culturais ou ideológicos. 
 Pois é! Com Darcy Ribeiro não 
foi diferente, fruto de uma geração que 
ambicionava uma sociedade com edu-

cação de qualidade cujos movimentos 
buscavam o desenvolvimento intelectu-
al, parece justo pensar em construir um 
lugar no qual fosse possível entender 
historicamente e culturalmente os paí-
ses que fazem parte do nosso lado do 
planeta, sem nenhuma censura, exata-
mente num momento em que a chama-
da globalização dava seus primeiros pas-
sos, o antropólogo desejou trazer para o 
Brasil “obras disponíveis em português, 
espanhol e em outros idiomas, criando 
um acervo não apenas de escritores, 
mas também de estudiosos da América 
Latina.” é o que nos narra Aparecida da 
Graça Guimarães, gerente da Biblioteca 
Latino-americana.
 Nesse intento, Darcy trouxe 
para os brasileiros a oportunidade de 
estabelecer esse vínculo através de um 
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acervo não só para o leitor comum, mas 
também um espaço rico para a intelectu-
alidade, “recebemos muitos pesquisado-
res também, já que o acervo é especia-
lizado e alguns títulos são encontrados, 
no Brasil, apenas aqui na biblioteca que 
conta com muitas coleções importantes”.
 Há uma coleção que come-
çou a ser editada em 1934, a Brasilia-
na, adquirida na primeira compra feita 
por Darcy Ribeiro. Temos a Documen-
tos Brasileiros, a Biblioteca Ayacucho, que 
é uma coleção da Venezuela e muitas 
outras obras e nomes importantes.  A 
biblioteca também possui obras raras, 
a partir do século XVII. O público tem 
acesso, não há restrição, mas a consulta 
é realizada com acompanhamento.”
 É nessa esfera de cultura e arte 
que a biblioteca vem atingindo diversas 

camadas sociais, promovendo também 
exposições como “Imágenes e canciones: 
los sonidos de latinoamérica, Una Homenaje 
a Mercedes Sosa; Encontro da imagem com a 
palavra; Exposição em homenagem a Ligia 
Fagundes Telles; Brasil: Terra à vista; e ainda 
exposições que comemoraram o cente-
nário dos escritores Pablo Neruda, Roa 
Bastos. Na verdade, todas as exposições 
são importantes, e foram muitas e de te-
mas variados. Além disso, são realizados 
encontros com diversos autores, como 
Bioy Casares, argentino, Nélida Piñon e, 
recentemente, Davi Toscano e Mempo 
Giardinelli, entre outros”.
 Assim, nestes vinte cinco anos 
de Memorial e, portanto, vinte e cinco 
de biblioteca, o desafio é continuar com 
o mesmo projeto inicial: reunir nomes 
fundamentais para compor o acervo, 
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Memorial, um 
convite à uma leitura 
descontraída.
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sejam eles clássicos, antigos, moder-
nos ou contemporâneos. Levando em 
consideração, que o desenvolvimento 
de um país, nas várias esferas de sua 
composição política é primordial para 
o surgimento de escritores, literários e 
pensadores. “Os países mais bem repre-
sentados no acervo são: Argentina, Mé-
xico, Cuba, Peru e Colômbia”. 
 Nesse clima de globalização, o 

mundo virtual não poderia ser deixa-
do de lado, já que, com o avanço das 
ferramentas tecnológicas, o número de 
visitantes é menor em todas as biblio-
tecas inclusive na Biblioteca Latino-
-americana, “as pessoas, no geral, de-
sejam o livro digitalizado, procurando 
não se deslocar até a biblioteca. Há, no 
entanto, apenas, algumas publicações do 
memorial, como a Coleção Memo. O que 
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está disponível na BV@L – Biblioteca 
Virtual da América Latina – são as 
bases bibliográfica e de vídeo para 
a consulta online aos acervos.” 
 Todos os públicos têm acesso à 
biblioteca que conta com um posto do 
Acessa São Paulo e Livros para “ouvir”, 
esse último projeto objetiva alcançar de-
ficientes visuais, pessoas de baixa esco-
laridade e idosos.
 Tudo isso num espaço arquite-
tado por Oscar Niemayer, erguido sob 
uma viga de 90 metros de extensão. No 
piso superior, com 1800 m² de área, 
estão localizados: parte do acervo de 

livros e periódicos (a outra está arma-
zenada no subsolo), as mesas de leitura, 
uma videoteca, um auditório, um espa-
ço para exposições. O espaço ainda exi-
be as obras de arte: América Latina, 
de Marianne Peretti, e o Painel em ho-
menagem a Clay Gama de Carvalho de 
Mário Gruber. 
 Ainda podemos encontrar lá 
2.275 títulos em VHS e 1.028 em DVD, 
entre filmes de ficção e documentários 
significativos da produção cinema-
tográfica mundial, com destaque 
para as filmografias da Argentina, 
México e Cuba.
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IDEIAS

Tânia Rabello

CONCEITO
EM  MOVIMENTO 

CONSTANTE

Q
ue conceito alinhavou, nestes 
25 anos do Memorial da Amé-
rica Latina, uma produção cul-
tural de linguagem tão diversi-
ficada como cinema, música, 
teatro, artes plásticas, dança, 

artesanato e folclore? “O conceito de integração 
dos povos latino-americanos”, define, sem titube-
ar, o diretor de Atividades Culturais do Memorial, 
Felipe Macedo. Onipresente no Memorial, a ideia 
de integração da América Latina, sonhada pelo an-
tropólogo Darcy Ribeiro, pulsa de várias maneiras 
na nevrálgica área cultural. “O sonho de Darcy 
vem perpassando os anos praticamente intocado 
e por meio dele nós orientamos as atividades do 
departamento cultural.”

FELIPE MACEDO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES 
CULTURAIS DO MEMORIAL CONCEDE ENTREVISTA À NOSSA AMÉRICA
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 O diretor sente-se privilegiado 
em fazer parte de uma instituição “úni-
ca no mundo”. “Não há nada do gênero 
no continente – um espaço que não é só 
cultural ou museológico, mas também 
político, acadêmico e reflexivo sobre a 
América Latina, uma região composta 
por países absolutamente profusos em 
manifestações culturais, o que torna o 
nosso trabalho mais gratificante.”
 Efetivamente, temas culturais 
nunca faltaram para ocupar os espa-
ços do Memorial nesses 25 anos. Seja 
na Galeria Marta Traba, no Cineclube 
Latino-Americano, na Praça Cívica, no 
Pavilhão da Criatividade, no Salão de 
Atos Tiradentes ou no Auditório Simón 
Bolívar – em reforma após o incêndio 
de março deste ano –, todos abriga-
dos no Departamento de Atividades 
Culturais, comandado atualmente por 
Felipe Macedo.
 Artistas do calibre de Mercedes 
Sosa, Astor Piazzolla e Tom Jobim, além 
do Balé Nacional de Cuba e exposições 
dos pintores Rugendas e Fernando Bo-
tero, entre outros, reforçaram a vocação 

de integração latino-americana do Me-
morial. Em 2012, ocorreu o evento que, 
isoladamente, trouxe o maior público 
ao local: a exposição dos murais Guerra 
e Paz, de Cândido Portinari, que atraiu 
890 mil pessoas ao Salão de Atos.
 O diretor cultural lembra ainda 
de outra atividade que, como cineclu-
bista fanático, teve o orgulho de imple-
mentar sem que se demandassem para 
isso muitos recursos: o Cineclube La-
tino-Americano, instalado em uma das 
extremidades do Pavilhão da Criativida-
de e fomentado pelos próprios sócios, e 
que exibe filmes produzidos e dirigidos 
por latino-americanos ou com temática 
latino-americana.
 Além disso, destaca o suces-
so do Salão de Outono, realizado en-
tre maio e início de junho deste ano e 
inspirado no Salão de Outono de Paris, 
que abrigou somente artistas plásticos 
latino-americanos. “Este salão já foi re-
alizado uma vez no Brasil e a ideia é que 
ele seja efetivado na Galeria Marta Tra-
ba, com a promessa de se tornar mais 
um marco do Memorial da América La-
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ruanos, chilenos e mexicanos, também 
utilizam o espaço para comemorar suas 
datas nacionais. “Nessa linha de popula-
rização do Memorial, temos conseguido 
atrair um milhão de pessoas por ano”, 
diz Macedo, acrescentando que a facili-
dade de acesso à instituição, garanti-
da pelo metrô e pelo trem, ambos na 
estação Barra Funda, é um dos moti-
vadores para a ampliação do número 
de frequentadores.
 “Apesar de público tão expres-
sivo, creio que a efetivação de uma po-
lítica cultural de integração ainda esteja 
longe do ideal, não só pela escassa verba 
disponível atualmente – que se reduziu 
mais ainda com o incêndio do auditório, 
que gerava recursos por meio de aluguel 
do espaço –, mas também por questões 
históricas e culturais”, define Macedo. 
“A realidade conspira para afastar os 
países da América Latina, ainda muito 
voltados para suas ‘matrizes’ na Améri-
ca do Norte ou na Europa”, continua, 
e detalha: “Ainda somos inundados por 
manifestações culturais que não são da 
América Latina. A população pouco 
sabe o que está acontecendo, em termos 
culturais, nos países vizinhos. Daí a im-
portância de um espaço cultural como o 
Memorial, um marco de resistência.”
 O conceito de integração tem 
perpassado também os departamentos 
do próprio Memorial, que vinham traba-
lhando muito separados uns dos outros. 
“Tem sido uma marca da gestão atu-
al unir em torno de temas únicos todo 
o Memorial, desde o Departamento de 
Atividades Culturais, passando pelo De-
partamento de Publicações até o Centro 
Brasileiro de Estudos da América Latina, 
o Cbeal, que tem viés mais acadêmico.”
 No ano passado, por exemplo, 
a data Primeiro de Maio foi objeto de 
exposições, seminários, teatro, cinema 
e da própria revista Nossa América Hoy, 
iniciativa que envolveu todos os de-
partamentos da instituição. Mais re-

tina, como já são o Festival de Cinema 
Latino-Americano e o Festival Ibero-
-Americano de Teatro.”
 Atualmente, a presidência do 
Memorial, a cargo do cineasta João Ba-
tista de Andrade, complementa e refor-
ça a função intrínseca de integração dos 
povos latino-americanos por intermédio 
da popularização – “Sem vulgarização”, 
destaca Macedo – dos espaços criados 
pelo arquiteto Oscar Niemeyer. “Havia 
uma herança de um certo elitismo no 
Memorial. A gestão do João Batista de 
Andrade vem modificando isso. Nossa 
programação é intensa, praticamente di-
ária, e quer atrair novos públicos, prin-
cipalmente à Praça Cívica, que desde 
março do ano passado vem abrigando 
várias atividades culturais gratuitas aos 
sábados, voltadas para a família e para 
um público infantil”, ressalta o diretor 
cultural. “Há barracas de comidas típi-
cas, artesanatos, e artistas de vários paí-
ses latino-americanos se apresentando.”
Para Macedo, aliás, a ideia de integração 
latino-americana proposta por Darcy 
Ribeiro mostra-se mais atual e pulsante 
do que o próprio espaço arquitetônico 
projetado por Niemeyer – “A praça, por 
exemplo, uma ampla área sem árvores 
(fato do qual os frequentadores recla-
mam muito), parece ter sido projetada 
para um discurso de Fidel Castro, com 
milhares de pessoas postas debaixo de 
sol. Hoje isso não cabe mais”, diz Ma-
cedo, que procura criar “áreas de som-
bra” na praça, para maior conforto 
dos visitantes. “Instalamos, por exem-
plo, um parquinho para as crianças, 
em uma área sombreada.”
 A Praça Cívica tem cumprido 
também um importante papel de aglu-
tinador de latino-americanos, segundo 
o diretor cultural. Bolivianos já adota-
ram o local para promover festivais que 
atraem milhares de conterrâneos e, além 
disso, nacionalidades cujas colônias não 
são tão numerosas no Brasil, como pe-
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centemente, com os 50 anos do golpe 
militar no Brasil, a ditadura também 
foi tema multimídia.
 Entretanto, com o incêndio do 
Auditório Simón Bolívar, algumas im-
portantes e rotineiras atividades fica-
ram comprometidas, como as sessões 
de música erudita. “Estas, infelizmen-
te, vão ter de aguardar a reabertura do 
espaço”, comenta Macedo. Mas outras 
importantes atrações, como o Festival 
de Teatro, que também ocorria no Au-
ditório, foram provisoriamente deslo-
cadas para a Praça, com trabalhos mais 
focados no teatro de rua. Foi montada, 
para o Festival de Teatro, realizado entre 
22 e 27 de abril, uma tenda de circo, bas-
tante confortável, que abrigou a maior 
parte das atrações teatrais.
 Macedo é enfático ao afirmar, 
porém, que a população ainda não tem 

o Memorial da América Latina que me-
rece. “Temos um espaço fantástico, mas 
infelizmente sem os recursos para utili-
zá-lo plenamente”, diz ele, que compa-
receu na inauguração do espaço, há 25 
anos, e lembra da grandiloquência da 
época. Atualmente, conforme Macedo, 
o orçamento anual representa no má-
ximo 15% do valor daqueles primeiros 
anos. “A instituição produziu uma pro-
gramação cultural de altíssima qualida-
de e que até hoje está no subconsciente 
da população. Hoje tentamos, com os 
recursos que temos e uma equipe ex-
celente e comprometida, preservar essa 
herança pesada – no bom sentido – de 
integração latino-americana”, diz Mace-
do. “Não dá para fugir dessa vocação.”

Tânia Rabello é jornalista, colaboradora de 
várias revistas e jornais.
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FESTIVAL

SOB LONA
Leonor Amarante
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 A subida de uma lona de cir-
co incendeia a imaginação. Mais ainda 
quando está substituindo algo monu-
mental como o Auditório Simón, de-
pois do incêndio. O produtor de teatro 
e música, poeta, escritor, tradutor de 
russo, Luiz Avelima, sentiu na pele a 
responsabilidade, mas aceitou o desafio. 
Como curador da 7ª edição do Festival 
Ibero-Americano de Teatro de São Pau-
lo – Festibero , realizado de 22 a 27 de 
abril no Memorial da América Latina se 
envolveu com tudo. Circulava inquieto 
o tempo todo. Viu a lona vermelha al-
çar voo e, quando tudo estava pronto, 
entrou circo adentro e, como Federico 
Fellini, sentiu a embriaguez e a sensação 
imediata de estar em casa. Nada mais 
natural para quem há mais de 40 anos 
está envolvido com o mundo do espe-
táculo. “Circo é o precursor de tudo: ci-
nema, teatro, enfim, é a semente de toda 
forma de espetáculo, Charlie Chaplin 
que o diga”. Ele tem razão, o circo sem-
pre seduziu e inquietou intelectuais de 
todas as áreas. O escritor e dramaturgo 
Ariano Suassuna, quando menino, quase 
fugiu com um deles, tal era sua fascinação 
pela lona e seus mistérios.
 No circo do Festibero não tinha 
trapezista, homem-bala, palhaços, mala-
baristas, mas o lado mágico do Festival 
estava garantido e a certeza de reposi-
cionar o circo no imaginário popular 
também. Uma curiosa mudança estava 
ocorrendo no modo de apresentar um 
espetáculo, com um trabalho intenso, 
imediato e executado com tentativas e 
improvisos. Incrível! Subitamente, o pú-
blico foi transportado de volta para o 
começo de tudo. Avelima e sua “trupe” 
embarcaram em outras narrativas, que 
pediam também novos desafios e estra-
tégias. Quem nunca foi ao circo assistir 
à uma peça de teatro, não fazia ideia do 
que ia encontrar.
 Mesmo antes de aferir a quali-
dade das obras selecionadas as pessoas 

chegavam à Praça do Memorial com a 
predisposição dos versos de Jorge Ben 
Jor, em sua música, de 1972. “Olha 
que o circo chegou! O circo é alegria 
de viver, o circo é alegria que você 
precisa conhecer”.
 Os espetáculos tinham tanto a 
capacidade de fazer rir como a de lu-
dibriar a partir de plataformas mágicas. 
Eva Wilma como artista homenagea-
da do evento pelos 60 anos de carrei-
ra abriu o festival e se sentiu em casa. 
Outro ponto forte do programa foi a 
peça Genet - O Poeta Ladrão, de Zen Sal-
les, uma espécie de biografia que fala da 
performance do gênero, das questões 
da sexualidade, identidades dos corpos, 
do desejo, que causou “curto circuito” 
e deixou sua marca. Tanto pela comple-
xidade quanto pela nudez dos atores, 
às vezes politicamente incorreta como 
Jean Genet gostava, esta obra contribuiu 
para que o Memorial com este festival 
se saísse mais liberado e rejuvenescido.
 O 7º Festibero ocorreu como 
parte das comemorações dos 25 anos da 
instituição e superou todas as expectati-
vas. Sem contar com os recursos técnicos 
e o conforto do Auditório Simón Bolívar, 
saiu-se bem sob a lona de um circo. 
 Na abertura, compareceram 
cerca de 600 pessoas para prestigiar o 
espetáculo Azul Resplendor, com Eva 
Wilma e Renato Borghi no elenco. Na 
programação, dois espetáculos de palco 
diários (19h e 21h), oficinas, debates,  
teatro de rua, performances ao ar livre 
– tudo refletindo as mais variadas esté-
ticas que transitam entre a linguagem 
convencional e a de vanguarda nos pa-
íses ibero-americanos representados no 
festival. Além de produções nacionais, 
seis países estiveram representados: 
Portugal (Aos Nossos Filhos, com Maria 
de Medeiros e Laura Castro), Espanha 
(Decameron, de Cándido Pazó), Argenti-
na (Como Arenas Entre Las Manos, com 
Ana María Cores), Bolívia (Y Si Te Can-
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vista de Avelima à Nossa América.
Revista Nossa América – Tempora-
riamente sem palco, o teatro se reinven-
tou no circo e o festival não deixou de 
acontecer. Como foi isso?
Luís Avelima - Num primeiro mo-
mento fiquei pensando no que faria. O 
auditório Simón Bolívar era um espaço 
fantástico. A única solução? Uma lona, 
mas não uma lona qualquer. Então fo-
mos atrás de uma especial, para 700 lu-
gares. Não foi nada fácil encontrar uma 
desse tamanho, mas de repente, quando 
a gente viu o circo sendo armado, foi 

to Canciones de Amor, com a Cia. Tucura 
Cunumi), Paraguai (Emiliano, com Fabio 
Chamorro) e México (A Vivir,  de Odin 
Dupeyron). As montagens brasilei-
ras participantes foram: Genet - O Poeta 
Ladrão (direção Sérgio Ferrara), Dentro 
é o Lugar Longe (Trupe Sinhá Zózima), 
Polvos Poéticos (Grupo Sensus), Marias da 
Luz (As Graças), Cabeça de Papelão (Cia. 
da Revista), Borandá (Fraternal Cia. de 
Arte e Malas-Artes), O Fiscal Federal (Te-
atro Experimental do Sesc do Amazonas) 
e Relampião (Cias. do Miolo e Paulicéia).
 A seguir, mais detalhes na entre-

Avelima na 
plateia do circo do 

7ºFestibero.
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aquela emoção: “Nossa Senhora! O tea-
tro estava voltando às suas origens. Sal-
timbancos e mambembes, no passado, 
usavam carroça para se deslocar e lona 
para se apresentar. Voltamos no tempo, 
às origens, e o teatro é isso. O público 
presente na abertura do festival ficou 
admirado: “Vocês criaram um teatro”. 
Quer dizer, o espectador olhava para o 
palco e não percebia que se tratava de 
um picadeiro num circo normal. O pal-
co ficou mesmo parecido com a caixa 
de um teatro, tanto que a gente somen-
te percebia que estava em um circo por 

ver a lona vermelha e branca, as cores 
do Memorial. Foi uma solução acerta-
da e muito elogiada, os atores gostaram. 
Na abertura do festival, Eva Wilma se 
apresentou com Azul Resplendor, contra-
cenando com Renato Borghi, e foi ho-
menageada por seus 60 anos de teatro 
e 80 de vida. Com a casa quase lotada, 
ela esteve fantástica. Emocionada, mos-
trou-se uma mulher forte, linda no pal-
co, esbanjando talento. Por uma semana 
o circo esteve ali, trazendo atrações in-
ternacionais e nacionais.
N.A. – Comparada às edições anterio-
res realizadas no Auditório, com todos 
os modernos recursos técnicos disponí-
veis, a deste ano não foi prejudicada?
L.A. – De jeito nenhum. Veio um grupo 
de Manaus, o Teatro Experimental do 
Sesc do Amazonas, que é dirigido por 
ninguém menos do que o escritor Már-
cio Souza, autor de Mad Maria e Galvez, 
Imperador do Acre. Esse grupo de Manaus 
se exibiu com uma adaptação de O Fiscal 
Federal. A Argentina trouxe o monólogo 
Como Arenas Entre Las Manos, com Ana 
María Cores, que é uma atriz interessan-
tíssima. Outro trabalho em destaque foi 
a peça Genet, o Poeta Ladrão, direção de 
Sérgio Ferrara e um elenco muito talen-
toso, que estreou e esteve em cartaz por 
algum tempo em São Paulo, mas muita 
gente ficou sem ver, o que compensa-
mos durante o festival. Nessa monta-
gem o próprio Genet conta passagens 
de sua vida. Também tivemos o espetá-
culo Marias da Luz, com As Graças, uma 
trupe que contou, na frente do nosso 
auditório improvisado, momentos vivi-
dos por prostitutas e outras pessoas que 
circulam pelo Parque da Luz. Outro es-
petáculo, Dentro é o Lugar Longe, com a 
Trupe Sinhá Zózima, aconteceu dentro 
de um ônibus: o público foi convidado 
a pegar o transporte no Memorial e a 
fazer um percurso pela cidade enquanto 
o elenco relatava sobre o dia a dia de 
alguns locais bem conhecidos. Tivemos 
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ainda Relampião, um teatro de rua coleti-
vo com as Companhias do Miolo e Pau-
liceia, sob direção de Alexandre Kavangi, 
que trouxeram o mito de Lampião para 
dentro da cidade grande, como um es-
pelho da loucura que é viver numa me-
trópole. Rematando a parte nacional do 
festival tivemos no foyer do nosso circo, 
se é que podemos chamar assim, as in-
tervenções Polvos Poéticos com o Grupo 
Sensus. Os atores, munidos de capace-
tes com tentáculos em cujas pontas ha-
via desentupidores de pia, declamavam 
textos poéticos todas as noites direta-
mente para o público.
N.A. – Sem se prender a clichês, uma 
característica do festival tem sido sua aber-
tura. O que define o evento em especial?
L.A. – A diversidade. A grande preocu-
pação do festival tem sido a de mostrar 
ao Brasil, que fica meio isolado devido 
à questão do idioma e muitas vezes se 
esquece dos próprios vizinhos, o que se 
faz nos países hermanos. Saber que eles 
têm as mesmas dificuldades que a gen-
te, que os temas teatrais são universais 
e que, cada um à sua maneira, com sua 
cultura, dá o recado e chega lá, é muito 
interessante. Provoca um congraçamen-
to e faz com que haja um grande interes-
se de participar dos debates e palestras 
que também fazem parte do festival, 
abrindo para discussões sobre o teatro 
latino-americano contemporâneo.
N.A. – Além de Brasil, participaram 
da edição deste ano Argentina, Bolívia, 
Paraguai, México, Portugal e Espanha. 
Poderiam ser mais?
L.A. – Sim! Alguns grupos que vieram 
de fora tiveram apoio de seus consula-
dos, outros não. Outros, ainda, fomos 
nós que tivemos de ir atrás. Nem sempre 
os consulados colaboram devido a difi-
culdades financeiras para trazer a trupe. 
Ao mesmo tempo, o festival trabalha 
com pouco dinheiro, então depende 
também, de parcerias com os consula-
dos. Este ano participaram cinco países 

latino-americanos, além de nós, e tam-
bém tivemos a presença de Portugal e 
Espanha. Foi uma oportunidade e tanto 
para o público conhecer uma pessoa de 
renome internacional, como a atriz por-
tuguesa Maria de Medeiros. Ela fechou 
o festival com a peça Os Nossos Filhos, 
de tema atualíssimo. Explico: com os 
50 anos do golpe de 64 que instalou a 
ditadura militar no Brasil, esse trabalho 
trouxe o diálogo de uma ex-guerrilheira 
com a filha, homossexual, que quer ter 
um filho gerado na barriga de sua com-
panheira. Os temas em cena foram as-
sim, sempre muito atuais.
N.A. – O incêndio no Auditório Simón 
Bolívar fez com que algumas pesso-
as ficassem com a impressão de que o 
Memorial havia acabado. Qual a im-
portância de o festival ter pensado o 
teatro independentemente do espaço 
físico teatral?
L.A. –  O Memorial é um espaço interes-
santíssimo e as pessoas têm que se apro-
priar dele. Depois do incêndio no auditó-
rio me perguntavam: “Como vocês vão 
organizar um festival de teatro se pegou 
fogo em tudo?” E eu respondia: “É pre-
ciso conhecer melhor o Memorial. Temos 
outras possibilidades de realizar o festival 
dentro dele. A ideia do circo foi uma 
dessas possibilidades. Podemos traba-
lhar o circo também como ponto de en-
contro para música, discussões... é um 
espaço interessantíssimo. 
N.A. – Flexibilidade, seria a palavra cha-
ve neste caso?
L.A. –  Sem dúvida. O Festival de Ci-
nema Latino-Americano vai seguir o 
mesmo caminho. Será necessário cons-
truir uma tenda como fizemos para o 
teatro. E o circo é uma das opções para 
o festival, quer dizer, é uma das possi-
bilidades de trabalho, de mostrar que 
estamos vivos. Nós não somos fênix, 
mas trabalhadores da cultura. Estamos 
atrás disso o tempo todo. Essa história 
de renascer não é com a gente. Vamos 
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Leonor Amarante é jornalista, curadora e editora 
da Revista Nossa América.

atrás de possibilidades outras em nosso 
próprio território.
N.A. – Seria a inteligência emocional, 
sacudida pelas circunstâncias, motivan-
do a inteligência criativa a implementar 
soluções até então impensadas?
L.A. –  Na abertura do Festibero as 
pessoas chegavam e exclamavam: “Uau! 
É uma novidade”. Novidade entre as-
pas, porque temos muitos circos por aí. 
Na periferia de São Paulo eles são uma 
constante. O problema em nossa cidade 
é o espaço, ou seja, onde montar o cir-
co. Está cada vez mais difícil encontrar 
lugar, porque as leis não permitem mui-
ta coisa, as exigências são enormes. No 
Memorial nós temos espaço, seguran-
ça, Corpo de Bombeiros, documenta-
ção, tudo.
N.A. –  Do palco ao picadeiro, fale mais 
sobre essa experiência.

L.A. – No auditório tínhamos as duas 
plateias. Podíamos apresentar uma 
peça às 19h, na plateia A; e outra às 
21h, na B. A dúvida era: debaixo da 
lona de um circo como fazer isso? Di-
vidindo o picadeiro ao meio e ali ins-
talando um palco, a famosa caixa preta 
do teatro. Atrás da caixa, ou seja, no 
restante do picadeiro, exibimos a peça 
das 19h, montando ali o seu respectivo 
cenário; e no palco, a das 21h, com seu 
cenário específico. Usamos o picadei-
ro como palco e o palco como palco 
propriamente dito. Quando a gente faz 
as coisas com carinho, elas terminam 
acontecendo... e, aconteceram. 

Cena da peça Cabeça 
de Papelão, do Grupo 
Companhia da Revista.
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CINEMA

Luana Schabib

CINECLUBE
LATINO-AMERICANO 

COMEMORA UM ANO DE OCUPAÇÃO NO MEMORIAL
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 Há um ano, no Me-
morial, é possível parti-
cipar e se aprofundar no 
ofício cinematográfico. 
Caminhando até o final 
do Pavilhão da Criativi-
dade Darcy Ribeiro, um 
dos maiores museus de 
arte popular do conti-
nente, você encontrará 
o Cineclube Latino-
-Americano Juan Car-
los Arch – referência 
ao celebrado cine-
clubista, realizador e 
crítico argentino.
 Com sessões de 
quarta-feira a domingo, 
o cineclube é um novo 
espaço para a sétima 
arte, sem fins lucrativos 
e em convênio com a 
instituição. “Seus esta-
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tutos têm um objetivo muito seme-
lhante: a valorização da cultura latino-
-americana, com foco no intercâmbio 
de processos coletivos”, explica Mayra 
Rizzo, responsável pelo audiovisual do 
Memorial e quem coordena a atividade. 
 “É uma ruptura com o espaço 
constituído. Um espaço aberto para de-
bater”, afirma o entusiasta Arthur Ro-
drigues Alves, enquanto tira do pequeno 
forno algumas saltenhas. O público que 
deixava a sessão do filme Pra frente, Brasil 
(1981) logo se aproximou com o cheiro 
bom do salgado. Arthur é um dos asso-
ciados e trabalha voluntariamente no es-
paço de convivência, inaugurado este ano 
para estender o debate pós-exibição. 
 Há uma mesa, em formato de 
película, que o grupo heterogêneo se 
reúne em torno da ideia em comum de 
discutir cinema e seus temas relaciona-
dos como roteiro, direção e argumento, 

por exemplo. 
 Este não é um cinema entregue 
aos moldes da grande indústria cinema-
tográfica mas é para o casal de avós que 
levou o neto de sete anos para assistir o 
humorista mexicano Cantinflas e para o 
músico Pablo Mendoza, também sócio 
do Cineclube e realiza trilha sonora ao 
vivo dos filmes mudos exibidos. “Esti-
mulamos a iniciativa. Estamos vivendo 
um momento bacana, cada um traz um 
talento novo. Criando e oferecendo ati-
vidades mais diversificadas e específicas 
para o grupo”, conta Felipe Macedo, di-
retor de atividades culturais do Memo-
rial e cineclubista há 40 anos. “O cine-
clubismo gira em torno do cinema, mas 
não é só exibição, é criação também e, 
principalmente, participação do públi-
co”, afirma.
 E não há distinção entre quem 
faz a pesquisa para selecionar os filmes 
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e quem cuida da bilheteria, do bar, etc. 
“Nos organizamos em comissões de 
trabalho, mas todo mundo participa 
de tudo, ou seja, não há distinção en-
tre o trabalho intelectual e o braçal pois 
para nós os dois são fundamentais”, 
diz Mayra. Existe o grupo de estudos, 
o grupo de roteiristas, a comissão de 
programação, a comissão de produção 
audiovisual, dentre outras. A novidade 
para este ano é a criação de uma sessão 
mensal de filmes em língua castelhana  
sem legenda e com debate também 
em castelhano, para aprender ou 
treinar o idioma. 
 A programação é organizada 
em ciclos mensais. Em abril, por exem-
plo, foram contempladas as produções 
que discutiam a ditadura militar. Em 
maio, foi apresentado o ciclo A estética 
do real maravilhoso no cinema latinoamericano 
– com a exibição de filmes como o Eren-

dira (1986), dirigido por Ruy Guerra, 
baseado na obra A incrível e triste história 
da cândida Erêndira e sua avó desalmada, de 
Gabriel García Marques, que nos deixou 
no último mês. 
 Além disso, o ciclo Horror em 
Latino América apresentou quatro pelí-
culas de terror e a Sessão em Cinema 
Mudo apresentou a série francesa de 
dez episódios Os Vampiros (1915-1916), 
de Louis Feuillade. Quer mais? Todos 
os sábados de maio: Buñuel. E a exibição 
do filme El Hombre de Al Lado, (2009, 
Argentina), de Gastón Duprat e Maria-
no Cohn, em parceria com a Eflch-Uni-
fesp. Vale a pena ficar ligado!
 Uma das novidades já implanta-
das é o Cineclubinho que funciona aos 
domingos. Uma pequena (e bela) con-
tribuição para a meninada conhecer me-
lhor a história do cinema. O persona-
gem Cinésio, com c mesmo, apresenta 
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Mayra Rizzo nas 
múltiplas funções frente 
ao Cineclube.
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Um público jovem 
movimenta o Cineclube 

todas as semanas.

Luana Schabib, jornalista, editora de mídias 
digitais na Brasileiros Editora.

um panorama histórico – da Idade da 
Pedra ao cinema falado – nas quais o ci-
nema é associado a brincadeira. 
 A sala de projeção tem cadeiras 
de plástico dispostas em degraus e cor-
tinas de teatro emolduram a tela. Jovens 
de todos os gostos, entre famílias e ciné-
filos, devoram os filmes enquanto uma 
apresentação cultural acontece no espa-
ço ao lado. 
 Recentemente, a internet teve 
um papel fundamental na ampliação do 
projeto, Mayra explica: “Fizemos uma 
chamada no Facebook e tivemos um re-
torno surpreendente, em que mais de 30 
pessoas passaram a se envolver nas ati-
vidades. Inclusive, muitos militantes do 
cineclube eram público normal que, por 

conhecer aos poucos as ações do Cine-
clube, hoje são responsáveis pela ges-
tão”. Este é o caso do Arthur, apaixona-
do por roteiro, que colabora no espaço 
de convivência e onde mais precisar.
 E, se o cineclubismo surgiu no 
séc. XIX, na França, em 2014 este con-
ceito se adapta aos novos tempos, fazen-
do uso das novas mídias, porém, com 
os mesmos preceitos. “Em meio à um 
contexto de fragmentação social cau-
sado pela globalização e seu inerente 
senso imediatista e individualista, essa 
é uma atividade de resistência!”, respi-
ra Mayra.
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 Administrar uma instituição pú-
blica é, sem dúvida, uma atividade com-
plexa, mas que carrega em seu dia-a-dia 
uma instigante sensação de prazer.
 Talvez a escassez de recursos 
materiais e financeiros e os quadros de 
pessoal, sempre aquém das necessida-
des, façam com que as realizações, por 
menores que sejam, ganhem dimensões 
de conquistas.
 No Memorial isso é muito pre-
sente. Ao longo dos meus 40 anos de 
vida profissional em instituições diver-
sas da administração pública nunca tive 
experiências tão gratificantes como as 
que aqui coleciono.
 Isso está fortemente calcado em 
dois pilares: minha equipe de colabora-
dores e a importante missão que o Me-
morial tem que cumprir.
 Percalços há e muitos; recente-
mente tivemos o incêndio que atingiu 
o Auditório Simón Bolívar e que re-
percute de forma indelével nas receitas 
financeiras e na produção de atividades 

culturais. Porém, esse acontecimento se 
coloca como um desafio à nossa capaci-
dade de vencer obstáculos e, mais uma 
vez, todo o esforço está sendo feito, o 
Auditório está passando por um pro-
cesso de restauro que tenho a alegria 
de coordenar e que, rapidamente, trará 
de volta à população de São Paulo esse 
que é um dos principais locais de even-
tos culturais do país, melhorado e atua-
lizado. As avaliações técnicas do efeito 
do incêndio sobre as estruturas foram 
feitas pelo Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas – IPT e todos os projetos e 
memoriais descritivos estão sendo fei-
tos pela Companhia Paulista de Obras e 
Serviços – CPOS observando o projeto 
original de Oscar Niemeyer. Com certe-
za, no próximo mês de junho estaremos 
dando início aos processos licitatórios 
para que as obras, aquisições e monta-
gens sejam feitas concomitantemente.

DIFICULDADES 
GANHAM DIMENSÕES DE 

CONQUISTAS

Sérgio Jacomini

FINANCEIRO

Sérgio Jacomini é diretor Administrativo e 
Financeiro.
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GALERIA
MARTA TRABA

Karla Oliveira

ENTREVISTA



71

 A Galeria Marta Traba de Arte Latino Americana, 
projetada pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, é 
um espaço privilegiado para a difusão da arte latina ame-
ricana e para o intercâmbio cultural com os países do 
nosso Continente. 
 No contexto de São Paulo destaca-se por ser a úni-
ca galeria,  dentre as mais de 300 existentes na cida-
de, a dedicar-se, em especial ,  à ar te contemporânea 
latina americana.
 Sediada em um edifício circular de aproximadamen-
te 1.000 metros quadrados, sustentado por uma única co-
luna central e circundado por painéis, permitindo aos vi-
sitantes uma visão ininterrupta da área expositiva.
  Atualmente, com sete linhas de projetos, que vão 
de grandes mestres e mostras à grafia, fotografias, novas 
mídias, entre outros. A galeria também conta com um 
espaço ateliê, que possui intensas atividades dedicadas a 
reflexões e a debates, com o intuito de levar o visitante 
a construir um pensamento artístico e crítico a respeito 
das obras expostas. Aproximando, desta forma, a popu-
lação que frequenta a galeria das artes. 
 Para melhor conhecer este espaço a revista Nossa 
América, edição comemorativa de 25 anos, conversou 
com a artista plástica Ângela Barbour que dirige a Gale-
ria Marta Traba.
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NOSSA AMÉRICA - Qual o conceito 
que move a galeria?
ÂNGELA BARBOUR – O concei-
to da produção colaborativa e da inte-
ração, ou seja, de propiciar aos artistas 
o contato com a obra do outro e desta 
maneira criar uma situação de produção 
de pensamento conjunta. A galeria não 
é apenas um espaço de exposições, mas 
também um lugar de reflexão, de criar 
um novo olhar sobre a América Latina, 
não um olhar folclórico, estereotipado, 
ou que estabeleça uma identidade para 
a América Latina, mas abrir um espaço 
para que o pensamento do artista lati-
no americano, seja ele qual for, possa se 
manifestar através do seu trabalho artís-
tico. Temos, interligados, o conceito das 
redes de relações e contatos dentro da 
comunidade artística e dos meios que a 
circulam. Fazer com que as pessoas se 
conectem e possam trabalhar juntas, as-
sim o memorial cumpre com sua missão 

de integração através da difusão da cul-
tura e da arte. 
N. A. - Como é a composição da gale-
ria, em termos estruturais?  
A. B. – Na inauguração do Memorial 
o atual edifício da galeria foi construí-
do inicialmente para ser um restaurante 
latino americano. Na gestão de Fábio 
Magalhães, em 1998, foi realizada uma 
reforma com o projeto de Oscar Nie-
meyer para construção dos painéis que 
circundam a galeria e assim transformar 
o restaurante em galeria de arte. Conta-
mos com dois espaços, o primeiro é o 
espaço expositivo, localizado no andar 
térreo, com uma área circular de cerca 
de 800 a 1000 metros quadrados. Nele 
os painéis estão fixados com estruturas 
semicirculares, feitos de folhas duplas 
de gesso. O segundo ambiente localiza-
-se no subsolo, é o Espaço Ateliê, este 
foi pensado para a realização de diversas 
atividades, tais como ateliês, palestras, 

Vista parcial da exposição 
Testemunho de Gershon 

Knispel realizada em 2013.
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oficinas e também um local para o deba-
te e a produção artística, hoje ocupados 
também pelas residências  artísticas.
N. A. - Qual o desafio de pensar uma 
exposição em um espaço arquitetôni-
co circular?
A. B. – Realmente é um desafio. No es-
paço circular, ao entrar na galeria, temos 
uma visão total do ambiente e da expo-
sição que ali se encontra, ou seja, é pos-
sível visualizar todas as obras ao mes-
mo tempo. Com isso não se cria uma 
hierarquia, ou uma direção do olhar e 
de leitura. Esse é o grande desafio, o de 
direcionar o olhar do visitante. Não se 
cria uma expectativa, pois tudo de des-
cortina no primeiro olhar.  
N. A.  - Como podemos contextuali-
zar a Galeria Marta Traba em relação às 
mais de 200 que existem em São Paulo?
A. B. – A Galeria Marta Traba tem um 
viés muito interessante por dedicar-se, 
em especial, as artes plásticas da Amé-

rica Latina. Também recebemos exposi-
ções de outras partes do mundo, como 
por exemplo, da Europa, mas o nosso 
carro chefe é a arte contemporânea la-
tina americana. Não existe nenhuma 
outra galeria em São Paulo fazendo este 
tipo de trabalho e é isto que identifica 
e diferencia a Galeria Marta Traba das 
demais da cidade como conhecimento 
e divulgação dessa linguagem para a po-
pulação de São Paulo. 
N. A.  - Existem outros espaços desti-
nados a este tema pela América latina 
ou pelo mundo?
A. B. - Sim, existem. Não é muito co-
mum, pois os países da América Latina 
são países com pouco recurso financei-
ro. Apesar de reclamarmos do Brasil, 
o nosso país foi o primeiro a ter uma 
lei de incentivo à cultura. Há em Brasí-
lia um local muito interessante, a CAL, 
Casa da América Latina, uma pequena 
galeria especifica de América Latina li-
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gada à Universidade de Brasília. E pelo 
mundo existem outros espaços, como 
um Museu em Berlin na Alemanha e 
outro em Lima no Peru. 
N. A.  – Quais projetos a galeria pos-
sui atualmente?
A. B. – Temos, atualmente, sete linhas 
de projetos, a primeira delas é o Projeto 
Grandes Mestres, uma exposição his-
tórica de um grande nome da América 
Latina ou Ibero América. Nesta linha 
de projeto tivemos a exposição Guerra e 
Paz de Portinari, que ganhou o prêmio 
de melhor exposição do ano, pela Asso-
ciação Brasileira de Críticos de Arte em 
2012. Essa exposição teve um público 
de aproximadamente 900 mil pessoas. 
O segundo projeto é o Grandes Mos-
tras, que é destinado a comemoração 
de um efeméride, como por exemplo, 
nos 20 anos do Memorial quando fize-
mos uma retrospectiva de tudo que já 
havia acontecido em artes plásticas des-
de a inauguração. O terceiro projeto é 
o Transfronteiras Contemporâneas, um 
programa de arte contemporânea inter-
nacional, com artistas e exposições do 
mundo todo. O quarto projeto é o Di-
álogos Latinos americanos, o objetivo 
deste é realizar uma exposição com ar-
tistas de dois países, primeiramente aqui 
e em seguida fazer uma réplica ou outra 
versão no país irmão.  Dentro deste pla-
no de trabalho tivemos a exposição Com 
Pasión, Paixão e Arte Brasil e Argentina, e 
também a exposição New Brasil Bolívia 
Now. O quinto projeto é o Grafias que 
costuma trazer exposições de produção 
gráfica. O sexto é o Fotografias e No-
vas mídias. Pelo menos uma vez ao ano 
realizamos uma exposição voltada à fo-
tografia e aos novos meios de interação 
digital. E o sétimo e último é o Projeto 
Residência/ Ocupação Artística, onde 
artistas ou coletivos de artistas são con-
vidados a desenvolver sua obra numa 
ocupação processual da galeria. Muitos 
desses projetos contam com parceiros, 

como o Instituto Valenciano de Valên-
cia, na Espanha.
N. A.  - Quem foi Marta Traba e o por-
quê desse nome? 
A. B. – Marta Traba foi uma crítica de 
arte Argentina.  Embora tenha nascido 
na Argentina, seus pensamentos não 
foram bem recebidos por lá e devido 
a isto foi refugiada para Colômbia. Ela 
foi bastante reconhecida na Colômbia, 
onde fundou o Museu de Arte Moderna 
de Bogotá e gravou inúmeros vídeos so-
bre arte e história da arte. Na Venezuela 
teve papel fundamental como professo-
ra universitária. Ela defendia com unhas 
e dentes a arte genuinamente latina 
americana, mas isto numa outra época. 
Marta Traba viveu na época das ditadu-
ras latinas americanas. Temos que saber 
entender que no seu tempo Marta Tra-
ba estava lutando contra as ditaduras. 
O nome da galeria foi dado pela pessoa 
que a idealizou, o nosso ex-presidente, 
curador e crítico de artes Fábio Maga-
lhaes que pensou em homenageá-la. 
Marta Traba morreu muito jovem, em 
um acidente aéreo, num voo entre Paris 
e Madri, voltando de um congresso. No 
ano passado a galeria realizou a exposi-
ção Residência/Ocupação Marta Traba 
15/30. Fizemos uma convocatória para 
que artistas de diversos lugares viessem 
ter conosco um debate do que seriam os 
15 anos de Galeria Marta Traba e os 30 
anos de morte da crítica de arte. A ex-
posição foi feita em parceria com a pro-
fessora da Unesp Lilian Amaral.  Du-
rante 15 dias discutimos as propostas 
de cada artista e grupos sobre como e 
com o que ocupar a galeria, onde todas 
as propostas fora completadas. Foi um 
trabalho em processo, durante a expo-
sição os artistas ocupavam, produziam 
e preparam as suas obras, enquanto o 
publico tinha livre acesso. 
N. A.  - O atual presidente do Memo-
rial da América Latina, João Batista de 
Andrade tem propostas de transformar 
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a instituição num local mais popular. 
Como tornar a galeria mais hermética 
nesse sentido?
A. B. – Estamos propondo atividades 
que possam aproximar aquela pessoa 
comum das artes plásticas. Para isto, te-
mos um intenso trabalho de atividades 
no Espaço Ateliê e uma eficiente Ação 
Educativa, que conta com quatro edu-
cadores que são preparados e treinados 
especificamente para cada exposição. 
Com essas atividades, esperamos provo-
car uma maior aproximação do público 
leigo à obra de arte.
N. A. - O que o espaço da galeria tem pri-
vilegiado mais atualmente, nomes de no-
vos e jovens artistas ou consagrados para 
legitimar mais ainda o local?
A. B. - Não privilegiamos nem novos, 
nem consagrados, privilegiamos a boa 
obra de arte, o bom pensamento artísti-

co e a boa produção artística.  Mas vale 
ressaltar, a galeria tem aberto es-
paço para novos nomes, inclusive 
tendo lançamos no mercado muitos 
artistas que hoje estão com suas car-
reiras consolidadas.
N. A. - Fale um pouco sobre a Exposi-
ção Memorial 25 anos.
A. B. - É uma exposição histórica que 
conta como foi o projeto de construção, 
o pensamento de Niemeyer e Darcy Ri-
beiro para o Memorial da América La-
tina. A exposição aborda alguns pontos 
chaves do Memorial nestes 25 anos, 
terminando com o incêndio do audi-
tório Simón Bolívar. A exposição traz 
um grande questionamento: o que era o 
Memorial, o que esperavam do Memo-
rial aqueles que o fundaram e o frequen-
tavam em 1989 e o que espera o público, 
hoje, do Memorial.  
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público amante das artes.
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CRÔNICA

PÚBLICO 
JOVEM E CATIVO

Luana Schabib

 “Ah... Não tem como negar”, 
disse o jovem. “A América Latina é 
como um sentimento, é só uma questão 
de despertar”. Olhei ao lado, não esten-
di a conversa. Entre o concreto pintado 
de branco, caminhei em direção ao ou-
tro prédio do complexo arquitetônico. 
Havia uma tenda ocupando o espaço, 
teatro rolando. Público agitado. Fui para 
a outra ponta, seguindo o Pavilhão da 
Criatividade no Memorial. E no estilo 
mambembe, outra peça acontecia.
 Voltou a cabeça o que Mar-

cos, 23, havia me “explicado”. Sim, ele 
queria explicar a América Latina. Dizia 
que era preciso reconhecer traços, se-
melhanças, histórias convergentes. “Eu 
sei”, eu repetia ao balançar a cabeça. “A 
dureza dos caminhos, a beleza da diver-
sidade. A fartura dos grãos, cores e rit-
mos”, completou o estudante de econo-
mia que frequentava a Praça Cívica. Era 
uma tradução simples de quem buscava 
sentir suas raízes.
  Processo. Quando jovens, rom-
pemos os laços com a infância, com a 
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pureza dos significados dia após dia. 
Música é só música, cores definem 
permissões e gêneros, entretenimento 
é apenas entretenimento, Coca-Cola 
mata a sede. Então, discordar parece 
ideal. Buscamos respostas às dúvidas 
mais simples. De repente cores não têm 
limites nem porquês, entretenimento 
vira ideologia e a bebida, cultura. E se 
nas escolas não é ensinado a beleza dos 
povos irmãos – bolivianos, mexicanos, 
cubanos, haitianos, colombianos, argen-
tinos... – aos que buscaram história é (e 

sempre foi) natural descobrir primeiro o 
livro As Veias Abertas da América Latina. 
Não tem quem negue.
 Na última Bienal Brasil do Livro 
e da Leitura, que aconteceu em abril, na 
capital federal, o genial Eduardo Galeano 
tirou uma onda com o seu legado. É que 
um jornalista resolveu perguntar quais 
seriam as veias abertas hoje, 40 anos de-
pois da publicação de sua obra icônica. 
Uma pergunta interessante, num con-
texto em que sete países do continente 
realizam eleições neste ano.

“Me sinto do mundo, 
ocupando São Paulo. 
Olha como todas 
as pessoas aqui são 
diferentes umas das 
outras. Cada uma busca 
uma coisa. Um show, 
um lugar para andar 
de bicicleta, um lugar 
para ensaiar folclore”.           
- Roseli, frequentadora.
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 Galeano respondeu em bom 
português: “Depois de tantos anos, não 
me sinto tão ligado a esse livro como 
quando o escrevi. O tempo passou, 
comecei a tentar outras coisas, a me 
aproximar mais à realidade humana em 
geral e em especial à economia política 
– porque As Veias Abertas tentou ser um 
livro sobre isso, só que eu ainda não ti-
nha a formação necessária. Não estou 
arrependido de tê-lo escrito, mas é uma 
etapa superada. Eu não seria capaz de 
ler de novo, cairia desmaiado. Para mim, 

essa prosa de esquerda tradicional é cha-
tíssima. O meu físico não aguentaria. 
Seria internado no pronto-socorro...”.
 Galeano e a plateia caem nas 
risadas. Longas risadas. Ironias à parte, 
o escritor sabe a importância que teve, 
tem e terá o livro – porta de entrada 
para o reconhecimento do próximo, do 
entendimento das lógicas opressoras. 
Assim como Marcos havia me falado 
dias antes: reconhecimento. E é esse 
mesmo sentimento que se estende nas 
construções do Memorial América La-
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tina – que tem um monumento de con-
creto em forma de mão com as veias 
abertas, sangrando.
 Num outro domingo, de mi-
nhocão interditado – quando as pessoas 
interagem com a via de concreto –, foi 
inevitável cair no Memorial. E é só lem-
brança que passava na cabeça de Rose-
li, 43 anos, funcionária pública. Ela me 
contou que a diversão dela é frequentar 
os espaços por entre os prédios, nos dias 
que fazia caminhada. Com os cabelos ao 
vento, ela não se importa muito que ex-

posição acontece na galeria Marta Tra-
ba ou se já está disponível o exemplar 
do livro desejado na Biblioteca Latino 
Americana. Ela só quer estar. “Me sinto 
do mundo aqui, ocupando São Paulo. 
Olha como todas as pessoas aqui são 
diferentes umas das outras. Cada uma 
busca uma coisa. Um show, um lugar 
para andar de bicicleta, um lugar para 
ensaiar folclore”.
 Números sempre interessam: 
Hoje, são cerca de 198 mil passageiros 
que embarcam na estação do metrô dia
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riamente. Mais de 119 mil passageiros 
passam pela estação de trem, por dia, 
também. Sobre embarques e desembar-
ques no terminal rodoviário, 40 mil pes-
soas se despedem a cada dia. Um beijo 
na face, um abraço ou um suspiro, ce-
lebrando a despedida solitária, de quem 
vai ou chega a metrópole de expectati-
vas. Ao lado, foi erguido o conjunto de 
prédios para encontros e discussões, ca-
minhos e engajamentos.
 O mestre das curvas logo cha-
mou o antropólogo amigo Darcy Ribei-
ro, para entender o projeto. E o que era 
necessário para tal? Qual era a estrutura 
ideal para o encontro de povos, para o 
registo cultural?
 “Uma biblioteca, um salão para 
abrigar o originário e o popular... Um es-
paço para celebrar as manifestações cul-
turais. Um local para amplificar as vozes 
e as políticas dos estados. E porque não 

um restaurante?”, imagino Darcy con-
versando com sua equipe.
 Foram dois anos de execução. 
84.482 metros quadrados. 25.210 me-
tros quadrados de área construída. Con-
creto, vidro, metal, curvas vazadas, um 
vão livre ligado a mais concreto. E há 
exatos 25 anos, com operários retirando 
o pilar da passarela, que inaugurava-se o 
conjunto, um monumento à integração 
– cultural, política, econômica e social 
da América Latina.
 “Eu venho pela programação”. 
Legal, pensei. Programação do quê? 
“Cinema, música. As vezes vou ver as 
exposições. Amo vir na festa da inde-
pendência da Bolívia... A Virgem de Co-
pacabana, a Virgem de Urkupiña, Diablada, 
Morenada, as cores e plumas, a Paceña”, lista-
va Leila. Risos de quem sabe o poder de 
uma Paceña gelada. Leila é frequenta-
dora assídua. Lembra-se de dois shows 

Fo
to

s: 
M

ar
ce

lo
 C

am
ar

go
/A

Br

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



81

Luana Schabib, jornalista e editora de mídias 
digitais na Brasileiros Editora.

de Mercedes Sosa no espaço, principal-
mente o de 1991, quando ela tinha 20 
anos. “Fito Paez e Milton Nascimen-
to com La Negra. Foi incrível”. Deixo 
Leila ir.
 Então chego a exposição que 
celebra a efeméride. Fotos dos trabalha-
dores, da lembrança do que foi o espaço 
– shows na Praça Cívica, o Parlamento 
Latino Americano. A beleza do Auditório 
Simón Bolívar (e o suspiro que vem ao 
pensar na tragédia recente). O acervo de 
arte, arte originária. Uma videoinstalação 
instigava o público: “O que você espera 
do Memorial?”. Parada ao lado dela, ouvi 
muita expectativa e desejos. Muitas ideias.
 Na Bienal, em Brasília, um jor-
nalista alfinetou Galeano. “Por que a 
esquerda não deu certo na América La-
tina?”, perguntou esperando uma res-
posta para decretar em seu jornal o fim 
do idealismo. Ao responder, Galeano 

disse que não era verdade, disse que ao 
contrário – deu certo e muitas vezes foi 
demolida por isso. Quando respondia, 
me fez associar fatos novamente.
 “A realidade sempre tem esse 
poder de surpresa. Te surpreende com a 
resposta que dá a perguntas nunca for-
muladas. E que são as mais tentadoras. 
O grande estímulo para a vida está aí, 
na capacidade de adivinhar possíveis 
perguntas não formuladas”, encerrava o 
escritor. Pensei nas perguntas não for-
muladas para um espaço em constante 
reinvenção. Lembrei de Marcos e sua 
barba rala. Quem sabe quando vamos 
viver um continente que se conhece? 
Quem sabe quantos não conhecem o 
espaço que acolhe ideias diferentes? 
Complexo. Paro de contemplar e pego 
o metrô.
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PEDAGOGIA

AMÉRICA LATINA
CONCEITO DIFUSO E 

EM CONSTANTE REVISÃO

Enrique Yepes
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 Como zona geográfica, o termo 
“América Latina” se refere hoje a todo 
o continente americano ao sul do Rio 
Grande, incluindo México, América 
Central, Caribe e América do Sul. Em 
princípio, o adjetivo “latina” provém de 
um legado imperial: designa as partes 
do novo mundo que foram colonizadas 
por nações da Europa latina, como Es-
panha, França e Portugal. Vale ressaltar 
que zonas do Caribe, Centro e Sul das 
Américas foram dominadas pela Ingla-
terra e Holanda. Do mesmo modo, há 
partes da América do Norte no Canadá 
e Estados Unidos que foram coloniza-
das pela França e  Espanha, contudo 
não se consideram latino-americanas. 
Ademais, as populações indígenas, que 
são muito numerosas em alguns países 
como Guatemala, Bolívia, Equador, 
México e Peru, dificilmente podem ser 
consideradas “latinas”, e estão tipica-
mente excluídas do nome dado à região 

onde vivem.  Também não é inteiramen-
te apropriado o nome “latinos” para a 
considerável presença de descendentes 
de africanos e asiáticos no continente, 
e esses têm uma importante influência 
cultural. Cabe perguntar: como e por 
que existe esta denominação difusa?
 Para começar, é útil recordar 
que a classificação geográfica mundial 
está intimamente conectada com uma 
história de invasões, interesses econô-
micos e tensões de poder entre grupos 
humanos. Uma observação destacada 
e afora do planeta facilmente pode-
ria observar a terra como uma só ilha 
flutuando em um só oceano, de onde 
podemos questionar a divisão conven-
cional do mundo em cinco (ou sete) 
continentes. Assim o apresentou o ma-
temático norte-americano Buckminster 
Fuller quando desenvolveu, entre 1921 
e 1954, a equação geométrica para fazer 
o primeiro plano cartográfico do mun-
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do sem distorção das massas terrestres: 
o mapa Dymaxion.
 Como anotou Fuller sobre seu 
mapa, “todos somos astronautas em 
uma pequena nave espacial chamada 
Terra”. O mapa Dymaxion também 
ajuda a deixarmos para trás a percepção 
desproporcional que, baseada no plano 
de navegação desenhado por Gerhardus 
Mercator (1569), criou a impressão de 
que as massas terrestres do Norte (onde 
se encontram Europa e América do 
Norte) eram muito maiores que as mas-
sas do Sul, uma ilusão visual que pre-
dominou durante 400 anos e, todavia, 
ainda hoje se ensina em muitas escolas 

de todo o mundo.
 A projeção de Mercator reflete 
a história moderna em vários sentidos. 
O mapa foi desenhado por um europeu 
do século XVI para fins de navegação, 
tal como o capitalismo se desenvolveu 
na Europa por essa mesma época ba-
seado no comércio e na colonização, e 
se estendeu ao resto do mundo. O fato 
de que o desenho de um europeu fora 
o mapa generalizado para o planeta, é 
indício da hegemonia comercial e co-
lonizadora de várias nações desse con-
tinente. A percepção da Europa como 
centro de referência é fácil de observar 
em termos comuns como “o hemisfé-

Desfile de Virgen del 
Carmen no Peru,       

que acontece no mês de 
Julho na cidade andina 

de Pisac.
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rio ocidental” (ao Oeste/ocidente de 
onde?), “o Oriente Médio” (ao Leste/
oriente de onde?), ou o “Novo Mundo” 
(novo para quem?). Em muitos níveis, 
o mundo ‘globalizado’ de hoje – assim 
como as ideias que temos sobre ele – foi 
também “desenhado” pela dinâmica ex-
pansionista do mercantilismo europeu. 
A economia mundial se parece mais 
com o mapa de Mercator que ao de Ful-
ler. Também a atual distribuição da terra 
em zonas geográficas corresponde aos 
nomes e divisões que se generalizaram 
pelos projetos imperiais da Espanha, 
França e Inglaterra, e o resultado da ex-
pansão europeia desde o século XV. 

 América é produto direto desta 
expansão. Não temos que esquecer que 
a expedição de Cristovão Colombo ti-
nha uma motivação fundamentalmente 
mercantil. E, como enfatizou o intelec-
tual mexicano Edmundo O’Gorman, o 
continente americano se inventou – não 
se descobriu – a partir das crônicas eu-
ropeias, que frequentemente projetaram 
suas fantasias de exotismo sobre este 
território novo para eles. E desde o co-
meço foi o “Novo Mundo” espaço para 
disputas entre nações europeias, con-
correndo para controlar a terra, o co-
mércio e a população deste pedaço do 
mundo. Uma breve história de como se 

Fo
to

: A
gê

nc
ia

 S
hu

tte
rs

to
ck

/©
O

st
ill



86

panha tivesse autoridade sobre a maior 
parte das terras recém-invadidas, não a 
teve para nomeá-las. E o ato de nomear 
é parte fundamental do projeto de do-
minar. Pouco depois, as potências eu-
ropeias emergentes – primeiro Portugal 
e depois Inglaterra, França e Holanda 
– disputaram com o reino espanhol o 
direito de possuir territórios do novo 
continente, que se converteu em cená-
rio de projetos comerciais e imperiais 
em conflito. O Caribe, que era a porta 
de entrada para quase todas as rotas de 
navegação, se fragmentou em pedaços 
de cada um destes reinos. Os franceses 
e ingleses obtiveram grandes zonas ao 
Norte, os portugueses ao Sul. E o res-
to, um grande território desde a Terra 
do Fogo até a Califórnia e a Flórida, foi 
parte do império espanhol. 
 Três séculos mais tarde, o nome 
América adquiriu uma conotação eman-
cipatória. Tanto nos territórios espa-
nhóis como nas colônias inglesas do 
Norte, os partidários da independência 
defenderam um espírito americanista 
para opor-se à Europa imperial. Depois 
de conseguirem a independência em 
1776, as colônias do Norte adaptaram 
o nome de Estados Unidos da Amé-
rica. De maneira similar, os novos go-
vernantes das colônias que obtiveram a 
independência da Espanha entre 1810 
e 1830 chamavam “repúblicas america-
nas” ao referir-se aos países de língua 
espanhola do continente. Em 1815, Si-
món Bolívar (general das forças revolu-
cionárias da América do Sul) descrevia 
assim seu sonho de unificar as antigas 
colônias espanholas: “Eu desejo mais 
que qualquer um ver formar na América 
a maior nação do mundo, por sua liber-
dade e glória”. Também em 1847 e 1864 
se celebraram em Lima dois “congres-
sos americanos” para promover a união 
entre as novas nações de fala espanhola. 
 Sem dúvida, uma vez consolida-
das as novas repúblicas, este duplo ame-

impôs o nome, mesmo para este con-
tinente, é indicativa das ditas disputas, 
que nos permitem entender melhor as 
divisões de hoje. 
 Considera-se que o “descobri-
mento” destas terras foi acidental, e 
igualmente acidentado tem sido o pro-
cesso de nomeá-las. Colombo pensou 
que havia chegado ao continente asiá-
tico e durante várias décadas os textos 
da época se referiram a este território 
como “Índias”. Na Espanha, manteve-
-se esta denominação, modificada para 
“Índias Ocidentais”, até o século XVIII.
 Mas, a notícia sobre estas ter-
ras chegou a outras partes da Europa 
através das cartas do navegante flo-
rentino Américo Vespucci (Florença, 
1454 – Sevilha, 1512), que afirmou ha-
ver feito quatro viagens de exploração 
pelas costas do que hoje conhecemos 
como América do Sul. Ao regressar da 
última viagem, Vespucci escreveu em 
1504 uma carta na qual afirmava que 
este território era “a quarta parte do 
mundo”, e acrescentava: “Tenho desco-
berto o continente habitado por maior 
multiplicidade de povos e animais que 
nossa Europa, Ásia ou mesmo a Áfri-
ca”. Esta carta se difundiu pela Euro-
pa e, em 1506, o monge alemão Martín 
Waldseemueller incluiu a informação 
em seu livro de geografia, propondo: 
“outra quarta parte (do mundo) foi des-
coberta por Américo Vespucci....(e) não 
vejo razão para que não a chamemos 
América, como a terra de Américo, seu 
inventor”. O livro incluía um mapa em 
que apareceu pela primeira vez o nome 
do continente e, em 1507, já se tinham 
feito seis edições. Assim foi como – sem 
fazer justiça a Cristovam Colombo, que 
morreu ignorado em 1506 – começou 
a popularizar-se na Europa o nome de 
América, como uma maneira simbólica 
de questionar a exclusividade da Espa-
nha sobre os novos territórios. 
 Deste modo, se bem que a Es-
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ricanismo se fez cada vez mais confliti-
vo. Hoje, o nome América é disputado 
entre um país que o adotou como pró-
prio e o resto dos países do continente, 
que tiveram que buscar nomes alternati-
vos. Muitos cidadãos norte-americanos 
esquecem que eles dividem a “América” 
com outras 33 nações reconhecidas, 
com população aproximada de meio bi-
lhão de pessoas.
 Com efeito, a fundação dos Es-
tados Unidos em 1776 criou uma am-
biguidade para o nome que, a partir de 
então, podia referir-se a um país ou ao 
continente todo. A solução que encon-
traram os países de língua anglo-saxôni-
ca foi óbvia: considerar que havia duas 
Américas. Em espanhol, muitos intelec-
tuais e políticos preferiram chamar de 
“Estados Unidos da América do Nor-
te”, e continuaram utilizando o sentido 
original da palavra América para desig-
nar o continente completo.
 A própria eleição de seu nome é 
um indício do projeto expansionista dos 
Estados Unidos e seu “destino manifes-
to” de ser líder de todo o continente, o 
que tem sido motivo de atritos políticos 
até os dias de hoje. Em 1823, o presi-
dente James Monroe declarou, com fir-
meza, que nenhuma nação americana 
deveria ser objeto de colonização por 
nenhuma potência europeia, reafirman-
do o direito à independência de todos 
os países – a famosa frase “A América 
para os americanos”.
 Ao mesmo tempo, esta dou-
trina trazia aos norte-americanos uma 
autoridade moral e paternalista sobre 
os demais países. No século XX esta 
autoridade se fez efetiva para defender 
os interesses econômicos e políticos dos 
Estados Unidos em contraposição à so-
berania de outros países do continente. 
O slogan popular da doutrina Monroe, 
“América para os americanos”, adquiriu 
então um sentido de ironia: “qual das 
Américas para quais dos americanos?”. 

Era necessário então um nome alterna-
tivo para a outra América. Já em 1896, 
o escritor e herói da independência 
cubana José Martí previa esta polêmica 
quando escolheu a frase “Nossa Amé-
rica” como título para um ensaio seu, 
agora famosíssimo, no qual defendia a 
necessidade de que os países hispano-
-americanos afirmassem sua afinidade 
entre si e sua soberania frente ao colos-
so do Norte. 
 Durante o século XIX, a con-
veniência de um nome alternativo que 
agruparia as nações de fala hispânica 
independentes atendia também a outros 
fatores. Por um lado, atuar em bloco 
poderia dar-lhes mais influência inter-
nacional e seu denominador histórico e 
linguístico comum era óbvio. Por outro 
lado, era importante manter uma distân-
cia ideológica e política da Espanha, que 
já não era mais uma potência na Euro-
pa. Finalmente, tanto a elite hispano-
-americana como a francesa tinham um 
crescente interesse em enfatizar suas co-
nexões culturais, políticas e comerciais. 
 O pensamento francês propôs 
um modelo que se converteu na base 
do termo “América Latina”. Em 1836, 
o economista político Michel Chevalier 
publicou em Paris as crônicas de suas 
viagens pela América, projetando neste 
continente as divisões étnicas da Euro-
pa: “Os ramos, latino e germânico, se 
reproduzem no Novo Mundo. América 
do Sul é, como a Europa meridional, 
católica e latina. A América do Norte 
pertence a uma população protestante e 
anglo-saxônica”. Muitos intelectuais e 
políticos, tanto europeus como hispa-
no-americanos, começaram a utilizar 
o adjetivo “latina” para enfatizar as 
diferenças destes países com os Es-
tados Unidos e suas afinidades com a 
cultura francesa. 
 O governo francês, que disputava 
o domínio do mundo com a Inglaterra – a 
outra grande potência europeia –, estava 
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encantado com esta ideia da afinidade 
cultural entre as nações latinas da Eu-
ropa e da América, logicamente debai-
xo da liderança da França: “Só ela pode 
prevenir que toda esta família (latina) 
fique submissa com a dupla inundação 
dos germanos ou anglo-saxões e de es-
lavos”, como disse Chevalier. Estes ar-
gumentos justificavam o mercado para 
os produtos franceses nos países hispa-
no-americanos e o acesso privilegiado 
da França às matérias-primas do Novo 
Mundo. Também em nome destas ideias 
se estabeleceu um governo francês no 
México, entre 1861 e 1867. 
 Algumas décadas depois, o in-
telectual uruguaio José Enrique Rodó 
tornaria famosa esta ideia em um in-
fluente livro, o Ariel (1900), em que su-
blinhava a importância de defender a 
latinidade artística dos países hispano-
-americanos contra o materialismo da 
cultura norte-americana. 
 Foi desta maneira que a expres-
são “América Latina”, concebida em 
Paris, começou a consagrar-se em con-
traste com a América anglo-saxônica e 
em afinidade com a França, distanciada 
da Espanha, e deixando de lado os ele-
mentos culturais indígenas e africanos 
desta região. Em 1948, o termo foi uti-
lizado pela primeira vez para designar 
um organismo internacional: a Comis-
são Econômica para a América Latina 
(Cepal), das Nações Unidas. A Cepal 
foi fundada para estudar e melhorar as 
condições econômicas dos países ame-
ricanos que tinham um desenvolvimen-
to capitalista inferior ao dos países do 
Norte. Também nesses anos, quando 
se dinamizaram os estudos de área nas 
universidades norte-americanas depois 
da Segunda Guerra Mundial, o termo 
Latin American Studies se converteu 
no preferido para designar os estudos 
sobre países do continente ao sul dos 
Estados Unidos, incluindo o Caribe de 
fala inglesa. 

 O nome América Latina foi cria-
do, pois, por uma história de invasões, 
imposições e oposições. Igualmente, as 
regiões que esse nome designa têm uma 
história de luta para se auto-definir, já 
que seu passado, presente e futuro tem 
sido determinados por uma mentalida-
de externa, basicamente europeia e, no 
último século, pró-norte-americana. 
 E é esta história comum de co-
lonialismo e dependência que realmente 
permite agrupar tantos países e culturas 
diferentes debaixo do rótulo “América 
Latina”. Na arena internacional, a região 
tem tido um destino comum subalter-
no. Na esfera doméstica, em todos os 
países latino-americanos há uma imensa 
brecha entre um pequeno grupo privile-
giado e uma maioria que vive em condi-
ções econômicas muito difíceis.
 América Latina não é uma unida-
de cultural, mas sim uma categoria geopo-
lítica: o grupo de países americanos que 
têm menos poder internacional por suas 
condições econômicas ou sua história de 
dependência. Estudá-los como uma só re-
gião pode obliterar as profundas diferen-
ças que existem entre tantos países e gru-
pos étnicos. Também pode fazer esquecer 
a desigualdade de condições e poder que 
existe, por exemplo, entre Brasil ou Chile, 
que têm economias muito fortes; e Haiti 
ou Nicarágua, cujas rendas per capita es-
tão entre as mais baixas do mundo. Por 
outro lado, pensá-los como um só bloco, 
enfatizar seu destino compartilhado e es-
timular o conhecimento mútuo, pode aju-
dar estes países a encontrar soluções para 
problemas comuns e a ter maior influên-
cia nas decisões internacionais. 

Tradução: Márcia Ferraz

Artigo escrito para fins pedagógicos do qual 
são publicados aqui os principais trechos. 
O colombiano Enrique Yepes é professor 
universitário de Espanhol e Estudos Latino-
Americanos na Faculdade Bowdoin, na cidade 
de Bowdoin, Estado do Maine, EUA.
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CBEAL

CULTURA 
É A PELE DA ALMA

Reynaldo Damazio

A
o falar de sua proposta de tra-
balho para o Centro Brasileiro 
de Estudos da América Latina, 
a nova diretora, Marília Franco, 
recorre a uma metáfora  bonita  
para  conceituar  a  dimensão  

cultural  e  seu  papel  no Memorial  da América  La-
tina: “a  cultura  é  como  se  fosse  a  pele  da  alma, 
epiderme  que  envolve  o  olhar  sobre  o  mundo,  
a  formação  para  atuar  na realidade e que abre os 
espaços da expressão pessoal, seja como produtor 
cultural  (escritor,  pintor,  cineasta,  músico),  ou  
enquanto  consumidor  de produtos culturais”.
              Professora aposentada de audiovisual na Es-
cola de Comunicação e Artes da Universidade de
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São Paulo, Marília afirma que retoma-
rá o projeto original  do  antropólogo  
Darcy  Ribeiro  para  o  Cbeal  em  que  
o  seu grande desafio  será  responder  à  
questão:  “o  que  é  a  cultura  latino-
americana?”. Como centro cultural re-
conhecido no contexto da cidade de São 
Paulo, o Memorial  deve  tratar  do  tema  
e  promover  ações  que  respondam  
partes dessa pergunta essencial.
 “Minha formação é na área de 
cinema e o interesse pelo cinema latino-
americano se deu por  conta  da  estadia  
na  Escola  Internacional  de  Cinema  e 
Televisão  de  Cuba  –  primeiro  na  inau-
guração,  em  1986,  como representante 
da ECA,  e  desde  aquele  momento  
passei  a  tomar  parte  na estruturação  
da  escola,  como  uma  representante  
brasileira,  aplicando  as provas  de  sele-
ção  para  candidatos  no Brasil”,  conta.  
Logo  no  período  de implantação  da  
escola,  em  1988,  Marília  participou  
de  um  encontro,  em Cuba, com insti-

tuições de vários países voltadas para o 
ensino de cinema e foi convidada pelo 
cineasta argentino Fernando Birri para 
assumir a diretoria docente da escola. 
“Assim morei por praticamente dois 
anos lá, que resultaram numa vivência 
importante com alunos da América La-
tina, Caribe, Ásia e África”.
 A partir dessa rica experiência 
com cinema latino americano e o con-
tato  com  diferentes realidades  do  
continente,  Marília  diz  que  pretende 
“criar  uma  política  de  comunicação  
no  Cbeal,  não  apenas  organizando 
eventos, seminários, debates, mas dis-
ponibilizando o material apresentado 
em  publicações  eletrônicas  que  fica-
rão  disponíveis  no  site  do  Memorial, 
para  o  acesso  democrático  de  um  
público  mais  amplo  à  informação  e  
ao conhecimento que vamos produzir”.
 Outra frente de ação que a nova 
diretora pretende abrir é a parceria com  
os  consulados  para  doação  de  ma-

Marília Franco, 
diretora do Centro 
Brasileiro de 
Estudos da América
Latina, tem formação 
em Cinema mas 
se interessa por 
todas as áreas.  
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terial  audiovisual,  em  especial docu-
mentários, que podem oferecer uma 
visão mais profunda da cultura do con-
tinente e contribuir “para a difusão de 
uma cultura inestimável”. Marília quer  
ainda  experimentar  com  publicações  
multimídia,  aperfeiçoando  o  site do  
Memorial,  que na opinião  de Marília  
“deve  ser o território  latino  americano,  
que traga  links  pertinentes  e provoque  
conexões  e a troca  de informações”.
 O  trabalho  de  reflexão  e  di-
fusão  do  imenso  e  diversificado re-
pertório  de  cultura  latino americana  se  
realiza  com  a  pareceria  entre  o Cbeal 
e a Diretoria de Atividades Culturais do 
Memorial na organização de eventos e 
debates, explica Marília. “Existem  mui-
tos  grupos  em São Paulo interessados 
em estudar a América Latina, sob vários 
aspectos, como uma turma de alunos 
de Relações Internacionais da Unifesp 
que viajará para a Colômbia e a Vene-
zuela como observadores dos processos 

de tomada de decisão política e que na  
volta farão um  seminário no Memorial, 
incluindo uma  exposição  sobre  a  peda-
gogia  da  viagem,  demonstrando  como  
foi  o processo  de  aprendizado  dos  alu-
nos  no  contato  com  essa  realidade 
diferente da nossa”.
              Marília Franco evoca a “certidão  
de  nascimento”  do  Memorial redigida  
por  Darcy  Ribeiro  para  justificar  o  
seu  “interesse  pelo  território latino-
americano, suas raízes, fundamentos e 
matrizes culturais, buscando um olhar 
a partir do local, hoje absolutamente 
miscigenado, que é diverso da perspec-
tiva.  Na avaliação da diretora do Cbeal, 
o Memorial realizou em parte o projeto 
de Darcy Ribeiro, no conjunto de pu-
blicações consistente, nas visitas e par-
ticipações em grandes eventos, mas ain-
da há muita demanda latino americano  
para  o  autoconhecimento  e  o  diálogo  
em  todos  os  setores  da cultura.
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Reynaldo Damazio é sociólogo, poeta e jornalista.
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PENSAMENTOS

NIEMEYER
E A  AMÉRICA LATINA

P
ara Oscar Niemeyer (1907-2012) o 
Memorial da América Latina cons-
tituiu uma experiência única em 
sua carreira que, diga-se de passa-
gem, foi excepcional. Com obras 
personalíssimas no Brasil e no ex-

terior, Niemeyer tornou-se uma referência inter-
nacional em arquitetura moderna. Seu portfólio 
reúne, entre outros projetos de peso, a Pampulha, 
em Belo Horizonte; a cidade de Brasília, com Lú-
cio Costa, no Centro-Oeste brasileiro; o Parque 
do Ibirapuera e o Edifício Copan, em São Paulo; 
a sede da ONU, em Nova York; a sede do Partido 
Comunista Francês, em Paris; a Universidade de 
Constantine e a Mesquita de Argel, na Argélia; e a 
sede da Editora Mondadori, em Milão. Sua relação 
com o Memorial, porém, foi particularmente inten-
sa, como se depreende de suas próprias palavras, a 
começar por merecer a terceira de suas esculturas.
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“A América Latina sempre me como-
veu, sempre me interessou. Sempre me 
preocupei muito com essa nossa desu-
nião, e com o fato de nós, brasileiros, 
vivermos praticamente de costas para 
os nossos vizinhos. Sempre existiu uma 
pressão muito grande para impedir que 
a América Latina pudesse se unir. E, ao 
mesmo tempo, sofremos sempre a pres-
são de interesses imperiais. Essa pressão 
nos reprime, interfere em nossas polí-
ticas. Enfim, nunca tivemos a possibili-
dade de criar um movimento de confra-
ternização entre os povos da América 
Latina, e que possibilitasse uma troca de 
experiências entre nós, que fosse capaz 

de abrir caminho para a criação de um 
monobloco para resistir aos que nos hu-
milham, nos usam, nos exploram. Foi 
pensando em primeiro lugar nesse as-
pecto humano, de luta que me comove, 
que recebi o convite.”

“Havia, é claro, o desafio, a possi-
bilidade de criar algo que fosse mo-
numental, que pudesse caracterizar 
o empreendimento. Mas sempre é 
preciso ter em mente que a ideia do 
Memorial abriga algo que me atrai há 
muito tempo, a problemática da Amé-
rica Latina, o estudo da criação de 

∞
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mecanismos que nos protejam, que 
nos integrem. Penso que é hora de fa-
zermos, na América Latina, o que os 
europeus fizeram na Europa: devemos 
criar mecanismos de integração e pro-
teção econômica entre nossos países. 
Só que aqui é muito mais difícil que 
lá: as pressões contrárias existem, são 
muitas e são fortes. Na hora em que 
fui convidado para projetar o Memo-
rial, tive plena consciência de que mais 
importante que o desafio arquitetôni-
co em si é o desafio político-social que 
enfrentaremos para conseguir essa 
integração. Sou um arquiteto preocu-
pado com a vida, com o mundo, com 
meu tempo, com meus semelhantes. E 
assim, nesse projeto, somaram-se dois 
desafios: o arquitetônico e o da inte-
gração almejada”

“O desafio arquitetônico era o seguin-
te: criar algo que fosse importante, pois 
o objetivo do Memorial é importante. 
Levar a arquitetura à procura de espa-
ços maiores, de aspectos monumentais. 
Isso me permitiu criar formas diferen-
tes, buscar uma arquitetura mais ligada 
à técnica, que eliminasse os pequenos 
detalhes. Na Biblioteca, por exemplo, 
há uma viga de 90 metros de extensão. 
Depois, cascas de concreto, que, ligadas, 
apoiadas nela, criam o espetáculo, que 
será o próprio edifício. Na Biblioteca, 
a arquitetura se reduziu a dois ou três 
elementos: a viga e as placas inclinadas. 
Então, essa seria a síntese mais aproxi-
mada: a arquitetura criando, com a téc-
nica, o que deseja fazer.”

“A arquitetura do Memorial é muito di-
ferente de outros projetos que fiz. Mi-
nha preocupação não foi mostrar ape-
nas minha arquitetura, mas também o 
progresso da engenharia no Brasil. O 
trabalho se caracteriza por enormes 

espaços livres, vãos de grandes propor-
ções. Tudo isso foi um desafio para o 
calculista. É agradável, para o arquiteto, 
sentir que a técnica está presente, que ele 
pôde utilizá-la em toda a sua plenitude. 
O arquiteto busca a beleza. O Memorial 
em resumo, seria isso: arquitetura em 
grandes espaços, com uma certa unida-
de. Existe uma redução dos elementos 
arquitetônicos. Procurei me sentir como 
se eu estivesse entrando no local, os pés 
avançando. Como se eu estivesse cami-
nhando sobre o papel: assim desenhei o 
projeto. Fui vendo como distribuir tudo 
pelo terreno, procurando harmonizar as 
formas. Feito o projeto, senti que não 
havia nada mais a ser acrescentado.”

“O que mais me atraiu foi realmente 
isso, a aproximação com nossos irmãos 
do continente. Então isso serve de ins-
piração para tentar uma coisa bonita, 
que tenha grandeza. Será uma obra im-
portante. Não pela arquitetura, mas pela 
ideia que contém. A arquitetura buscou 
o monumental porque trata de um tema 
que é monumental... A expressão ‘pela 
primeira vez’ pode ser empregada em 
relação ao projeto do Memorial: nun-
ca um esforço conjunto desse porte 
(prêmios, cátedras, bolsas, congressos 
e seminários) foi realizado no conti-
nente, por uma mesma instituição, em 
caráter permanente.”

“(Minha) terceira escultura foi a gran-
de mão que desenhei, construída no 
Memorial da América Latina, em São 
Paulo, com o mapa do continente a es-
correr sangue e esta frase elucidatória: 
‘Suor, sangue e pobreza marcaram a 
história dessa América Latina tão de-
sarticulada e oprimida’. Agora urge 
reajustá-la, uni-la, transformá-la num 
monobloco intocável, capaz de fazê-la 
independente e feliz.”

∞

∞

∞
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A
ntropólogo e político, ensaís-
ta e romancista, membro da 
Academia Brasileira de Letras 
e educador ousado, ministro 
da Educação e colaborador na 
fundação da Universidade de 

Brasília, peça decisiva na criação do Museu do Ín-
dio e do Parque Nacional do Xingu... Darcy Ribei-
ro foi tudo isso e também um dos idealizadores 
do Memorial da América Latina. “O Memorial é 
isso: uma presença física da latino-americanidade, 
tal como a mineiridade está em Ouro Preto, re-
presentando Minas Gerais. Um povo se marca 
no tempo, como civilização, através de obras de 
arte, obras voltadas para a beleza. O povo brasi-
leiro, o povo paulista se marcará como civilização 
por meio dessa obra. Ela só tem comparação para 
mim com o conjunto que o Aleijadinho fez em 
Ouro Preto.” A seguir, uma síntese dos conceitos 
que nortearam esse homem dotado de profundo 
respeito pelo ser humano.
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“(O Memorial da América Latina) 
marcará, como obra de arte, nossa ge-
ração no tempo — um tempo em que 
o sonho de uma só América, unida e 
fraterna, tornou a ganhar novos ta-
lentos... (aqui) a técnica de arquitetura 
mais avançada do mundo alcançou o 
seu limite. Aqui, a arquitetura melhor 
do mundo, que é a do Oscar, alcan-
çou o máximo. Oscar está com alegria 
imensa de ver essa obra surgir e, real-
mente, cada paulista terá essa alegria...  
uma exposição permanente da pro-
digiosa criatividade artesanal dos po-
vos latino-americanos, especialmente 
daqueles que no passado foram altas 
civilizações como os Astecas e Maias 
e os Incas.”

“A América Latina é o grande continen-
te em ser. Muitas vezes encontro, pelo 
mundo afora, quem me pergunta pela 
América Latina partindo de duas atitu-
des absolutamente contrapostas. Exis-
tem aqueles que nos veem como um 
todo, sem distinguir o Brasil da Costa 
Rica ou Chile do México, e são inca-
pazes de observar nossas diferenças. E 
existem aqueles que nos veem somente 
sob a ótica da separação, incapazes de 
observar nossas semelhanças, nossos 
pontos de identidade. Também ouço 
falar, com muita frequência, que o prin-
cipal problema da América Latina é a 
sua falta de integração. Pois bem. Em 
pelo menos dois planos, o linguístico e 
o cultural, não há região mais integrada 
no mundo.”
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“A sociedade e a cultura brasileiras são 
conformadas como variantes da versão 
lusitana da tradição civilizatória euro-
peia ocidental, diferenciadas por colo-
ridos herdados dos índios americanos 
e dos negros africanos. O Brasil emer-
ge, assim, como um renovo mutante, 
remarcado de características próprias, 
mas atado geneticamente à matriz por-
tuguesa, cujas potencialidades insus-
peitadas de ser e de crescer só aqui se 
realizariam plenamente. As únicas ex-
ceções são algumas microetnias tribais 
que sobreviveram como ilhas, cercadas 
pela população brasileira. Ou que, vi-
vendo para além das fronteiras da ci-
vilização, conservam sua identidade 
étnica. São tão pequenas, porém, que 

qualquer que seja seu destino, já não 
podem afetar a macroetnia em que es-
tão contidas.” 

“Mais que uma simples etnia, porém, 
o Brasil é uma etnia nacional, um po-
vo-nação, assentado num território 
próprio e enquadrado dentro de um 
mesmo Estado para nele viver seu 
destino. Ao contrário da Espanha, na 
Europa, ou da Guatemala, na Améri-
ca, por exemplo, que são sociedades 
multiétnicas regidas por Estados uni-
tários e, por isso mesmo, dilaceradas 
por conflitos interétnicos, os brasilei-
ros se integram em uma única etnia 
nacional, constituindo assim um só 
povo incorporado em uma nação uni-
ficada num Estado uniétnico.”.
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LITERATURA RESGATE

“DESTRUIR OS ORIGINAIS DO MEU ROMANCE NÃO PODE SER 
ENCARADO COMO UM AUTO DE FÉ DA SANTA INQUISIÇÃO”

Augusto Roa Bastos

QUEIMA 
DE UM ADEUS PREMATURO

 De repente, as causas mais ín-
fimas desencadeiam efeitos totalmente 
desproporcionais. E então o excessivo 
torna-se insignificante. É o sintoma in-
quietante de uma sociedade atacada pelo 
vírus de uma longa ditadura e que não 
recuperou ainda o completo equilíbrio 
de sua saúde. As mentes da mais alta 
voltagem sofrem inexplicáveis curto-
-circuitos. As sensibilidades mais finas 
reagem de maneira paroxística diante 
dos fatos mais triviais e intranscenden-
tes. Como se um permanente estado de 
suspeita tivesse se instalado definitiva-
mente em todos os planos da vida co-

tidiana fazendo com que os julgamen-
tos e interpretações sobre os fatos mais 
simples perdessem o foco.
 Foi o que ocorreu com o rumor 
da queima dos originais do meu roman-
ce nonato El fiscal. Uma confidência de 
meu amigo Carlos Colombino, que é 
a consciência falante (e pictórica) mais 
implacável, insilenciável e respeitável do 
Paraguai, repetiu a um jornal de Assun-
ção a confidência que eu lhe tinha feito 
na relativa intimidade do telefone (a 14 
mil quilômetros de distância) sobre a in-
cineração de meu romance fracassado. 
A voz do meu amigo, na outra ponta do 
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fio, trovejou um anátema de condena-
ção. Comparou-me com os acusadores 
da Santa Inquisição que mandaram tor-
rar na fogueira milhares de hereges, en-
tre eles Giordano Bruno, por combater 
Aristóteles e os escolásticos e por difun-
direm as doutrinas de Raimundo Lúlio 
sobre as maravilhas sensoriais e sensuais 
do mundo. 
 “Calma, professor, não é bem 
assim”, murmurei batendo em retira-
da. Tratei de apaziguar meu enfurecido 
e incombustível amigo garantindo que 
a queima não era um auto-de-fé e me-
nos ainda um suicídio simbólico. “Não 
me queimei....”, disse eu. “Um exílio de 
mais de 40 anos não conseguiu me quei-
mar ainda...Não vai ser agora o desexílio 
que vai conseguir....”, murmurei. “Não 
me importa!”, ensurdeceu-me a voz de 
meu amigo. “Esse romance estava dedi-
cado a mim! Quero pelo menos as cin-
zas!”. Como ia explicar a esse querido 
e exasperado energúmeno que as cinzas 
de um livro ou de um homem de ver-
dade são a coisa mais pesada que existe 
no mundo? As cinzas desses papéis não 
valem quanto pesam....
 A partir desse momento, a du-
pla labareda (a dos originais que con-
tinuavam ardendo na estufa e a do 
bombardeio de telefonemas igualmen-
te instransigentes e ameaçadores a que 
comecei a ser submetido) quase me as-
fixiou. Me senti tremendamente enver-
gonhado. Como quando, nesses sonhos 
angustiantes que temos às vezes, nos en-
contramos passeando em trajes meno-
res no meio de uma festa elegantíssima, 
sentindo-nos alvo de todos os olhares 
e gracejos, e nossas mãos não bastam 
para cobrir nossas vergonhas. 
 O alerta de Colombino aos 
bombeiros foi extremamente eficaz. No 
despacho de uma agência de notícias, 
que vários jornais de Assunção e da área 
de língua hispânica publicaram entre di-
vertidos e irritados, o autor da chamada 

de auxílio comentou que, durante o tele-
fonema, o pirômano parecia “quase um 
moleque, como se soubesse que tinha 
acabado de fazer uma traquinagem”. 
Era necessário impedir a qualquer custo 
que o maluco cometesse novos atenta-
dos. “Sem dúvida sofreu um ataque ou 
está possuído pelo demônio!”, gritou. 
“É preciso coloca-lo numa camisa-de-
-força e arrastá-lo para um asilo psiquiá-
trico o mais distante possível, para as es-
tepes siberianas, por exemplo. É preciso 
impedir, a qualquer custo, que incinere 
inclusive os livros que ainda não escre-
veu....coisa que este atordoado é bem 
capaz de fazer!”. 
 Agora, falando sério, só posso 
dizer que a atitude de Colombino me 
preocupou seriamente, não apenas por 
se tratar de um amigo de quem gosto e 
a quem admiro de verdade, e que creio 
também gostar de mim e me admirar 
apesar dos meus “ataques de loucura”. 
Fiquei inquieto, principalmente por vir 
do mais alto expoente das nossas ar-
tes, de uma consciência cultural e so-
cial temperada no rigor e na exigência 
de seu trabalho, provada sem cessar em 
seu comportamento como artista, como 
cidadão, nas situações mais críticas de 
nosso país. 
 A ele se devem iniciativas e 
empresas de valiosas projeções no 
campo cultural que tiveram a virtu-
de de nuclear o melhor das gerações 
mais jovens; iniciativas e empresas que 
não tiveram equivalente no campo po-
lítico, onde, em geral, o conceito de 
cultura como atividade viva e criativa 
costuma estar desvalorizado e despre-
zado, ou pior, manipulado de maneira 
maniqueísta e demagógica. 
 Carlos Colombino fundou e 
construiu com suas próprias mãos o 
Centro de Artes Audiovisuais, que se 
transformou em oficina e baluarte da 
cultura da resistência contra a tirania e 
continua atuando contra qualquer recaí-
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da na barbárie política. 
 O vasto complexo do Centro 
vai do Museu do Barro ao Museu de 
Arte Moderna; do Museu De Arte Bar-
roca Hispano-Guarani ao artesanato 
indígena e popular e à escola de artes 
plásticas, onde se formam os jovens ar-
tistas do futuro. Nunca antes houve no 
Paraguai algo nem mesmo remotamente 
parecido: a obra de um visionário renas-
centista, de um artista filantropo em toda 
a extensão da palavra. Colombino certa-
mente não queimou nenhum quadro, mas 
queimou etapas num ritmo vertiginoso 
em prol do trabalho cultural no Paraguai. 
 Colombino pode permitir-se a 
atitude natural de ser contra tudo, como 
declara. Contra tudo que é espúrio e 
corruptor, entenda-se, por que em sua 
luta incessante ele opera sobre o eixo 
indestrutível de sua libertada íntima e 
última, sem a qual nenhum artista pode 
se expressar – ou só o fará pela metade, 
traindo-se no essencial. Bastaria levar 
esse niilista contra tudo a seus limites, 
para ver as consequências. Afortunada-
mente, o niilismo nele é apenas verbal e 
simbólico. Sua arte nutre-se dele. 
 “Cada um pode fazer o que qui-
ser com a sua obra”.
 Preocupou-me que um ser hu-
mano excepcional, um artista de sua es-
tatura e formação quisesse negar a mim 
ou a outros um domínio no qual só a 
soberania individual de um autor pode 
legitimamente decidir e resolver o que 
haverá de fazer com sua obra. Tenho a 
certeza de que Colombino sabe que não 
há poder no mundo que possa torcer 
esta liberdade íntima de um artista ver-
dadeiro. O exemplo de sua obra com-
prova isso, em todos os sentidos. Ele 
pode fazer o que quiser com sua obra, 
sempre que o objetivo seja aperfeiçoa-
-la. Todos temos o mesmo direito e 
estamos obrigados a praticá-lo, contra 
tudo e contra todos. 
 Os artistas e artesãos de todos 

os tempos destruíram os esboços que 
não os satisfaziam para tentar, por apro-
ximação ou rejeições sucessivas, essa 
imagem única que se perfila à luz espec-
tral dos símbolos, das obsessões, dos 
sonhos. É um trabalho feito à base de 
tentativas. Cada um em seu pedaço de 
noite, como costuma dizer Juan Rulfo, 
que sabia desses mistérios eleusinos. A 
natureza leva séculos para chegar à for-
ma perfeita de uma espécie, após longos 
processos de mutações, mortes, ressur-
reições inúmeras. Só a força do gênio 
acerta de uma vez só. Mas o gênio não 
é frequente. Suas aparições costumam 
ser tão espaçadas e demoradas como as 
conquistas da natureza. E no Paraguai, 
precisamente, às vezes passam desa-
percebidas. Um limbo onde se perdem 
muitas obras-primas desconhecidas, 
como no conto de Balzac.
  Quanto a mim, consciente de 
minhas limitações, mas apaixonado pela 
perfeição, mágica e inatingível como 
uma miragem, costumo destruir, quei-
mar ou jogar no cesto do lixo insondável 
essas sombras incertas e frustradas dos 
primeiros originais. Não posso trabalhar 
entre escombros de papéis arruinados. 
Necessito ter bem amplo e limpo o ho-
rizonte onde devo por a primeira nuvem 
ou fazer brilhar a primeira estrela. Para 
que serve repetir o universo? Diante 
do erro irremediável, necessito come-
çar sempre de um pouco antes de zero. 
Assim, queimei a primeira versão do ro-
mance Hijo de Hombre, que me manteve 
aprisionado durante mais de três anos. 
Algum tempo depois insisti e o refiz em 
quatro curtos meses, o mesmo romance 
mas totalmente diferente. Tinha melho-
rado um pouco. Anos mais tarde tornei 
a retoca-lo e acrescentei um novo capí-
tulo. Corrigi resíduos folclóricos, dese-
nhei com mais nitidez a universalidade 
da fábula – coisa que também me va-
leu furibundas críticas de meus amigos 
mais ilustrados de Assunção. Que direi-
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to tinha eu de retocar uma obra inédita? 
E com isso voltávamos ao falso mito do 
autor considerado um deus infalível, e sua 
obra, um objeto sagrado. 
 “Não posso tratar minha obra 
como ossos dos meus antepassados”.
 No preâmbulo da edição cor-
rigida e aumentada de Hijo de Hombre 
pus como epígrafe a frase profunda 
de W.B.Keats: “Quando retoco minhas 
obras, é a mim que corrijo”. Mas nem 
mesmo a advertência do grande poe-
ta de origem céltica livrou-me das iras 
e fúrias de meus etnocentristas fiscais 
hispano-guaranis.
 Também me vi forçado a quei-
mar papéis inéditos a cada nova etapa 
da minha vida errante e sem destino. A 
primeira vez, em 1947, quando fui atira-
do no exílio. A segunda, em 1976, quan-
do a bússola da expatriação indicou-me 
o caminho da Europa, depois de viver 
30 anos em Buenos Aires, cidade à qual 
devo duas coisas relativamente impor-
tantes: minha vida e meu trabalho de 
escritor. Fiz toda minha obra em Bue-
nos Aires. Dela, salvou-se uma parte: a 
escassa colheita do já publicado. Tive 
de destruir um romance inédito, ante-
rior a Yo el Supremo. Durante a guerra 
suja não podia legar a ninguém esses 
papéis comprometedores. Queimei 
também uns trinta roteiros para cine-
ma, a maior parte não filmados; alguns 

muito importantes para mim, e que me 
deram muito trabalho de busca e inves-
tigação em bibliotecas e arquivos. Lem-
bro-me, por exemplo, de La Guerra del 
Desierto, adaptação do fascinante relato 
do comandante Prado, que fez a guer-
ra contra os índios ao lado do general 
Roca. Também tinha escrito uma Vida 
de Facundo Quiroga, inspirado no livro de 
Sarmiento, e que era ao mesmo tempo 
a história do Tigre de los Llanos e do 
próprio Sarmiento, entrelaçados como 
personagens de ficção, que permutavam 
seus papéis em tempos paralelos como 
que por uma magia perversa da história 
no contraponto de civilização e barbárie. 
 Entre esses roteiros cinemato-
gráficos desapareceu também no incine-
rador de meu apartamento uma história 
da colonização judaica na Argentina, a 
primeira tentativa do gênero na histo-
ria daquele país cosmopolita. Estava a 
ponto de ser filmado com o horrendo 
titulo La estrela de David sobre la Pam-
pa, quando veio a tormenta do processo 
(que o próprio Kafka não teria imagina-
do). Esses papéis eram restos preciosos 
para mim, mas não podia andar com eles 
numa bolsa pendurada no ombro, como 
se fossem os ossos de meus antepassados. 
 Não perdi apenas manuscritos. 
Perdi duas ou três bibliotecas inteiras, 
que, quando desapareci pelo funil da 
diáspora, se transformaram em bens de 
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defunto. Dessas árvores de letras caídas 
no abandono, todos fizeram lenha. Os 
invernos são duros, em toda parte. 
 A fumaça dessas queimadas for-
çadas me perseguiram ao longo de mi-
nha vida errante por países estranhos. 
Às vezes, meus olhos se voltam para o 
passado e lacrimejam irritados por tanta 
fumaça. Costumo sonhar às vezes com 
filmes nos quais invariavelmente apa-
reço no papel de traidor ou de vítima, 
caminhando através das chamas de um 
inferno dantesco.  O último círculo não 
é o da fábula teológica de Dante, mas 
o mito da Terra-sem-Mal dos Guaranis. 
O mito do lugar que levou seu lugar a 
outro lugar. O mito do fogo que nunca 
se apaga. Talvez venha dai minha rela-
ção doméstica com o fogo, simbólico 
ou não. Queimei os originais da versão 
inconclusa de El Fiscal porque, da mes-
ma forma que nos demais atos da vida, 
também um ato artístico ou literário 
pode acabar fracassado. Só que, é claro, 
os atos equivocados da vida não podem 
ser queimados. Só julgados à revelia – o 
que não prova outra coisa a não ser que 
a obra artística  ou literária, é uma reali-
dade artificial, fictícia e fátua. Principal-
mente quando acaba sendo malfeita ou 
não coincide com o projeto entrevisto 
ou obsessivamente sonhado pelo autor. 
Neste caso, um quadro, um livro, uma 
partitura, formam uma segunda realida-
de equivocada ou equívoca que o mare 
Magnum da indústria cultural faz passar 
como se fosse boa. 
 Tal ato falho depõe contra o 
autor e exige imperiosamente que ele 
a anule e comece de novo. A lealdade, 
com sua liberdade íntima e última, exige 
dele renúncia e tenacidade. Renúncia às 
obras malfeitas ou aos bens mal-habita-
dos. Tenacidade no trabalho incessante 
da criação. Tenacidade orgânica da natu-
reza e da vida para encontrar e plasmar 
as formas justas em sua maior intensi-
dade e luminosidade. Também em seu 

maior mistério. 
 Queimei, pois, sem pena nem 
glória o primeiro manuscrito de El Fis-
cal à procura do húmus sedimentário da 
boa terra, como fazem os camponeses 
com os roçados nos montes onde a boa 
semente não morre. Por tudo isso, es-
tranhei que se desse inusitada transcen-
dência pública a um recurso de mera 
estratégia criativa, a um fato que só dizia 
respeito à minha responsabilidade de 
autor; fato que eu achava ter comunica-
do a um companheiro dileto, como dois 
bons amigos costumam fazer sobre as 
agruras de seus respectivos trabalhos. 
 Destruí esses originais porque 
não sinto grande estima pelas ruínas. 
Sobretudo quando essas ruínas são ain-
da novas, ou seja, quando uma obra nas-
ce arruinada. Talvez um artista de gênio 
custe a compreender essas efusões do 
mau humor de um autor medíocre.
 Mil e quinhentas folhas e três 
anos de trabalho não tinham consegui-
do modelar a obra sonhada. Transfor-
mam-se em fumaça. Sou muito exigente 
comigo mesmo e, evidentemente esses 
rascunhos não tinham chegado ao nível 
exigido por mim como leitor de uma 
obra ainda inédita, mas já escrita em 
mim. Senti-me liberado e rejuvenesci-
do, como de volta ao ponto de partida 
de três anos atrás, disposto a recomeçar 
a tarefa talvez com maior entusiasmo, 
com mais soltura e liberdade de espírito, 
com a sabedoria do assunto que eu não 
tinha tido antes, já que nenhuma experi-
ência é totalmente inútil. 
 Não queimei os originais de El 
Fiscal para me livrar de uma obra ruim 
ou medíocre. Queimei-os porque tive 
a terrível sensação de que se tratava 
de uma grande obra abortada e sabia 
que deveria recomeça-la, continua-la e 
termina-la, contra todas as embosca-
das do desânimo, das coisas malfeitas, 
da frustração. Queimei-os talvez pelas 
mesmas razões – guardadas as devidas 
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proporções – que Hernán Cortés teve 
para queimar seus navios. Como um 
exorcismo ao mesmo tempo fabuloso e 
real para evitar a fuga e a covardia diante 
da obra inacabada. 
 El Fiscal é um romance forte e 
profundo, enraizado no que há de mais 
vivo na tragédia nacional paraguaia, mas 
projetando-se na direção do universal. 
O tempo narrativo engloba desde a he-
catombe de Cerro Corá até nossos dias. 
Essa longa noite encerra-se com a mor-
te simbólica de um tirano, que morre 
de três mortes convergentes. E é preci-
samente a execução dessas três mortes 
simultâneas o mecanismo que mantém 
o suspense narrativo, ainda que não se 
trate de um romance policial, e sim de 
uma meditação histórico-metafísica so-
bre a corrupção do poder e o poder da 
corrupção. Sobre a impossibilidade da 
justiça, mas também sobre a possibili-
dade do resgate do ser mais degradado 
e corrompido. 
 É um vasto friso coletivo, trata-
do de maneira quase pictórica, onde se 
ergue a presença multitudinária de um 
povo. Um incessante pulular de vida em 
três planos, nos quais se entremeiam o 
passado, o presente e o futuro. 
 A tragédia da coletividade gira 
em torno de uma história de amor entre 
um homem e uma mulher, que também 
se deslocam ao longo das noites e dos 
dias de um século, imunes à corrosão do 
tempo e do universo. Como ia queimar 
a belíssima e estelar Clara Tarsis, que 
vive em mim como um fulgor inextin-
guível? Fulvia Manso e outras mulheres 
desta história, na qual predominam pro-
tagonicamente as mulheres? 
 O narrador, Felix Vera, namo-
rado de Clara Tarsis, esse homem que 
viveu sempre seu último quarto de hora, 
assume messianicamente a missão de ser 
o julgador e vingador de uma coletivida-
de. Na impossibilidade de justiça, o jul-
gamento se volta contra a coletividade 

e contra ele mesmo. O juiz extra-oficial 
se transforma em vítima. As torturas o 
transformaram em um toco de homem 
que se arrasta, cego, pelo imenso pátio 
da cadeia Emboscada, mendingando 
sua comida com um prato de lata entre 
os dentes, entre um e outro pulular de 
farrapos humanos. 
 O velho e corroído castelo co-
lonial de Arekutakuá, transformado na 
colônia penitenciária de Emboscada, é 
um lugar mítico. Ali, o tempo não pas-
sou. Clara Tarsis chega lá e reconhece o 
amante, apesar da monstruosa destrui-
ção de seu corpo amado. Chora sobre 
ele, como Hécuba sobre o esposo mor-
to. O homem cego apenas ouve o go-
tejar das lágrimas sobre o prato de lata. 
O guardião da prisão (existe um só) os 
separa a golpes de fuzil e arrasta Clara 
até o grande porão onde jazem as mu-
lheres, nuas e desgrenhadas, que gritam 
roucamente, como carpideiras. 
 “Das páginas queimadas renas-
cerá meu romance-testamento”. 
 E é aqui, no meio desse coro 
fantasmal de condenadas, onde o mis-
tério do amor triunfante representa 
seu último ato sobre o horror e sobre 
a morte. Não estou autorizado a revelar 
este segredo, possessão da escritura. 
 Esse friso coletivo há de ser 
refeito. De suas cinzas, o fiscal mon-
ta guarda e espera, com a certeza de 
não se equivocar desta vez. A fumaça 
das páginas queimadas assinala o lugar 
onde haverá de nascer e crescer esse 
romance-testamento, esse adeus defi-
nitivo à terra dos homens, aos homens 
da minha terra. Testamento e adeus, 
inevitáveis, mas hoje em dia talvez um 
pouco prematuros. 

Tradução: Eric Nepomuceno.

Em 2003 Roa Bastos recebeu 
a condecoração máxima do 
Estado Cubano em Havana, 
como reconhecimento à 
transcendência revolucionária 
de sua obra.
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AS REBELDIAS DE LIMA BARRETO 
CONTRA IDIOTAS TESES RACISTAS
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 “O que há de pessoal nos meus 
pobres livros interessa muita gente”, es-
creveu certa vez Lima Barreto. É uma 
advertência que deveria ser lembrada a 
seus novos leitores e repetida aos an-
tigos.  “Em verdade, vivo em tempos 
escuros”, poderia ter dito com Brecht, 
com quem certamente partilhava ao sa-
ber de que “Também o ódio contra a vi-
lania/ Desfigura as feições./ Também a 
cólera contra a injustiça/ Enrouquece a 
voz”. A crispação que muitas vezes per-
cebemos nos escritos do autor carioca 
não tem outra origem. 
 Com facilidade nos esquece-
mos das injustiças passadas, anistiamos 
o opressor de ontem com generosidade 
excessiva. Em 1888, logo depois do 13 
de Maio, os tipógrafos da Casa Lomba-
erts produziam caprichado jornal co-
memorativo da Abolição e nele home-
nageavam a signatária da Lei Áurea. No 
poema “Princesa e mãe” podia-se ler: 
“Houve um tempo, senhora, há muito 
já passado...”. 
 Consideravam, talvez, e era ver-
dade, de que uma etapa tinha sido venci-
da e a luta deslocava-se para outro pata-
mar. Tratava-se, agora, de libertar todos 
os homens: “Como ainda estamos longe 
de ser livres! Como ainda nos enleamos 
nas teias dos preceitos, das regras e das 
leis!”, escreve Lima Barreto. A Exclama-
ção exprime lamento e indignação, mas 
não fica nisso. Não é emoção inarticu-
lada, seus alvos polêmicos estão preci-
samente enunciados: os preconceitos, as 
regras, as leis. Lima Barreto tinha chega-
do ao anarquismo, mais especificamente 
ao chamado anarquismo comunista ins-
pirado nas doutrinas de Kropótkin. 
 A exposição que se segue acerca 
da formação de suas convicções é uma 
hipótese, espero que bem fundada, e 
apoia-se em seus textos e em algumas 
interpretações: é uma espécie de retrato 
intelectual resumido, esboço de retrato.
Com aquela habilidade de compor per-

fis e situações, Gilberto Freyre recria os 
conflitos que Lima Barreto teria vivido:
“Em Lima Barreto, a aguda sensibilida-
de, completada pela incomum informa-
ção literária, não deixou de o advertir da 
circunstância de sua condição de homem 
de cor, descompensada por encantos ou 
atrativos não só de personalidade como 
de boa situação econômica, e concorrer 
para a sua inferiorização social no Brasil 
de seu tempo. Pois não faltando o que 
em inglês intraduzível se chama insight 
– insight, no seu caso, não só pessoal 
como literário – terá surpreendido, em 
gestos incompletos e meias palavras, re-
jeição a sua pessoa da parte dos bem-
-situados socioeconomicamente na vida 
e essa situação vantajosa acentuada pe-
las insígnias étnicas de gente tida como 
superior. Gestos incompletos e meias 
e palavras que ele talvez completasse 
ou totalizasse dizendo-se a si próprio: ‘ 
És um inferior’. E como devia, como 
quase todo brasileiro intelectualizado 
da sua época, ter lido o seu Le Bom e 
o lido considerando-o mestre de uma 
emergente sociologia transcomtiana, tu 
não passas de um ente biologicamente 
inferior como mestiço. Tu és mestiço, 
Lima Barreto!
 A fantasia do mestre pernam-
bucano presta-nos o serviço de regis-
trar a vulgarização da pretensa verda-
de científica do racismo, originando 
o chamado “senso comum”, fórmula 
fácil, aforismo, que pode orientar de 
maneira preconceituosa os comporta-
mentos sociais. 
 No entanto, há pouca verdade 
no perfil que esboça. Eis o depoimento 
de José de Araújo Vieira (1880-1948), 
que conheceu no Rio de Janeiro: “Nada 
alheio ao preconceito de cor, que a nos-
sa estima pelo negro conservou, depois 
da Abolição, somente isento da intran-
sigência colonial, o escritor de Numa e 
ninfa evitou um tremendo complexo 
de inferioridade. Em vez de se hu-
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milhar, o mulato reagia. Modesto na 
convivência comum, condescendente 
para aqueles que tinha por sinceros, 
ninguém o provocasse.”
 Muito cedo Lima Barreto con-
venceu-se da falta de base científica das 
teorias racistas. Não tinha decerto a cla-
reza, que depois conquistou, de que a 
doutrina nasceu com a expansão impe-
rial do último quartel do século XIX: a 
mais cruel exploração, justificada pela 
“inferioridade” dos explorados, mas-
carava-se como tarefa civilizatória, “o 
fardo do homem branco” de Kipling: 
“o fardo do homem branco: surrar os 
negros a fim de trabalharem para ele”, 
ironizaria Lima Barreto (FM, 171).
 Num primeiro momento, po-
rém, o que lhe chega é o eco do debate 
que se travava na Europa. Não devemos 
esquecer tampouco os documentos bra-
sileiros de participação nesse debate: é 
de 1884 o folheto abolicionista de Mi-
guel Lemos, O positivismo e a escra-
vidão moderna; em 1889, Araripe Jr. 
Menciona o estudo do publicista rus-
so Jacov A. Novicov, O futuro da raça 

branca (1897), também anti-racista.
 Foi também um discípulo po-
sitivista de Durkheim, Célestin Bouglé 
que com o seu A democracia diante da 
ciência (1904), forneceu a Lima Barreto 
os argumentos para elaborar um pensa-
mento de resistência. Temos dois tes-
temunhos disso entre outros: a minuta 
de uma carta que dirigiu a Bouglé, a que 
se atribui a data de 1906 e, sobretudo, 
a bela página de seu Diário íntimo, o 
último registro de 1905: “Vai-se esten-
dendo, pelo mundo, a noção de que há 
certas raças superiores e umas outras in-
feriores, e que essa inferioridade, longe 
de ser transitória, é eterna e intrínseca à 
própria estrutura da raça.
 Diz-se ainda mais: que a mistu-
ra entre essas raças são um vício social, 
uma praga e não sei que cousa feia mais.
 Tudo isso se diz em nome da 
ciência e a coberto da autoridade dos 
sábios alemães.
 E assim a coisa vai se espalhan-
do, graças  à fraqueza da crítica das 
pessoas interessadas, e mais do que à 
fraqueza, à covardia intelectual de que 
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estamos apossados em face dos gran-
des nomes da Europa. Urge ver o pe-
rigo dessas ideias, para a nossa felicida-
de individual e para a nossa dignidade 
superior de homens. Atualmente ainda 
não saíram dos gabinetes e laboratórios, 
mas, amanhã, espalhar-se-ão, ficarão à 
mão dos políticos, cairão sobre as rudes 
cabeças da massa, e talvez tenhamos de 
sofrer matanças, afastamentos humi-
lhantes, e os nossos liberalíssimos tem-
pos verão uns novos judeus.
 Os séculos que passaram não ti-
veram opinião diversa a nosso respeito 
– é verdade; mas, desprovidas de qual-
quer base séria, as suas sentenças não 
ofereciam o mínimo perigo. Era o pre-
conceito; hoje é o conceito.
 Esmagadoras provas experi-
mentais endossam-no. Se F. tem 0,02m 
a mais no eixo maior da oval de sua ca-
beça, não é inferior a B., que tem menos, 
porque ambos são da mesma raça; con-
tudo, em se tratando de raças diferentes, 
estão aí um critério de superioridade.
 As mensurações mais idiotas são 
feitas, e, pelo complacente critério do sis-
tema métrico, os grandes sábios estabele-
cem superioridades e inferioridades.
 Não contentes com isso, bus-
cam outros dados, os psíquicos, nas 
narrações dos viajantes apressados, de 
touristes imbecis e de aventureiros da 
mais baixa honestidade”.
 Convém sublinhar a origem 
positivista desta postura anti-racista e 
democrática. Bouglé revela inteira cons-
ciência de que está discutindo não só as 
bases científicas, mas também as impli-
cações políticas das doutrinas sobre a 
hereditariedade, a diferenciação e a con-
corrência. Tratava-se, para ele, de mar-
car o lugar próprio da Sociologia: a ci-
ência da sociedade não pode confundir 
nem seu objeto nem seu método com 
os das ciências da natureza.
 Importante também compre-
ender a formação do pensamento do 

Lima Barreto: não me quer parecer 
que aceitasse ecleticamente qualquer 
doutrina. Antes, adotava diante de-
las uma atitude crítica, isto é, seleti-
va, recolhendo os componentes que 
pudesse combinar um ponto de vista 
coerentemente libertário. Ao emanci-
par os espíritos do preconceito das ra-
ças, naturalista, o positivismo cumpria 
uma tarefa libertadora. 
 A barreira das estava racional-
mente demolida. Tratava-se agora de 
transformar as ideias em força social, 
divulgando-as. Mas havia outras barrei-
ras entre os homens. Separavam-nos, 
por exemplo, as fronteiras nacionais e a 
paixão patriótica:
 “A paixão patriótica, como todas 
as paixões, cega; mais do que nenhuma 
outra, porém ela é sáfara e estéril. Ela 
nos faz julgar mal os semelhantes, ho-
mens como nós, sofrendo como nós a  
sua triste condição humana, sem que, 
julgando-os mal, nós os procuremos 
melhorar, mas matá-los”.
 Uma das consequências desta 
paixão é a guerra. Não vou examinar as 
oscilações e os complexos movimen-
tos da reflexão sobre a Primeira Guerra 
Mundial em Lima Barreto. Basta registrar 
suas conclusões ao final dela: aponta, de 
um lado, a irônica vitória dos vencidos, a 
vitória do espírito guerreiro, dito alemão, 
entre os que se aliaram em nome da paz. 
De outro, o remédio que enxergava: “A 
guerra não resolveu nada; ela faliu como 
processo para solucionar questões entre 
Estados. A resolução destas questões só 
poderá ser obtida pela eliminação destes 
pequenos Estados...”.
 Com grande agudeza, desen-
volve sugestão de Spencer e percebe 
possíveis consequências da apologia 
pela imprensa dos esportes violentos e 
competitivos – o grande exemplo era o 
futebol, que se implantara como diver-
são para as massas. A imprensa como 
que canonizava os campeões esportivos 
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pelo capitalismo, entre ricos e pobres.
“Desde que o governo da República fi-
cou entregue à voracidade insaciável dos 
políticos de São Paulo, observo que o 
seu desenvolvimento econômico é guia-
do pela seguinte lei: tornar mais ricos os 
ricos; e fazer mais pobres os pobres”.
 Em Fénelon vai buscar a afir-
mação de que “os ricos são apenas os 
depositários das posses que pertencem 
a todo o gênero humano”, que qualquer 
libertário subscreveria. De sua parte, es-
creve lapidarmente.”
 “A propriedade é social e indi-
víduo só pode e deve conservar para 
ele, de terras e outros bens, tão somen-
te aquilo que precisar para manter a sua 
vida e a de sua família, devendo todos 
trabalhar da forma que lhes for mais 
agradável e o menos possível, em bene-
fício comum”.
 Diante da desordem social 
vigente, chega a defender o recurso 
extremo da “convulsão violenta”, em 
texto de 1919. Sonha com um mun-
do sem fronteiras nacionais, os países 
sem divisão de classes, organizado 
mediante o “livre acordo libertário”. 
Suas palavras.
 “Não há um (anarquista), e com 
razão, que não negue o Estado e duvi-
de da eficácia da Legislação. Em geral, o 
o anarquismo quer é soltar os homens, 
deixa-los agir livremente, sem leis nem 
regulamentos, ou peias legais quaisquer, 
para que, pela livre e autônoma ação 
de cada que, pela livre autônoma ação 
de casa uma das forças individuais, em 
virtude da simpatia que nos solicita, uns 
para os outros, se obtenha naturalmente 
o equilíbrio de todas as forças e ativida-
des humanas”.
 Não se sustenta a afirmação de 
que Lima Barreto tenha tido simpatias 
monarquistas, a menos que se apanhem 
fragmentos isolados de seus escritos. 
Partilhava das opiniões anarquistas acer-
ca da República. A proelamação, segun-

como exemplo a ser imitado, uma atua-
lização das “legendas”, como viria a in-
terpretar André Jolles. Além disso, “leva 
ao espírito dos moços dos sports uma 
arrogância, um sentimento desarrazoa-
do dos seus merecimentos próprios, um 
desprezo pelas altas manifestações da 
inteligência, quando uma característica 
sempre pronta para resolver tudo pela 
violência, a “muque”.
 Otto Maria Carpeaux lembra 
que “um dos primeiros gritos do fascis-
mo” foi a publicação, na Alemanha de 
Weimar, do livro de Wolfgang Graeser, 
O sentido corporal, defesa da “revolu-
ção da vida quotidiana pelos esportes 
e da revolução da política parlamentar 
pela violência sem discussão”.
 Outro efeito perverso do na-
cionalismos foi sua instrumentalização 
interna por ocasião das grandes greve 
dos trabalhadores, a partir de 1917: os 
estrangeiros, que vieram vender sua for-
ça de trabalho, trouxeram também sua 
experiência de luta de seus países de ori-
gem. Tornaram-se por isso indesejáveis.
 “Os estrangeiros, agora, já não 
serviam e eles (capitalistas e políticos 
paulistas) queriam livrar-se do incô-
modo que os forasteiros lhes davam, 
criticando-lhes os atos, a sua cupidez, 
o esquecimento de seus deveres de go-
vernantes, para só proteger os ricaços, 
os monopolistas, que eram também 
estrangeiros (....), (os trabalhadores es-
trangeiros) podem e devem finalizar as 
suas coisas, pois nós os chamamos e 
eles suam por aí”.
 Contra os nacionalismos e suas 
sequelas de guerra e xenofobia (seleti-
va) opõe o projeto sintetizado no lema: 
“queremos paz e anarquia”. Está claro, 
no seu pensamento, que a contradição 
“nacional” versus “estrangeiro” enco-
bre outra: capitalista versus trabalha-
dor. Com efeito, outro obstáculo para a 
construção de uma verdadeira comuni-
dade humana é a divisão, aprofundada 
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do ele, “foi a queda do partido liberal 
e a subida do conservador, sobretudo 
da parte mais retrógrada dele, os escra-
vocratas de quatro costados. Benjamin 
Mota, escrevendo no jornal anarquista 
O Protesto, a 15 de novembro de 1899, 
afirma: “ nada lucrou o povo com a 
mudança de forma de governo: o que é 
preciso é abolir os governos, quaisquer 
que eles sejam; o que preciso é destruir 
o passado e reconstruir sobre as cinzas 
da sociedade de paz e amor, de solida-
riedade e justiça, de trabalho e harmo-
nia, que é a Anarquia.”.
 Se ainda persistir dúvida, é ler a 
irônica página em que Lima, em 1918, 
se dirige a Rodrigues Alves, que serviu 
aos dois regimes: “sendo avançado em 
anos, é de esperar que Vossa Excelência 
esteja agora à apreciação dos homens e 
dos regimes”.
 No ano seguinte, desqualifi-
cando o processo eleitoral, “um modo 

como qualquer outro de obterem um 
senhor, porque os homens não podem 
passar sem um”, afirma com descrença 
que “o melhor é não experimentar uma 
mudança”. É que a mudança de gover-
nante, como a mudança de forma de go-
verno, deixa intocado o essencial, para 
um anarquista: não se abole o governo.
 “Hay gobierno? Soy contra.”
 Não deixada também de obser-
var que a Republica nascera e se conser-
vava sob o signo do positivismo, com 
sua apologia do governo forte, centra-
lizado, ditatorial, fazendo da Ordem a 
pré-condição do Progresso. (Recorde-se. 
A esse propósito, que a fórmula integral 
de Comte era “o Amor por princípio, a 
Ordem por base, o Progresso por fim”). 
Nesse ponto, quando o positivismo se 
colocava a serviço da opressão, situa-se 
a linha de separação para Lima Barreto.
 Critica a ingênua veneração po-
sitivista pela racionalidade científica. Re-
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Zenir Campos Reis, ex-professor de literatura da 
Universidade de São Paulo.

pete a arrogância de uma cidade a ser-
viço da dominação. Apoia-se em antigo 
mestre da Escola Politécnica. Otto de 
Alencar, a quem atribui o pensamento 
de que “nunca conseguiremos sobrepor 
ao universo as leis que supomos eter-
nas e infalíveis. A nossa ciência não é 
nem mesmo uma aproximação: é uma 
representação do Universo, peculiar 
a nós e que, talvez, não sirva para as 
formigas e gafanhotos. Ela não é uma 
deusa que possa gerar inquisidores de 
escalpelo e microscópio, pois devemos 
sempre julgá-las com a cartesiana dúvi-
da permanente. Não podemos oprimir 
em seu nome”.
 Em nome do darwinismo é que 
se havia criado a noção  de “raças infe-
riores”, dominadas pelas “superiores”, 
mais aptas ou mais fortes, vencedoras 
no processo de concorrência ( a luta 
pela sobrevivência) e transmitindo he-
reditariamente os caracteres superiores. 
Kropótkin ocupar-se-ia em responder a 
essa interpretação, parcial e tendencio-
sa, segundo ele, dos escritos de Darwin. 
Nascido de uma série de artigos polê-
micos publicados na prestigiosa revista 
inglesa Nineteenth Century,  a partir de 
1890, o livro A ajuda mútua (1902) foi a 
mais importante exposição das bases do 
anarquismo comunista. Sua teses cen-
tral está assim resumida em Bagatelas, 
de Lima Barreto.
 “A vitória do homem na Terra 
sobre as grandes feras não foi devido à 
sua força muscular, ao seu isolamento, 
à sua capacidade de lutar corpo à corpo 
com elas. Foi devido à sua inteligência e 
a inteligência provém da capacidade do 
homem para a sociabilidade com seus 
semelhantes. Ela aumentará tanto mais 
em extensão quanto mais perfeita for 
essa sociabilidade. A carabina é, no final 
das contas, inteligência.”.
 Kropótkin, em A ajuda mútua, 
passa escurpulosamente em revista as 
antecipações mesmo embrionárias da-

quele seu modo de ver. Goethe em car-
ta a Eckermann (1827), conferência de 
Kessler em S. Petersburgo (1879), con-
ferência de Lanessan em Paris (1881), 
livro de Buchner, O amor e o amor da 
vida no mundo animal (1881-1882, 2. 
Ed, 1885).
 O príncipe russo, depois de 
examinar extensa documentação da 
zoologia, da antropologia e da história 
econômica e social, transmite a convic-
ção de que “os artifícios da mente não 
se  podem opor ao sentimento da ajuda 
mútua, pois esse sentimento foi educa-
do durante milhares de anos pela vida 
social humana e por centena de milha-
res de anos de vida pré-humana nas so-
ciedades animais”.
 Dessa convicção partilhava nos-
so escritor, que orientou seus esforços 
de intelectual no sentido de incorporá-
-la, uni-la com um só corpo, à sua 
concepção de vida e de escrita. É uma 
concepção refinada, a sua de literatura 
militante. Apesar dos objetivos comuns, 
distinguia-se das propostas da chama-
da “literatura útil”, verdadeira palavra 
de ordem entre os literatos anarquistas 
seus contemporâneos. 
 Em rápida síntese, a literatura 
militante deveria, tendo como pressu-
posto a comunicação clara, estabelecer 
pontes entre todos os seres, de todos os 
lugares e de todas as épocas. E, “Am-
plius!”, 1919 (Histórias e sonhos), e “O 
destino da literatura”, 1921 (Impressões 
de leitura), estão desenvolvidos mais ex-
tensamente seus pontos de vista. 
 Não hesito em dizer que des-
tas concepções nasceu a mais instigan-
te produção literária do Brasil, entre 
Machado de Assis e o modernismo de 
1922. Uma releitura atenta dessa obra 
poderá ensinar-nos muito, ainda hoje.
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TEATRO

PROJETO 
QUE PERMANECE

O INCÊNDIO QUE ABALOU A CULTURA BRASILEIRA AO 
DESTRUIR PARTE DO AUDITÓRIO SIMÓN BOLÍVAR É 

EPISÓDIO DO PASSADO. UM DOS TEATROS BRASILEIROS 
MAIS RESPEITADOS DO PAÍS JÁ ESTA SE RECUPERANDO. 

E PASSA BEM OBRIGADO!

Leonor Amarante
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 Comandar o Auditório Simón 
Bolívar é um desafio permanente, não 
só pela complexidade arquitetônica, 
mas também pela diversidade da pro-
gramação que abarca desde concertos 
sinfônicos a eventos populares de tea-
tro e música. Ao longo de 25 anos dois 
nomes se revezam à frente desse mo-
numental teatro: Juçara Guerreiro e Dora 
Gussi, ambas com 25 anos de Memorial. 
 O teatro passou por um incên-
dio que destruiu palco e plateia, mas 
deixou praticamente intacto o foyer 
com obras impactantes como as de Vic-
tor Arruda Ceschiatti e Carlos Scliar. Ju-
çara, gerente de planejamento e eventos 
culturais lembra que em novembro do 
ano passado, mais precisamente em 29 
de novembro de 2013, os funcionários 
do Memorial, foram surpreendidos com 

um violento incêndio que destruiu as 
instalações do Auditório. “Ficamos cho-
cados, afinal o teatro foi palco de inú-
meros shows com os mais renomados 
nomes da música latino-americana po-
pular e erudita. Foram tantos os eventos 
memoráveis que se torna difícil destacar 
um deles”.
 Desfilaram pelo palco do Me-
morial, desde Mercedes Sosa com Mil-
ton Nascimento a Libertad Lamarque, 
Chico Buarque de Holanda, Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogros-
so, Astor Piazzolla, Balé de Cuba com 
a presença de Alicia Alonso, Paralamas 
do Sucesso, entre tantos outros. Gran-
des estadistas como Gorbachev, Bill 
Clinton, Fidel Castro e políticos como 
Fernando Henrique Cardoso, Sanguine-
ti, Hugo Chaves também passaram por 
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O foyer do Auditório 
Simón Bolívar 

praticamente resistiu 
ao fogo. Nenhuma das 

obras de arte deste local 
foram danificadas.
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ELAS FORMAM UMA DUPLA QUE SUPERVISIONA TUDO NO AUDITÓRIO SIMÓN 

BOLÍVAR: AGENDA, PALCO, CAMARIM, FOYER, PÚBLICO, BILHETERIA, SEGURANÇA. 

QUASE NADA ESCAPA DO OLHAR DE JUÇARA GUERREIRO E DORA GUSSI, QUE 

AINDA CONSEGUEM ADMINISTRAR O EGO DOS ARTISTAS. 

aqui. “Com os olhos no futuro, o Me-
morial trabalha hoje na recuperação do 
Auditório, mas sem data marcada para a 
sua reinauguração.
 Com o fechamento temporá-
rio do Auditório estamos dando ênfa-
se à Feira de Cultura Popular Latino 
Americana”, comenta Juçara. O evento 
acontece todos os sábados na praça do 
Memorial, das 11 às 18 horas, com apre-
sentações de circo, teatro infantil, show 
de malabares, apresentações com bone-
cos e fantoches, barracas com comidas 
típicas dos países latinos americanos, 
além de um show musical.
 Em junho e julho haverá sor-
teios de álbuns da Copa do Mundo, 
posto de troca de figurinhas, torneio de 
“bafo” nas categorias infantil, infanto-
-juvenil, juvenil e sênior. Durante toda a 

realização da Copa um telão transmitirá 
os principais jogos e toda a população 
está convidada a dividir as emoções.
 Dora, gerente do Auditório, diz 
que muito mais que um teatro o espa-
ço é um ponto de encontro da cultura 
latino americana. “Com seis mil me-
tros quadrados e capacidade para 1.600 
pessoas, o Auditório se destaca como 
um dos maiores da cidade de São Paulo 
tornando-se referência no contexto nacio-
nal como local adequado para debates da 
cultura latino americana, levando à popu-
lação questões fundamentais que envol-
vem a América Latina e a integração de 
culturas diferentes dos países da região.
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Leonor Amarante é jornalista, curadora e editora 
da Revista Nossa América.
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COLEÇÃO MEMO

 Foi através do cinema que co-
mecei a tomar consciência dos outros 
países latino-americanos. Amávamos o 
México que nos vinha por meio das ima-
gens do diretor de fotografia Gabriel Fi-
gueroa, o parceiro constante do diretor 
Emilio Fernandez, célebre pelos seus 
grandes planos de paisagens cobertas 
de nuvens. Imagens que certamente in-
fluenciaram a fotografia de Chick Fowle 
em O Cangaceiro, um dos épicos brasi-
leiros dos anos 50. O cinema era refúgio, 
lugar mágico onde nos escondíamos e 
nos afastávamos daquela pasmaceira 
que era a vida interiorana. Araraquara 
não diferia das outras cidades. Vivíamos 
em pequenos feudos, cada cidade fecha-
da em si, as comunicações eram difíceis, 
escassos os telefones, complexíssimas 

as ligações interurbanas. As bancas re-
cebiam poucos jornais e as duas revistas 
semanais, O Cruzeiro e Manchete, eram 
disputadas no braço. Na primeira, lía-
mos Pedro Lima e Alex Viany, na outra 
havia o Henrique Pongetti e o Justino 
Martins, este especialista nos festivais 
de Cannes. Nossa relação com o mundo 
era através da sessão de cinema e existia, 
em torno dela, um cerimonial. Mais que 
isso. Ritual sagrado, do qual participava 
toda a cidade.
 A semana cinematográfica era 
dividida em etapas. Terça-feira, sessão 
das moças, com filmes românticos, his-
tórias de amor, "senhoras e senhoritas" 
pagando meia-entrada. No entanto, este 
conceito de filmes para moças parecia 
elástico. Porque na terça-feira se assistia 

STRIP-TEASE

DE GILDA

Ignácio de Loyola Brandão

O TEXTO PUBLICADO NA COLEÇÃO MEMO FAZ 
PARTE DA PRIMEIRA “FORNADA” DO LIVRO DE 

BOLSO LANÇADO PELO MEMORIAL EM 1998
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a dramalhões mexicanos de primeirís-
sima linha. Havia neles três linhas im-
batíveis. Nino Sevilla e Maria Antonieta 
Pons e Amalia Aguiar, donas de coxas 
monumentais. As três eram cubanas, 
mas fizeram carreira no México. Não 
eram bonitas, mas quem olhava para o 
rosto? Íamos ver rumbas e elas rebola-
vam como ninguém. Havia um ritual, 
porque os dramalhões eram reprisados 
na quarta-feira. Na terça enviávamos 
um espião ao cinema encarregado de 
"cronometrar" o filme e verificar em 
que momento a rumba entrava e quan-
to tempo demorava. No dia seguinte, 
estávamos no balcão, à postos. Súbito, 
o espião avisava: "Vai começar". Abrí-
amos as braguilhas e prestávamos ho-
menagens coletivas àquelas maravilhas. 
Os dramalhões extrapolavam na liber-
dade de produzir non-sense. Lembro-
-me que num dos filmes, Nino Sevilla 
encontrava seu bebê jogado numa lata 
de lixo. Por mais que ousem, as novelas 
das seis de hoje não fariam isso. O que 
nos encantava era esta audácia. Se é dra-
malhão, é para valer! Os mexicanos não 
brincavam em serviço e por isso manti-
veram por anos o domínio das plateias. 
Os títulos davam o tom: Pervertida, Ví-
timas do Pecado, Casa da perdição, A 
desgraçada, A insaciável, Mulheres de 
fogo. Até chegar os anos 60 e o intelec-
tualismo revisionista varrer as telas, que 
se viram repletas do engajamento e do 
social, esvaziaram as plateias com filmes 
discursivos, pesados, chatíssimos.
 A quarta-feira era dedicada às 
reprises. Na quinta, um filme de catego-
ria, um policial classe B, uma aventura, 
as fantasias sobre as Mil e uma noites. 
Na sexta-feira, pouca gente saía de casa, 
reprisáva-se o programa da terça ou 
quinta. Sábado, outro filme especial, em 
geral um sucesso que estava sendo exi-
bido em São Paulo. Faroestes de primei-
ra linha como No tempo das diligências 
ou um policial como Alma torturada, o 

grande êxito de Alan Ladd e Veronica 
Lake. Domingo, o grande momento. 
A sessão das 20h no Odeon, o cinema 
chique, era o máximo. Dia de musicais 
da Metro, como Festa brava (Esther 
Willians, com seu porte atlético, exibia 
grandes pernas) e A filha do comandan-
te, ou dos grandes dramas Amar foi mi-
nha ruína, Em cada coração um pecado 
e Gilda. Que escândalo Rita Hayworth 
provocou fazendo um strip-tease que 
jamais foi strip, o máximo que ela re-
tirou foram as luvas. No entanto, Rita 
era símbolo de pecado, luxúria, con-
denação, e os padres botaram a boca 
no mundo, prometeram excomunhão. 
Quantas moças não ficaram traumatiza-
das por terem visto Gilda?
 Domingo, dia de grandes filas, 
perfumes, grandes sucessos. Dos filmes 
orgulhosamente exibidos "simultanea-
mente" com São Paulo, como: Rebeca, 
mulher inesquecível, Os dez manda-
mentos, Sob o signo de capricórnio, 
Yolanda e o ladrão, No tempo das di-
ligências, Festim diabólico, O cangacei-
ro, Suplício de uma saudade, Férias de 
amor, Sansão e Dalila, Arroz amargo, 
Pacto sinistro. Eu adora Ruth Roman! 
Passei anos acreditando que tinha sido 
o único fã brasileiro de Ruth até o dia 
em que li um reportagem de Sonia No-
lasco sobre ela. Quando contei a Sonia 
desta paixão, ela me mandou uma foto 
de Ruth, que amei mais que Ava Gad-
ner, Silvana Mangano, Rossana Podestá, 
Ginger Rogers, Olivia de Havilland, Rita 
Hayworth, Marilyn Monroe, Bette Da-
vis, Cyd Charisse, Natalie Wood, Susan 
Strassberg, Françoise Arnoul, Eliane 
Lage. Que elas me perdoem esta con-
fissão extemporânea. A foto é daquelas 
perfeitas, produzidas aos milhares pelos 
departamentos de publicidade dos estú-
dios de Hollywood, num tempo em que 
o cinema tinha mais glamour, ainda que 
os filmes hoje sejam melhores.
 Existia então uma curiosa ins-
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tituição, uma censura feita pela igreja 
católica. Chamava-se Orientação Moral 
dos Espetáculos, OME. Alguém, em al-
gum lugar, assistia aos filmes e organi-
zava uma lista com classificações como: 
Aceitável. Aceitável para Adultos. Bom. 
Livre. No meio da semana estas clas-
sificações eram afixidas na entrada das 
igrejas, em função das estréias. Não ha-
via uma proibição formal, era mais um 
apelo à consciência de cada um. Aque-
les filmes a igreja aceitava ou não e o 
resto corria por conta do livre arbítrio. 
Todavia, naquela época, crianças não 
tinham livre arbítrio, faziam o que os 
pais mandavam e ficavam quietas. Havia 
duas classificações que nos deixava fas-
cinados. Elas pareciam reluzir em neón, 
como aquelas lâmpadas vermelhas que 
indicavam casas de putas na periferia: 
Restrito e Condenado. Quando víamos 
que havia filmes restritos ou condena-
dos, corríamos ao cinema para olhar 
os cartazes. Os de Gilda, por exemplo, 
nos deixam frustados. Como um filme 
condenado podia ter cartazes tão insos-
sos, sem graça e sem condenações? O 
cinema era a única diversão. A sala era 
o ponto de encontro, a exibição social, 
vitrine para os vestidos novos, sapatos, 
jóias, ternos. Meninos de 14 anos desa-
jeitadamente enfarpelados, com gravata 
e tudo. E sapatos engraxados. Na tarde 
de sábado, íamos para o jardim públi-
co, à procura de engraxates. Os sapatos 
brilhavam. Chegava-se cedo, 19h30 o 
cinema estava cheio. Cada um tinha seu 
lugar favorito. Os jovens sentavam-se 
do meio para a frente. Os mais velhos 
ficavam para trás, vigiando, apreensi-
vos. Somente o promotor, o delegado e 
o juiz podiam chegar a qualquer hora, 
havia poltronas especiais para eles, as-
sinaladas. Mesmo que eles não fossem, 
ficavam vazias. Engraçado: o padre não 
tinha poltrona, mas podia ser visto em 
filmes como A canção de Bernardete, 
considerado sacro, ou O Rei dos reis. 

Esteve presente também na inaugura-
ção do cinemascope, quando exibiram 
O Manto Sagrado.
 Na sessão das 20h, as meninas 
ficavam sentadas, mantendo um lugar 
vago ao lado. Colocavam a bolsa ou um 
casaquinho. Tiravam o bolero e exibiam 
os ombros, ainda que algumas recebes-
sem das mães o recado: "Pare com essa 
indecência". O lugar vago era para o 
namorado que, junto com outros rapa-
zes, passava o tempo circulando pelos 
corredores. Uns já namoravam, outros 
ficavam na paquera – olhavam o lugar 
vago, perguntavam se estava ocupado; 
se a moça fosse com a cara do rapaz, di-
zia que estava livre, ele podia sentar-se.
Os rapazes ficavam circulando o tempo 
inteiro, entre os corredores. De olho nas 
meninas, nos pais e principalmente nos 
irmãos, os que mais ' "dedoduravam" 
em casa. Bastava uma palavra do irmão 
e a moça podia ficar uma semana sem 
sair. As paqueras prosseguiam no foot-
ting, aquele hábito de andar para cá e 
para lá, numa praça, ou numa quadra 
no centro da cidade. Costume que ficou 
meio morto por duas décadas e que hoje 
a juventude restaurou nos shoppings.
 Dois minutos antes da sessão 
começar, e a pontualidade era britânica, 
as luzes da sala começavam a baixar e 
se ouvia a Suíte quebra-nozes, de Tchai-
kovsky. Gerações e gerações acompa-
nharam esta música, gastaram os sulcos 
de centenas de discos, primeiro os de 
78 rotações, depois os Lps, em 1933. 
Terminada a música, o gongo tocava e 
as cortinas começavam a se abrir. Ah, 
o abrir das cortinas! Não se sabe mais 
o que é isso. As salas de hoje perderam 
a imponência, o respeito com o públi-
co, não há mais cortinas. Naquele mo-
mento, silêncio e suspense se instalavam 
na plateia. Clima religioso, enquanto 
as cortinas pesadas de veludo grosso, 
creme, iam revelando a tela. Antes que 
terminassem de se abrir totalmente, o 
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foco de luz azulada se abria e começa-
va o Complemento Nacional. Nenhuma 
sessão se iniciava sem o Complemen-
to, um telejornal chatíssimo. Havia o 
da Atlântida, as Atualidades Francesas, 
com um locutor de voz esganiçada, e os 
americanos, narrados pelo Luís Jatobá. 
Depois, os trailers, na ordem em que os 
filmes seriam exibidos na semana. Vez 
ou outra, o documentário Maravilhas da 
natureza. E então, o filme, precedido do 
imprescindível certificado de censura. 
A sessão tinha a solenidade de um ato 
místico, estávamos ali enlevados, con-
tritos  e emocionados. Claro, diante de 
uma comédia era diferente. No escuro, 
mãos nervosas e suadas aguardavam, 
com ansiedade, o momento de pegar 
nas mãos das namoradas. Nem sempre 
se conseguia. Tempos moralistas, apesar 
de se dizer que eram "anos dourados"; 
tudo proibido, vetado, tudo no "escuro". 
Daí o simbolismo da penumbra das salas, 
onde tudo rolava, com a adrenalina solta, 
porque era uma coisa pública e secreta.
 Não deixemos de lado o ritu-
al das matinês ou vesperais. A sessão 
do domingo à tarde, entre 14h e 17h. 
Três horas em que o mundo era esque-
cido entre desenhos, trailers, faroestes, 
comédias, policiais. Raros os filmes de 
amor, odiávamos histórias em que se 
falava, se falava e se beijava, se beijava. 
Essencial: o seriado. Do Zorro, Tarzan, 
Flash Gordon, Fu-Manchu, Jim das Selvas. 
Que violência ingênua diante da que 
praticam hoje Stallone ou Chuck Nor-
ris! Nossos heróis eram Randolph Scott, 
Charles Starrett, o Zorro, Ken Maynard, 
Bill Elliot (com seus revólveres ao con-
trário) Gene Autry (enchia um pouco 
o saco com suas cantorias), Roy Ro-
gers, seu cavalo ensinado e a linda Dale 
Evans, Hopalong Cassady. E o bobão 
Bill Hayes, desdentado e engraçado. 
Filme de faroeste sem bobão não tinha 
graça. Outro bobão que divertia era o 
gordo Andy Devine, com sua voz de 

mulherzinha. As brigas dos mocinhos 
contra os bandidos, soco contra soco. 
Estavam distantes os tempos em que os 
cinemas se encheriam de artes marciais, 
caratês, kung-fus e semelhantes.
 O seriado nos mantinha aler-
tas por meses, intrigados para saber se 
o herói iria se safar. Sabíamos que iria, 
mas como? Eram surpresas simplórias, 
óbvias, adoráveis. Matinê era zoeira, ba-
rulho, gritos e palmas, bater dos pés no 
chão, principalmente durante as perse-
guições. Para os menores. Os maiores se 
ocupavam de encantos que só descobri-
ríamos mais tarde.
 Na matinê, outras coisas aconte-
ciam, do ponto de vista da sensualidade. 
Existia um jogo, dentro de um código 
jamais escrito, dito ou explicitado, mas 
consentido. Que vinha de geração em 
geração. As meninas mais "acesas" cos-
tumavam sentar-se na poltrona junto ao 
corredor. E ali ficavam, à espera. Quan-
do o filme escurecia, os meninos subiam 
pelo corredor e roçavam a mão, de leve, 
às vezes mal se sentia, nos seios arfan-
tes. Havia quem agarrasse firme, decidi-
do. Elas gritavam "sem vergonha", sem 
muita convicção, e ficava nisto. Logo 
vinha outro e outro. No entanto, fora 
da matinê, não adiantava olhar para elas. 
Não davam bola, não respondiam, não 
conversavam com a gente. Aquele ins-
tante em que o erotismo vinha à tona, 
existia somente naqueles domingos à 
tarde. Havia outras que, sentando-se na 
poltrona junto ao corredor e cruzando 
as pernas, deixavam poucos centímetros 
de coxas à mostra. Pouquíssimo, qua-
se nada. Fingiam que não enxergavam, 
nossos pescoços se entortando para 
trás ou para os lados. Os olhos delas 
se conservavam fixos na tela. Como se 
não percebessem a excitação que pro-
vocavam. Havia meninas conhecidas 
por encostar perna com perna, no ci-
nema. Outras deixavam pegar no peito. 
Comentava-se, porque homem adora 
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comentar sexo, mas sem muito alarde, 
senão podia estragar o jogo. Curioso 
jogo de sedução e erotismo. Percorria-
-se o cinema em busca destas moças 
"liberadas". Eram poucas, escassas mes-
mo. Perseguidas no final da sessão, para 
se saber onde moravam. Uma vez, sen-
sação: o "vagalume", como era chama-
do o lanterninha, flagrou no balcão do 
cine Odeon um namorado com a boca 
nos peitinhos da moça. Foram expul-
sos, cassaram suas carteirinhas de estu-
dantes, ficaram proibidos de frequen-
tar o cinema por seis meses. Ficamos 
perplexos com tal zelo moral. Quem 
era o lanterninha para fazer isso? Pois 
ele foi elogiado pelo dono do cinema, 
pelo diretor do colégio e pelo sermão 
do padre. Do balcão, tentávamos, por 
vingança, cuspir na careca dele, quando 
passava embaixo de nós. Felizmente, a 
moça casou-se, não chegou a ser execra-
da. Tem hoje filhos e netos e vive com 
o mesmo marido que por sinal não é o 
namorado flagrado. No balcão do cine 
Paratodos circulavam alguns tipos "sus-
peitos". Não se dizia homossexual, nem 
bicha. Eram viados ou maricas. Um 
deles, um velho senhor, de família tra-
dicional. Uma caçada silenciosa. Via-se 
esta gente sentando, ficando um pouco, 
levantando-se, mudando de lugar, não 
paravam, literalmente. Tinham fogo 
no rabo!
 Único momento em que o jogo 
não funcionava era durante o seriado. 
Naqueles vinte minutos, os últimos da 
tarde, toda a atenção ia para a tela e para 
a ação, não se podia perder nada. Até 
chegar o letreiro final: Continua na pró-
xima semana.
 Cheias de magia, sensuais, esco-
las de iniciação, pontos de encontro, iní-
cio de casamentos e de famílias, momen-
tos em que aquele mundo provinciano 
em que vivíamos se expandia, as sessões 
de cinema ficaram marcadas para muitas 
gerações. Insubstituíveis. Não há vídeo, 

por maior que seja a tv, que traga de vol-
ta as sensações do escuro, o cheiro das 
balas de hortelã, o gosto do chocolate, 
o sabor da bala Fruna. Aquele mundo 
onde tela e plateia se fundiam, vida real 
e ficção. Descobrimos a vida ali. Eram 
momentos mágicos que nunca mais se 
repetirão. No escuro, o tempo parava, 
como se estivéssemos numa nave espa-
cial. Alimentávmos fantasias e delírios, 
ilusões e sonhos. O cinema nos atirava 
no infinito, acreditávamos nele, era um 
tapete voador, droga, alucinôgeno, um 
ponto de LSD, uma tragada de haxixe. 
Tudo mentira, mas como  se mentia bo-
nito, bem tecnicolor, em cinemascope, 
em 3D. Os filmes em terceira dimen-
são eram mais reais e espantosos que a 
própria realidade. De Araraquara partí-
amos para o mundo, habitávamos Paris 
ou México, Bagdá ou Londres, África, 
Moscou e terras misteriosas. Adoramos 
Maria Felix e dançamos ao som dos bo-
leros de Agustin Lara, aquele homem 
magro, com uma cicatriz, que nos leva-
va à perplexidade. Como podia ele, tão 
feio e esquisito, namorar a mulher mais 
bela do mundo, Maria Felix? O cinema 
nos trouxe Cantinflas e Tin Tan, Arturo 
de Córdoba, Libertad Lamarque, Pedro 
Vargas, Ninon Sevilla. O cinema, num 
certo instante da história, montou, atra-
vés dos rituais das salas escuras e dos 
sonhos, um sentimento de latinidade 
como não existe hoje, com toda a po-
litização, acordos, Mercosul e toda a ci-
ência política escrita. Éramos mais uni-
dos através de Gardel, dos dramalhões, 
Cantinflas, boleros Indio Fernandez, 
das coxas das rumbeiras, das nuvens de 
Figueroa, porque tudo vinha através do 
cinema e o cinema era emoção pura. E 
o que impulsiona, ainda, o ser humano, 
é a emoção.

Rita Hayworth, um dos 
ícones de Hollywood 
que  injustamente 
nunca recebeu o Oscar 
e o ator Glenn Ford no 
clássico Gilda, de 1946, 
dirigido por Charles 
Vidor. O filme conta 
a história de Johnny 
Farrell, um vigarista 
em jogos de cartas que 
tem sua vida salva por 
Ballin Mundson, dono 
de um famoso clube 
noturno em Buenos 
Aires, que oculta um 
cassino, atividade 
proibida na Argentina 
naquela época, e Johnny 
é promovido a gerente. 
A amizade entre os dois, 
baseada na total falta 
de escrúpulos, é abalada 
quando Mundson 
regressa de uma viagem 
casado com Gilda — 
uma mulher que Johnny 
teve um caso no passado. 
É quando o antigo amor 
existente entre os dois é 
reacendido.

Ignácio Loyola Brandão é escritor e jornalista 
com passagem em vários veículos de comunicação.
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SUCESSÃO

SEGMENTO DE UM 

OLHAR
APÓS QUASE 25 ANOS A FRENTE DO 

PAVILHÃO DA CRIATIVIDADE, MAUREEN BISILLIAT 
PASSA O BASTÃO À ADRIANA BERETTA

Maureen e Adriana em 
um encontro informal 

pelas ruas de São Paulo.
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 Sentir e vivenciar na pele as dife-
renças e semelhanças entre brasileiros e 
conterrâneos de algum país latino ameri-
cano é a melhor experiência que alguém 
pode adquirir para qualquer trabalho so-
bre o tema: América Latina. É exatamen-
te o que aconteceu com Adriana Beretta, 
atual gerente do Pavilhão de Criatividade: 
“Ter vivido no México nos anos 1970 foi 
fundamental para conhecer usos e costu-
mes, não só daquele país, como também 
serviu para descobrir a riqueza do arte-
sanato latino-americano e ganhar experi-
ência suficiente para, ao longo desses 25 
anos, desempenhar minhas funções no 
Pavilhão da Criatividade”.
 Além disso, nestes vinte e cin-
co anos o Pavilhão mantém a intenção 

Ao longo dos anos, o Memorial da América Latina   
recebe a visita de personalidades famosas de vários países 
como o ator italiano Giancarlo Giannini, protagonista do 
filme Pasqualino Pettebellezze. ele visitou o pavilhão da  
criatividade ao lado de adriana beretta durante o Festival de 
Cinema Giffoni, realizado no Memorial no ano passado.

de dar continuidade ao conceito básico 
para a constituição do local: o de manter 
e preservar o acervo que abriga rarida-
des do México, Peru, Equador e Guate-
mala, países escolhidos por Darcy Ribeiro 
para quem “onde houve alta civilização o 
artesanato é belo”, referindo-se às civiliza-
ções pré-hispânicas: maia, asteca, inca.
 Após a inauguração, em 1989, 
foram incluídas no acervo, peças da 
Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. 
Hoje, diz Beretta, um dos projetos é 
a “incorporação de obras de países 
ainda não contemplados no espaço 
e a reformulação da reserva técnica.” 
Antes disso, o Pavilhão passa por 
obras de restauro e readequação do 
espaço expositivo. 
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POESIA

I, TOO
Robert Hughs (tradução Sylvio Back)

I, too, sing America.
I am the darker brother

They send me to eat in the kitchen
When company comes,

But I laugh,
And eat well,

And grow strong.
Tomorrow,

I’ll be at the table
When company comes.

Nobody’ll dare
Say to me,

“Eat in the kitchen”,
Then.

Besides,
They’ll see how beautiful I am

And be ashamed –
I, too, am America.

Eu também
Eu, também, canto a América

Sou o irmão escurinho
Quando chega alguém,

Eles me mandam comer na cozinha
Mas eu rio,
Como bem,
E fico forte.

Amanhã
Sentarei à mesa

Quando chegar alguém
Então ninguém se atreverá

A me dizer:
“Coma na cozinha”.

Aí eles vão ver como sou bonito
E ficarão envergonhados.

Eu também sou a América.

Robert Hughs é poeta norte-americano, negro, homosexual assumido e militante comunista com atuação 
na antiga União Soviética. A Revista Nossa América dedica a última página aos poetas não só da América 
Latina como também de outras regiões. Na comememoração dos 25 anos escolhemos um ícone na luta dos 
direitos humanos e que foi publicado na Coleção Memo, que reune textos de 117 autores de várias áreas.              
Xilogravura: Rubem Grilo, ícone da publicação.
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Leia!

NOSSA AMÉRICA EM
PORTUGUÊS E ESPANHOL 
TAMBÉM online


