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DO MODERNISMO À CONTEMPORANEIDADE, 

O MEMORIAL MANTÉM UMA IMPORTANTE COLEÇÃO
COM NOMES ÍMPARES DA ARTE LATINO-AMERICANA.

S /T, 1991, Marcelo Nitsche.
Tinta automotiva sobre metal, 100 x 200 cm.
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Nunca, em sua história, o Memorial 
da América Latina registrou  
produção tão prolífera no cam-

po interativo das artes visuais como a 
que foi alcançada esse ano pela Galeria 
Marta Traba. Foi o ápice de um traba-
lho que começou a ser desenvolvido 
no início de 2014, tendo como foco e 
objetivo a socialização da arte.

Essa guinada de visão, de fora 
para dentro, não apenas foi bem rece-
bida como também teve participação 
expressiva de fazedores de arte, a jul-
gar pelo recorde de 32 eventos reali-
zados em setembro. Ateliês, curado-
ria colaborativa, residências artísticas, 
tudo de portas abertas para artistas e 
público em geral, num processo de in-
tercomunicação que a jornalista Ana 
Maria Ciccacio destaca nesta última 
edição de 2014 da Nossa América.

A participação de nomes inter-
nacionais nessas atividades justifica o 

que escreve Silas Marti, crítico do jor-
nal Folha de S. Paulo. Em matéria espe-
cial para esta edição, “Fim da Aversão 
à Latinidade”, ele diz que, de dez anos 
para cá, a capital paulista floresceu 
como maior potência das artes visuais 
abaixo da linha do Equador.

Era de Transformações. Este foi 
o mote central do curso de especiali-
zação universitária que o Centro Bra-
sileiro de Estudos da América Latina 
(CBEAL) realizou em 2014. Em parce-
ria com as três universidades públicas 
paulistas – USP, Unicamp e Unesp – a 
Cátedra Unesco/Memorial da América 
Latina debateu, durante três meses, um 
tema que tem sido pauta atual obriga-
tória na Mídia e nas bancas acadêmicas: 
Processos políticos na América Latina 
contemporânea – história, cultura po-
lítica e democratização numa era de 
transformações globais. À repórter 
Tânia Rabello, o coordenador-geral da 

EDITORIAL
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Cátedra, professor Alberto Aggio, his-
toriador do câmpus da Unesp/Franca, 
sintetizou qual foi a linha-mestra do 
curso: “Nós analisamos questões que 
não são só nossas, mas do nosso tem-
po. A América Latina quer saber qual o 
seu lugar no mundo, compreendendo-
se como democrática”.

Faceta curiosa sobre as origens do 
portunhol selvagem na América Latina 
é o que nos oferece o texto de Joca Rei-
ners Terron, cuiabano radicado há 20 
anos em São Paulo, onde transita pela 
literatura e artes plásticas. Não menos 
interessante é o relato da jornalista Si-
monetta Persichetti, que traça o perfil 
do peruano Martin Chambi, o primeiro 
fotógrafo indígena da América Latina. 
A obra de Chambi está em exposição 
até fevereiro de 2015 no Instituto Mo-
reira Salles, em São Paulo.

A Nossa América não poderia fi-
car ausente das homenagens ao cente-

nário de nascimento de três ícones da 
elite na literatura latino-americana. Um 
deles continua entre nós: o chileno Ni-
canor Parra, que aqui é personagem do 
jornalista e poeta Heitor Ferraz, que faz 
o recorte da obra do poeta imaginário, 
irmão da lendária Violeta Parra.

Convidamos o  ex-ministro Celso 
Lafer, que  foi aluno de Octávio Paz em 
Cornell, EUA, para escrever sobre o es-
critor mexicano Nobel de Literatura em 
1990. Também celebramos, no texto da 
editora Leonor Amarante, o centenário 
do argentino Bioy  Casares, autor de A 
Invenção de Morel, obra que deu novos 
horizontes à novelística latino-ameri-
cana. Completa o índice desta edição 
o artigo do analista de Relações Inter-
nacionais, Bruno Peron, que aborda os 
Instintos da Espécie Humana.

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

Cartas para Marta Traba, 
2013-14, Raquel Fayad.
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AMÉRICA 
LATINA 

EM ERA DE TRANSFORMAÇÕES

Tânia Rabello

CÁTEDRA

D
esde as últimas décadas do século 
20 até agora, no início do século 
21, os países da América Latina 
vivem uma experiência conjun-
ta: a da democratização. Com 
singularidades e semelhanças, 

mas em processo contínuo e comum que permeia 
a construção da modernidade latino-americana. Foi 
para analisar historicamente, sob o ponto de vis-
ta contemporâneo, como tem se desenrolado essa 
experiência democrática que o catedrático Alberto 
Aggio, historiador e professor do campus de Fran-
ca da Unesp, formulou o curso de extensão uni-
versitária “Processos políticos na América Latina 
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contemporânea – história, cultura políti-
ca e democratização numa era de trans-
formações globais”.

O curso, promovido pela Cátedra 
Unesco Memorial da América Latina 
– coordenada pela professora doutora 
Marília Franco e criada no âmbito do 
Centro Brasileiro de Estudos da Amé-
rica Latina (Cbeal), contando com a 
parceria de três universidades públicas 
paulistas, USP, Unesp e Unicamp – foi 
realizado durante o segundo semestre 
de 2014, de 27 de agosto até 5 de no-
vembro, sempre às quartas-feiras, na 
Biblioteca Latino-Americana, no Me-
morial, e reuniu vários pesquisadores, 
tanto brasileiros quanto estrangeiros, 
para, junto com os alunos – cerca de 

cem, selecionados a partir do envio de 
currículos e nível de interesse no tema – 
buscar compreender esse novo cenário 
latino-americano.

“Há tanto elementos comuns 
quanto diversos nessas experiências de-
mocráticas, democratizantes e democra-
tizadoras na América Latina”, define o 
catedrático Alberto Aggio. “Examina-
mos, durante o curso, essas experiências, 
não a partir de discursos ideológicos, mas 
de investigações de caráter histórico, so-
ciológico e da ciência política, convidan-
do palestrantes que pudessem nos trazer 
elementos para fazer essas reflexões.”

A conferência de abertura coube 
ao pesquisador Peter Smith, da Uni-
versidade de San Diego, Califórnia, 

Atentado contra 
o presidente 
chileno Salvador 
Allende em 
1973 é um dos 
marcos políticos 
que abalou a 
América Latina.
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que expôs o tema “A democratização 
na América Latina: tendências de lon-
go prazo”. Segundo Aggio, essa expo-
sição deu a tônica do curso. A exposi-
ção seguinte, no dia 3 de setembro, foi 
“Os eixos temáticos e problemáticos 
da construção da modernidade lati-
no-americana no século 20: o popu-
lismo”, apresentada pelo próprio pro-
fessor Aggio; no dia 10 de setembro, 
o pesquisador chileno Fernando de 
la Quadra, do Conselho Latino-Ame-
ricano de Ciências Sociais e da Rede 
Universitária de Investigadores sobre 
América Latina, abordou o tema “Os 
eixos temáticos e problemáticos da 
construção da modernidade latino-a-
mericana no século 20: a revolução”. 
Em 17 de setembro novamente foi a 
vez de Aggio, com o tema “A expe-
riência chilena: as leituras da derrota 
e do fracasso expressos nos limites da 
chamada via chilena ao socialismo”.

À pesquisadora Claudia Wasser-
man, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul − Ufrgs, coube abor-
dar “Os eixos temáticos e problemá-
ticos da construção da modernidade 
latino-americana no século 20: ditadu-
ras e regimes autoritários”, no dia 24 
de setembro. Na semana seguinte, em 
8 de outubro, o pesquisador Joan Del 
Alcàzar Garrido, da Universidade de 
Valência, na Espanha, analisou a revo-
lução cubana na palestra “A imposição 
e o esgotamento do paradigma da re-
volução cubana na cultura política das 
esquerdas latino-americanas”. Já o pro-
fessor Sergio Fausto, da USP/Instituto 
Fernando Henrique Cardoso, discutiu, 
no dia 15 de outubro, “As transições 
democráticas na América Latina do fim 
do século 20: democracias imperfeitas 
e desafios globais”.

Em 22 de outubro, “Vida urbana 
nas grandes metrópoles latino-america-
nas: redesenho da cidade moderna, hori-
zontes culturais e novos protagonismos 

na vida social” foi o tema abordado pelo 
professor Gonzalo Cáceres, da PUC de 
Santiago, no Chile. No penúltimo dia do 
curso, 29 de outubro, Marcos Sorilha Pi-
nheiro, da Unesp de Franca, tratou do 
tema “Intelectuais, cultura literária e ino-
vação cultural nas representações identi-
tárias da América Latina”; e, finalmente, 
no dia 5 de novembro, promoveu-se uma 
aula aberta e mesa-redonda com os pes-
quisadores Vicente Palermo, da Universi-
dade Federal de Buenos Aires, na Argenti-
na; José Álvaro Moisés, da USP, e Alberto 
Aggio para o debate do tema “Questões 
para uma ‘esquerda democrática’ na Amé-
rica Latina: processos, cultura política, di-
ferenciações e incompletudes”.

“Em todas as palestras foi pro-
posta uma investigação aberta e questio-
nadora”, diz o professor Aggio. “Sobre 
cada tema, fizemos reflexões críticas.” E 
questiona, “O populismo, por exemplo, 
existiu mesmo? O que foi, efetivamen-
te, este fenômeno na América Latina?”, 
acrescentando que a crítica aguçada per-
passou todos os outros temas, da de-
mocracia na América Latina, passando 
por regimes autoritários e até a revolu-
ção cubana. “A revolução cubana, por 
exemplo, exerceu, inegavelmente, uma 
influência extraordinária na história 
contemporânea da América Latina, mas 
até que ponto esse movimento continua 
como referência para as esquerdas? Até 
que ponto ele já não se esgotou?”

Apesar de os países latino-ameri-
canos terem passado, praticamente em 
bloco, por situações políticas semelhan-
tes, como populismo, ditadura militar, 
abertura democrática e, finalmente, a 
democracia, Aggio se lembra de um 
fato importante, porém muitas vezes 
esquecido pelo senso comum, que tem 
por hábito ressaltar o atraso das civili-
zações pouco acima e abaixo da Linha 
do Equador: o efetivo avanço da atual 
experiência política da América Latina. 
“Não estamos defasados, nem à frente, 
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dos problemas inerentes à democra-
cia em relação a qualquer outro lugar 
do mundo. Politicamente, vivemos os 
mesmos problemas pelos quais passam 
Itália e Alemanha, por exemplo”, com-
para o catedrático. Por isso, detalha, a 
intenção do curso foi também discutir 
a América Latina não voltada para si 
mesma, mas a partir de uma perspec-
tiva mundial. “Nós analisamos ques-
tões que não são apenas nossas, mas do 

nosso tempo. A América Latina quer 
saber qual o seu lugar no mundo, com-
preendendo-se como democrática.”

Atualmente, a discussão avança 
e se aperfeiçoa. Assentados sobre os 
pilares da democracia, hoje os lati-
no-americanos estão muito mais vol-
tados para os problemas inerentes a 
esse tipo de regime, a fim de aperfei-
çoá-lo. “Por exemplo, é possível que 
continuemos a ter uma democracia 

Antagonismo entre os 
defensores da política cubana 
e seus críticos ferrenhos.
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legitimada pela população com tanta 
corrupção? Ou é aceitável a enorme 
desigualdade na competição demo-
crática proporcionada pelo financia-
mento privado de campanhas eleito-
rais, com intervenção cada vez maior 
de grandes grupos econômicos du-
rante e após as eleições?”, questiona 
Aggio. Dessa forma, o catedrático 
repele a ideia de que a democracia, 
embora seja o regime predominante, 
esteja consolidada na América Latina. 
“Acredito que para se sustentar politi-
camente, a democracia precisa sempre 
de mais democracia; é uma fórmula 
eternamente aperfeiçoável e que muda 
conforme as demandas da sociedade. 
Demandas que devem ser analisadas 
de maneira constante, como fizemos, 
por exemplo, no âmbito do curso”, 
comenta o professor, acrescentando 
que a democracia pressupõe que haja 
instituições que podem e devem estar 
sempre abertas às demandas da socie-

dade, para evitar que grupos de inte-
resse corporativista − antes estatais, 
agora privados − se sobreponham a 
outros e solapem o regime democrá-
tico. “Se a pressão de determinados 
grupos for permanente e não conti-
da ou regulada, pode fazer com que o 
nosso atual sistema comece a ser des-
legitimado, como vimos, por exemplo, 
nas manifestações de junho do ano 
passado, no Brasil, quando grupos de 
extrema direita, os Black Blocks, en-
traram em cena. Embora a democra-
cia suponha que todos participem, ela 
não pode ficar refém de grupos que 
acabem tirando a sua legitimidade. 
Não é, enfim, uma coisa simples.”

No propósito primordial do 
Memorial, de integração da América 
Latina, a democracia também é uma 
ferramenta poderosa. “Esta é a me-
lhor via para que haja uma integração 
de maneira ativa, porque estimula um 
conhecimento mútuo, buscando-se 

Buenos Aires segue à procura 
de uma esquerda democrática  

na América Latina. Fo
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semelhanças e diferenças e efetivando 
a construção da região.” E um curso 
como esse, que discute a América La-
tina, com participantes − tanto profes-
sores como alunos − de vários países 
latino-americanos, muito contribui, na 
visão do professor, para esta integra-
ção. “A América Latina, é importan-
te ressaltar, não existe por si mesma. 
Ela está em permanente construção, 
apoderando-se de ideias e ideologias 
consolidadas e adaptando-as, sempre, 
à sua realidade.”

“Já vivenciamos o populismo, a 
revolução, e a ditadura, modelos que 
fracassaram ou que causaram malefí-
cios extraordinários, como os regimes 

militares, todos absorvidos e traduzi-
dos conforme as especificidades la-
tino-americanas e de cada país”, diz 
Aggio, reforçando, ainda, que embora 
exitosa, a revolução cubana não mais 
serviria para a América Latina de hoje. 
“Percebemos, então, que o melhor 
caminho é a democracia, uma via de 
esperança, de boas expectativas, mas 
também uma espécie de ‘conhece-te a 
ti mesmo’, que permite o livre contato 
entre os diferentes dentro de uma so-
ciedade nacional e entre os países. E 
isso é extraordinário.”

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

Venezuela 
tem sido tema 
recorrente 
na mídia do 
continente.
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HOMENAGEM

OCTAVIO
PAZ

E A SUA SAUDADE

DO BRASIL
Celso Lafer
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E A SUA SAUDADE

DO BRASIL

Na Universidade de Cornell, nos 
EUA, quando conheci Marie Jô e tive o 
privilégio de ser aluno de Octavio Paz, 
ele autografou o meu exemplar de El 
Arco y la Lira, nos seguintes termos: “A 
Celso Lafer, que me ha dado antecipada 
saudade del Brasil, su amigo, Octavio 
Paz, Ithaca, a 20 de abril de 1966”.

A palavra saudade é uma singula-
ridade da língua portuguesa, sem equiva-
lentes apropriados em outras, inclusive 
o espanhol, como sabia muito bem Oc-
tavio, tradutor e intérprete de Fernando 
Pessoa. É uma palavra de muitos signifi-
cados, que tem duas constantes, o desejo 
e a lembrança. É um sentimento que pro-
vém do coração e da sensibilidade, como 
expôs D. Duarte no Leal Conselheiro, o 
primeiro a tentar, já no século 15, uma 
fenomenologia da palavra, que adquiriu 
um sentido próprio, aclimatado ao Brasil, 
a partir da Canção do Exílio de Gonçalves 
Dias, nosso grande primeiro poeta ro-
mântico. Esse antecipado sentimento de 
desejo de lembrança de Octavio indica 
porque tem sentido e cabe uma voz bra-
sileira nessa sessão de testemunhos.

Terá sido Alfonso Reyes − “El 
inete del aire” como o qualificou Octavio, 
Embaixador do México no Brasil na dé-
cada de 1930, que desvendou, em seus 
despachos diplomáticos, o nosso País, 
com seus dotes de “inteligencia, sol y Fo
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corazón” – quem inseriu o Brasil nas 
antenas da sensibilidade de Octavio. Al-
fonso Reyes, como me observou Octa-
vio, foi feliz no Brasil e por isso sabia o 
que eram saudades. É o que revelam os 
seus Romances Del Río de Enero, nos quais 
a evocação, por Reyes, do Rio de Janei-
ro, é expressão de desejo e lembrança.

Em visada mais abrangente, a 
antecipada saudade do Brasil se insere 
no mapa intelectual de Octavio porque 
considera, com toda pertinência, que a 
literatura brasileira, como a mexicana, 
no âmbito da hispano-americana e tam-
bém a norte-americana, é uma literatura 
de fundação. Nasce da expansão do uni-
verso cultural, linguístico e utópico da 
Europa e a ela se contrapõe para, na lida 
com a realidade concreta das Américas, 
engendrar uma tradição própria, distinta 
de suas matrizes europeias.

Octavio sabia que a literatura bra-
sileira, por ser escrita em português, diz 
respeito a um universo linguístico irre-
dutível ao espanhol. Daí sua fisiono-
mia própria. Mas Octavio afirma que 
existem “relaciones muy especiales entre la 
literatura de lingua espanhola y las literaturas 
fronteriças”, como a catalã, a portuguesa 
e a brasileira. Essas relações muito espe-
ciais explicam o seu interesse pela lite-
ratura brasileira, particularmente pelos 
seus poetas, que procurei alimentar no 
nosso convívio amigo. Na dedicatória 
do Sobretiro da sua tradução e comentá-
rios do Soneto en Ix de Mallarmé, datado 
de Delhi, em 25 de setembro de 1968, 
agradecendo nova remessa de livros, ge-
nerosamente observou: “Es usted un guia 
excelente de la literatura brasileña, que cada 
dia me interessa más”.

Octavio conhecia e apreciava, 
como escreveu e me disse, a poesia de 
Manuel Bandeira, na qual o cotidiano se 
converte em poesia, a de Drummond, de 
uma dição concentrada e sem concessões, 
a de João Cabral − seu contemporâneo 
−, caracterizada pelo rigor geométrico, e a 

de Murilo Mendes a quem conheceu pes-
soalmente, prezando sua capacidade de 
renovação. No entanto, foi com os poetas 
concretistas brasileiros que efetivamente 
dialogou − inclusive em sua criação poé-
tica. Penso em Topoemas (1968) e Discos 
Visuales (1968) em que ele, em entrevista 
de 1970 a Rita Guibert, explicitamente 
considera seus experimentos de poesia 
concreta, mencionando, a propósito, a 
inteligência e a radicalidade com as quais 
Haroldo e Augusto de Campos formula-
ram a teoria da poesia concreta.

Como tive um papel na aproxi-
mação de Octavio com os concretistas, 
especialmente Haroldo, como este men-
cionou tantas vezes, inclusive quando 
recebeu, no México, o Prêmio Octavio 
Paz de Poesia e Ensaio em 1999, é sobre 
essa aproximação e seus desdobramen-
tos que quero dar meu testemunho. 

Octavio foi professor visitante 
em Cornell, no semestre acadêmico da 
primavera norte-americana de 1966. 
Inscrevi-me em seu curso e a entrevista 
de praxe deu-se da seguinte maneira: “O 
que o senhor está estudando? Respondi: 
Ciência Política, ao que observou que 
não ia dar um curso de Ciência Política. 
A seguir indagou: O senhor sabe quem 
eu sou? Sim, e li com encantamento El 
Labirinto de La Soledad, também na pers-
pectiva de um brasileiro interessado no 
tema da identidade nacional. O curso 
que eu vou dar, disse Octavio, no âm-
bito da Literatura Comparada, é sobre 
a Teoria e a Prática da Poesia moderna, 
do simbolismo aos nossos dias. É o que 
me interessa, respondi, porque além de 
ter me formado em Direito na Univer-
sidade de São Paulo, estudei Letras, fiz 
curso de Literatura Comparada e escrevi 
sobre Camões e Gil Vicente − duas fi-
guras exponenciais da literatura portu-
guesa, que me valeram uma captatio be-
nevolentiae, pois no capítulo das ‘relações 
especiais’ a que alude Octavio, ambos 
têm obras escritas em castelhano”. 
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Ele me aceitou como aluno do 
seu curso, que foi um deslumbramento. 
Iluminou o fenômeno poético, esclare-
ceu o que significa a poesia de Nerval, 
Baudelaire e de Lautréamont, o alcan-
ce de Un Coup de Dés de Mallarmé, ar-
ticulou a paradoxal tradição da ruptura 
das sucessivas vanguardas que depois 
elaborou em Los Hijos del Limo. Foi um 
deslumbramento único porque o curso, 
muito mais que uma qualificada análise 
acadêmica da sua temática, foi a defe-
sa da poesia e da presença poética por 
um grande poeta que exerceu em sala de 
aula, como de resto em sua obra e vida, 
a liberdade com “la valentia del espirito y la 
intrepidez de la mirada”.

Ithaca, onde se situa Cornell, 
está distante da ebulição dos grandes 
centros. Isso facilitou uma convivência 
mais próxima, fora da sala de aula, com 
Octavio e Marie Jô, e permitiu grandes 
conversas sobre os temas do curso e so-
bre tudo mais. Tive acesso a muitos dos 
textos depois recolhidos, em 1967, em 
Corriente Alterna, a fragmentos da elabo-

ração in fieri de densa criatividade da sua 
obra na década de 1960 e naturalmente 
Octavio abriu portas para o meu enten-
dimento do México e da sua literatura, e 
ofereceu vislumbres da Índia.

O impacto da sua pessoa e da 
sua obra levou ao meu empenho em 
torná-lo conhecido no Brasil. No pla-
no político logrei, a seu pedido, na si-
tuação limite da sua renúncia do cargo 
de Embaixador na Índia, divulgar na 
Folha de S.Paulo (de 25/10/1968) e no 
Jornal do Brasil (de 16/11/1968) a sua 
carta protesto dirigida ao Programa 
Cultural da XIX Olimpíada realizada 
no México, por conta do massacre de 
Tlatelolco, assim como o poema Méxi-
co: Olimpíada de 1968. O poema assina-
la a limpidez com a qual afastou-se do 
serviço diplomático mexicano, dando 
início, com coragem e desapego, a 
uma nova etapa de sua vida.

No plano cultural e tendo em vis-
ta que no Brasil nenhuma obra sua tinha 
até então sido publicada, concebi uma es-
tratégia e mobilizei um parceiro para essa 

Octavio Paz, sua esposa 
Marie Jô e Celso Lafer 
na década de 1970.
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empreitada: Haroldo de Campos. Não foi 
difícil, pois a ele encaminhei Los Signos en 
Rotación ainda na edição da Sur, de 1965, 
que subsequentemente tornou-se, a partir 
da segunda edição, o epílogo de El Arco y 
la Lira − e sabia, pelos meus contatos com 
o Haroldo, que esse manifesto poético 
estava alinhado e era convergente com a 
sua visão do desafio da criação poética no 
mundo contemporâneo. A isso cabe agre-
gar outra inequívoca convergência com o 
percurso de Haroldo, pois para Octavio 
“El poema es una total idad viviente, hecha de 
elementos irremplazables. La verdadera traduc-
ción no puede ser, asi, sino − recreación” (como 
está dito em El Arco y la Lira e elaborado 
em El Signo y el Garabato), e praticou na sua 
transcriação para o espanhol dos poetas 
com os quais tinha afinidades, de que um 
exemplo é o livro Versiones y Diversiones.

Organizamos, assim, Haroldo e 
eu, a primeira antologia publicada no 
Brasil de ensaios de Octavio, que reunia 
textos sobre literatura e arte e incluía, 
também, trabalhos expressivos sobre 
questões da sociocultura mexicana e 
sobre desafios filosóficos da moral e 
da política que sempre fizeram parte 
da sua trajetória. A antologia, intitu-
lada Signos em Rotacão, foi publicada 
pela Editora Perspectiva em 1972, 
superiormente traduzida pelo 
poeta e ensaísta Sebastião Uchoa 
Leite, que também escreveu para 
o livro o arguto ensaio “Octavio 
Paz: o mundo como texto”. O 
livro incluiu um ensaio meu, “O 
Poeta, a palavra e a máscara − 
sobre o pensamento político 
de Octavio Paz”, que Ramón 
Xirau tinha previamente aco-
lhido, em tradução para o es-
panhol, em um número de 
Diálogos, de 1971. 

Um dos pontos al-
tos do livro é de respon-
sabilidade de Haroldo. 
Refiro-me a Constelação Fo
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para Octavio Paz, 
uma antologia do 
movimento da sua 
poesia até 1958, 
recolhida em Li-
bertad Bajo Palavra, 
a ele ofertada na transcriação em por-
tuguês, precedida de uma introdução 
na qual destaca sua singularidade como 
poeta-crítico no quadro da literatura 
hispano-americana, e sua ousadia e in-
venção formal. A introdução também 
relata o início da correspondência que 
trocaram, as convergências e afinida-
des que encontraram, que foi o começo 
da amizade que os uniu. Um dos belos 
frutos dessa amizade foi a tradução − 
a transcriação − para o português, de 
Blanco, um dos grandes e mais ambicio-
sos poemas de Octavio.

A nossa antologia foi o ponto de 
partida do que veio a ser, a partir de sua 
publicação, a crescente presença no Bra-
sil de obras de Octavio em português, e 
de suas intervenções na agenda da dis-
cussão pública brasileira. Assim, quando 
Marie Jô e Octavio finalmente vieram, 
em 1985, matar saudades do Brasil, o 
Brasil já tinha antecipadas saudades da 
sua pessoa e da sua obra. 

A estadia de Marie Jô e Octavio 
no Brasil foi plena de atividades e de 
contatos. Um exemplo foi a mesa-re-
donda realizada em 6 de maio de 1985, 
no auditório do Jornal O Estado de 
S.Paulo, intitulada “Octavio Paz: o en-
contro da poesia com a política”. Dela 
participaram, num grande diálogo com 

Celso Lafer é Presidente da Fapesp desde 2007 e autor 
 de diversas obras sobre Filosofia, Direito Internacional, 
Direitos Humanos e Política Brasileira.

Octavio, desde 
o início da 

sua trajetória 
de Poeta, 

lidou com a 
dualidade poesia 
de soledady poesia 

de comunión. 

Octavio, Harol-
do de Campos e 
eu, João Alexan-
dre Barbosa, Léo 
Gilson Ribeiro, 
Nilo Scalzo, Ruy 

Mesquita, Júlio de Mesquita Neto e Dé-
cio Pignatari. O texto integral dessa me-
sa-redonda foi inserido no livro organi-
zado por Maria Esther Maciel, A Palavra 
Inquieta - Homenagem a Octavio Paz, publi-
cado em 1999 e voltado para celebrar a 
importância do seu legado, logo após o 
seu falecimento em 1998. Como para 
Octavio a poesia foi o centro irradiador 
de seu percurso, quero concluir evocan-
do um momento especial do qual guar-
daram e guardamos saudades.

Octavio, desde o início da sua  
trajetória de Poeta, lidou com a dualidade 
poesia de soledady poesia de comunión. Neste 
contexto, valorizou a leitura pública da 
poesia na qual a palavra viva coincide 
com a palavra vivida por meio da partici-
pação, no poema, dos ouvintes. O alcan-
ce desse laço entre o poeta e o grupo que 
o escuta é o que pude presenciar acom-
panhando Octavio e Haroldo, quando  
transformaram o Anfiteatro da USP em 
La casa de la presencia da poesia, lendo 
sucessivamente, dividida oralmente em 
sessões, Blanco em seu original e em sua 
transcriação para o português.
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Silas Martí
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Oscar Murillo.
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Quando Adolpho Leirner vendeu 
sua coleção de arte construtivista bra-
sileira para o Museu de Belas Artes de 
Houston, há sete anos, não foi pouco 
o barulho. Artistas, críticos e curadores 
chiavam que o patrimônio acumulado 
por Leirner estava deixando o país por 
descaso dos brasileiros com a cultura na-
cional. As obras de Hélio Oiticica, Lygia 
Clark, Mira Schendel, entre tantos outros, 
continuam na cidade norte-americana.

Sete anos depois, o quadro é ou-
tro. É curioso que tenha acontecido em 
Houston, mas foi ali que se deu uma 
transformação na forma como a arte 
brasileira se enquadra no plano global. 
Na visão de Houston, que depois se es-
palhou para todo o mercado, brasileiros 
também são latino-americanos. Se um 
museu dos Estados Unidos não enxerga-
va barreiras entre mestres do Brasil, da 
Argentina, da Venezuela, do México e da 
Colômbia, parecia mais difícil entender 

por que museus e galerias de São Paulo 
e do Rio mantinham as costas viradas 
para os países vizinhos, numa postura in-
sular em relação ao resto do continente, 
ao mesmo tempo em que insistiam em 
manter laços estreitos com a Europa. 

Talvez tenha sido a canibalização 
dos brasileiros por Houston que ajudou 
a dissolver barreiras até então rígidas 
entre o Brasil e o resto da América Lati-
na. Nos últimos anos, esse diálogo vem 
aumentando de maneira exponencial. 
São ligações diretas que já não passam 
por intermédio dos mercados desenvol-
vidos. É como se descobrissem que há 
mais em comum entre São Paulo e Bo-
gotá do que entre a metrópole brasileira 
e Nova York ou Paris.

Nesse sentido, a ascensão meteó-
rica da capital colombiana ao plano dos 
grandes centros artísticos é um exem-
plo desse fenômeno. Da mesma forma 
que São Paulo se manteve em posição 
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acanhada em relação ao resto do mun-
do a até dez anos atrás e depois floresceu 
como maior potência das artes visuais 
abaixo da linha do equador, Bogotá vem 
se revelando uma usina de talentos, com 
artistas como Johanna Calle, Bernardo 
Ortiz, Ícaro Zorbar e a mais nova cele-
bridade latina, Oscar Murillo --embora 
seja uma pena que esse último, queridi-
nho dos leilões e com preços estratosfé-
ricos, esteja mais para um exemplo dos 
efeitos perversos dessa febre por latinos 
no mercado global do que um sinal de 
potência criativa. 

Mais ao sul, a Argentina também 
ressurgiu no mapa, primeiro com Jorge 
Macchi e depois com jovens artistas bri-
lhantes, como Pablo Accinelli e Adrián 
Villar Rojas. A galeria Luisa Strina, não 
à toa, representa esses três artistas, além 
de outros latino-americanos, sendo que 
mais de um terço de seu elenco vem da 
América Latina. Strina, ainda a mais po-

derosa e influente das galeristas do país, 
entendeu cedo esse movimento, abrin-
do caminho para a entrada de outros 
nomes da região para o time de outras 
casas, como Vermelho, Fortes Vilaça, 
Nara Roesler e Luciana Brito. 

É importante falar das galerias 
porque seria artificial ignorar a repre-
sentação comercial desses nomes no 
país em face do número crescente de 
mostras de artistas latinos nos maiores 
museus brasileiros. Só a Pinacoteca do 
Estado de São Paulo exibiu nos últimos 
anos grandes mostras de artistas como 
a colombiana Doris Salcedo, o argenti-
no Guillermo Kuitca, os venezuelanos 
Alejandro Otero e Carlos Cruz-Diez e o 
uruguaio Joaquín Torres-García. Não é 
um fenômeno isolado do fato de esses e 
outros artistas também terem forte pre-
sença entre as galerias.

Também tem a ver com a entra-
da de galerias latinas nas grandes feiras 

Héctor Zamora, 
Synclastic / Anticlastic.
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do país, como a SP-Arte e a ArtRio, e 
com o surgimento de feiras de sucesso 
no resto do continente, como a ArtBO, 
em Bogotá, e a Zona Maco, na Cidade 
do México, revigorando um cenário em 
que antes reinava sozinha a ArteBA, de 
Buenos Aires, hoje em relativa decadên-
cia. De repente, é como se a resistência 
dos colecionadores brasileiros em com-
prar obras de artistas estrangeiros tives-
se sido vencida primeiro com artistas 
latino-americanos. 

No plano institucional, o fim des-
sa aversão à latinidade se deu de forma 
definitiva com a escalação do curador ve-
nezuelano Luis Pérez-Oramas para orga-

nizar a Bienal de São Paulo de dois anos 
atrás. Pérez-Oramas, que fez carreira no 
MoMA, em Nova York, chegou ao Brasil 
com uma visão já aguçada do que se fazia 
no país e ao mesmo tempo filtrada por 
tudo que já fora chancelado pelo museu 
nova-iorquino onde trabalha, ou seja, in-
tensificou um contato entre brasileiros e 
os demais latino-americanos que vinha se 
forjando desde os tempos da venda da 
coleção de Leirner para Houston. 

Não é exagero dizer que a últi-
ma Bienal de São Paulo representou, 
em território nacional, uma quebra de 
paradigma pelo menos no que se refe-
re à absorção de latino-americanos pelo 
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Silas Martí é repórter de cultura do jornal Folha 
de S. Paulo e escreve para outros veículos.

circuito nacional. Também ficou ainda 
mais claro como pesquisas de artistas 
brasileiros, colombianos, argentinos e 
venezuelanos sempre estiveram muito 
próximas, desde as criações cinéticas de 
um Julio Le Parc e Abraham Palatnik, 
por exemplo, às poderosas reflexões so-
bre o fracasso do modernismo tropical 
nas obras de Accinelli e Villar Rojas, do 
lado argentino, e de Marcelo Cidade e 
Renata Lucas, do lado brasileiro, sem 
contar latino-americanos radicados em 
São Paulo, como o mexicano Héctor 
Zamora e o argentino Nicolás Robbio.  

Esse tipo de pesquisa, ancorada 
em histórias semelhantes de surtos de 

vanguarda atropelados por demandos e 
abusos de regimes militares, parece ter 
sido a tônica da produção latino-america-
na ao longo da última metade do século 
20 e das primeiras décadas deste século. 
Espaços independentes de pesquisa esté-
tica como o Flora, em Bogotá, e o Pivô, 
em São Paulo, parecem se firmar agora 
como ponta de lança de um novo mo-
mento, em que as barreiras estão cada 
vez mais diluídas e o continente pulsa 
com uma energia forjada no confronto 
com a adversidade aos poucos superada.   

Nicolás Robbio, 
instalação.
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ao grande escritor. Escrita e desenho 
sempre caminharam juntos em livros. 
Não por uma qualidade estética ape-
nas, mas por serem irmãos de uma 
mesma mãe – a criatividade poética. 
Estilos diferentes de cada artista que 
somam para formar uma imagem só 
que García Márquez é para todos que 
se envolveram em suas cores. Cores 
agitadas das asas de uma borboleta. 
Que viraram Borbo Letras.

Aqui fica o agradecimento ao 
jornalista e fotógrafo espanhol Fran-
cisco Puñal Suárez, que é colunis-
ta de arte em jornais da Espanha e 
EUA, e que nos ajudou a conseguir 
vários autores pelo mundo para com-
por a exposição e o livro publicado 
neste ano pelo Memorial.

José Alberto Lovetro (JAL) é Presidente da 
Associação dos Cartunistas do Brasil - ACB

Charges de William 
Medeiros e Waldez.

Por que Borbo letras? Porque 
o personagem Mauricio Ba-
bilônia do livro Cem Anos de 
Solidão  de García Márquez, 

aparece sempre envolto em uma nu-
vem de borboletas. Uma imagem que 
repetidas vezes os cartunistas utiliza-
ram em suas caricaturas. Mas não é 
só isso. Na verdade o desenhista está 
acostumado a transformar letras em 
desenho. Assim como uma lagarta se 
transforma em borboleta. GABO fa-
zia isso com seus leitores. Seus textos 
formavam imagens rapidamente nas 
cabeças de quem se aventurasse a ca-
minhar por suas histórias. Porque ele 
sabia instigar o pensamento criativo. 
Quando o Memorial da América La-
tina nos chamou para organizar a ex-
posição, transformada agora em livro, 
já via pipocar nas redes sociais as ca-
ricaturas cheias de poesia que os car-
tunistas publicavam em homenagem 
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Nas várias paisagens das  
cidades coloniais mineiras 
pintadas por Alberto da 
Veiga Guignard (1896-

1962), ênfase especial é dada às igrejas 
barrocas. Envoltas ao mesmo tempo 
numa atmosfera lírica e fantasmagóri-
ca, essas igrejas parecem dissolver-se 
em meio a montanhas e nuvens. Soltas 
no espaço da tela, é como se fossem 
perdendo suas raízes e seus contornos 
mais nítidos, desaparecendo diante dos 
olhos do observador numa fulguração 
derradeira da aura que a tradição e a 
história mantiveram até então intacta 
em torno delas. As referidas pinturas 
adquirem um significado emblemático 
no contexto do projeto de moderniza-
ção implantado em Belo Horizonte no 
início da década de 1940 pelo prefei-
to Juscelino Kubitschek de Oliveira e, 
em particular, no âmbito do Instituto 
de Belas Artes, instalado na cidade em 
1944, sob a coordenação de Guignard, 
e como parte do mesmo projeto.

À primeira vista, parece estra-
nho que um pintor engajado num 

programa modernizante se dedique, 
com insistência, a transpor para a 
tela ícones oitocentistas de uma cul-
tura tradicional, como se obedecesse 
a um impulso conservador, do qual 
seria difícil ver-se livre, mesmo cien-
te do desaparecimento da vida social 
que tal pintura busca expressar. Uma 
segunda leitura, mais sugestiva e não 
de todo contrária à primeira, vai aos 
poucos percebendo que algo novo se 
anuncia nessas telas em que o senti-
mento de perda transforma-se em 
maior liberdade para o artista, que 
segue indo para frente quando parece 
estar andando para trás. O movimen-
to do novo residiria, então, na possi-
bilidade de liberar a pintura do jugo 
das formas excludentes da vanguarda 
e da mera novidade, abrindo-a à re-
leitura da tradição local e fazendo-a 
funcionar como contraponto crítico 
aos radicalismos do aludido programa 
modernizante.

À mesma época, um outro 
acontecimento, dessa vez diretamente 
ligado às praticas cotidianas, faz sua 

LOCAL 
GLOBAL

REFLEXÁO

Wander Melo Miranda

26



estreia na cidade: a venda e o consumo 
da coca-cola. Uma série de propagan-
das de página inteira da edição bra-
sileira da Reader’s Digest apresenta ao 
público o novo refrigerante. Ao apelo 
irresistível – "O Convite Universal... 
TOME UMA COCA-COLA!" – se-
gue-se o desenho de um casal vestido 
ora à maneira americana, ora em dife-
rentes trajes típicos latino-americanos, 
cada um deles projetado sobre um 
pano-de-fundo específico: a baía da 
Guanabara, o Canal do Panamá, a ca-
tedral de Bogotá, vendedores de flores 
em Caracas, um monolito arcaico na 
Guatemala, uma charra mexicana. Em 
todos os anúncios, um pequeno texto, 
com variações devidas ao local em que 
se passa a cena, justifica o "convite 
universal". Ao lado do texto aparece 
a garrafa de coca-cola e o logotipo da 
empresa desenhado sobre o mapa das 
Américas e acompanhada dos dizeres 
"Unidas hoje, unidas sempre", nos 
moldes da conhecida campanha da 
política da boa vizinhança, desenvol-
vida pelo governo norte-americano.

Em princípio, a mobilização 
de estereótipos nacionais está apenas 
cumprindo o papel de favorecer a ex-
pansão do capital internacional, atra-
vés do álibi da integração entre cultu-
ras. Como mercadoria e informação, 
o "refresco preferido nas Américas" 
(como reza o anúncio do produto) ex-
prime uma unificação de hábitos cujo 
efeito homogeneizador se traduz sob 
a forma de uma verdade universal. A 
estratégia não deixa de ser curiosa: a 
inserção do consumidor numa territo-
rialidade mais ampla se dá pelo refor-
ço de seu enraizamento numa cultura 
nacional1. Está armado o palco para o 
aceleramento dos mecanismos de mo-
dernização, que apontam para o pro-
jeto de definição do nacional como 
projeto do moderno. Nação, consumo 
e modernidade já aparecem aí como 
termos de uma mesma equação, a que 
não faltará, nos anos 50, o contrapon-
to das teorias do imperialismo e da de-
pendência cultural.

É o caso de lembrar o poema an-
ti-propaganda de Décio Pignatari, pu-
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“A PRIMEIRA COCA-COLA 
FOI ME LEMBRO 
BEM AGORA 
NAS ASAS DA PANAIR.”

Milton Nascimento/Fernando Brant, 

"Conversando No Bar" 
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blicado em abril de 1957, no Suplemento 
Dominical do Jornal do Brasil: 

beba coca cola
babe          cola
beba coca
babe cola caco
caco
cola
c l o a c a

O reclame concretista desconstrói 
o slogan publicitário para demonstrar os 
efeitos culturais negativos da comunica-
ção de massa – da qual a propaganda é a 
fórmula mais acabada –, investindo contra 
a manipulação da audiência (nacional) pela 
pasteurização dos conteúdos informacio-
nais, que passam a circular decisivamente 
em nível internacional. A identidade a ser 
preservada diante do perigo da cópia – da 
"cola", segundo o poema – não é de todo 
contraditória em relação à perspectiva 
modernizadora do surto desenvolvimen-
tista brasileiro dos anos 50. Se o concre-
tismo é a tradução literária em nível high 
tech desse surto, ele o é na medida em que 
busca impor um padrão de qualidade que 
torne o poema um produto nacional de 
exportação, em pé de igualdade com as 
melhores realizações internacionais, em 
cujo circuito se insere. 

A difícil aliança entre vanguarda 
artística e mercado consumidor pos-
tula-se, então, mais do que como meta 
utópica, como instrumento prioritário 
para ultrapassar o estágio de subdesen-
volvimento vigente. A massa, enfim, iria 
comer o biscoito fino fabricado pelos 
escritores e artistas do país. Mas, para 
tanto, seria necessário queimar veloz-
mente etapas, comprimindo o tempo e 
adiantando o relógio da história – "50 
anos em 5", diz um outro slogan, síntese 
do período – para que o futuro desejado 
se tornasse presente. O corolário da ve-
locidade é o progresso; sua linearidade 
cronológica é a medida do tempo ho-
mogêneo e vazio: tudo e todos são colo-
cados numa mesma temporalidade, que 
visa a dar um significado homogêneo – 
por definição excludente e centralizador 
– ao que é heterogêneo.

Mas retornemos à coca-cola, por 
meio de um outro poema: "Comu-
nhão", de Silviano Santiago, publicado 
no livro Crescendo durante a guerra 
numa província ultramarina (1978). 
Em 1948 ingeria finalmente nas Lojas 
Americanas a Coca-cola da  tela: era 
negra e amarga. Puseram sorvete bran-
co dentro e virou vaca preta.

O registro aqui é inteiramente ou-
tro. Trata-se de ressaltar uma sorte de 
economia de trocas simbólicas ancorada 
na perspectiva do lazer e do entreteni-
mento, que a indústria cinematográfica 
hollywoodiana fazia alastrar por todo o 
mundo. Da tela a para o dia a dia, atra-
vés da mediação do novo espaço que a 
grande loja de departamentos inaugura, 
a coca-cola sofre um processo de de-
cantação – melhor seria dizer hibridi-
zação – que permite observar em que 
medida o internacional (ou "universal", 
nos termos da propaganda aludida ante-
riormente) se articula com o local. O ce-
nário da negociação identitária, em que 
está em jogo o papel da nacionalidade, 
não se restringe mais ao âmbito fechado 
das fronteiras internas.

Na nova situação, a "vaca pre-
ta", esse tipo inusitado e não mais re-
gional de café com leite, é o emblema 
de uma outra era então nascente, cuja 
complexidade cultural pauta-se por 
estratégias de absorção, assimilação 
e resistência que não se reduzem ao 
consumo passivo de imagens, infor-
mações e bens, gerados em centros 
metropolitanos e desvinculados das 
formas de vida do consumidor local. 
Como Mike Featherstone observa, 
não se trata da capitulação dos habi-
tantes de um lugar diante de produ-
tos comercializados globalmente, uma 
vez que as "interações cultura local/
cultura de mercado são normalmen-
te mediadas pelo Estado-nação que, 
no processo de criar uma identidade 
nacional, educará e empregará seus 



29

próprios intermediários e especialis-
tas culturais", ou então, irá "reiventar 
memórias, tradições e práticas com as 
quais poderá controlar, canalizar ou 
resistir à penetração do mercado."

Nesse sentido, pode-se aproxi-
mar, por analogia e contraste, a "vaca 
preta" e as igrejas barrocas pintadas 
por Guignard. Tanto uma quanto as 
outras são índices residuais de tempo-
ralidades distintas, que operam deslo-
camentos no tempo conjuntivo pró-
prio à modernização, instaurando uma 
leitura vernácula de seus processos. 
Retratam, em ambos os casos, imagens 
de territórios simbólicos cujos limi-
tes demarcam o espaço de identidade 
a ser conquistado ou compartilhado. 
Mas à diferença do produto multina-
cional – ou "multilocal", como prefere 
um anúncio recente do refrigerante – 
os quadros de Guignard dependem de 
uma avaliação "especializada", inicial-
mente de acordo com os parâmetros 
da cultura nacional, para que nela en-
contrem o devido lugar e possam ter 
garantida sua legitimação como obra 
estética, a que o mercado de arte acres-
centará o correlato valor comercial. 

É interessante notar que tais fa-
tos são exemplares do redimensiona-
mento das relações internacionais no 
país, a partir dos anos 40, quando são 
ativadas políticas institucionais locali-
zadas, com o objetivo de corresponder 
ao cosmopolitismo para o qual a as ati-
vidades artísticas começavam a direcio-
nar-se e que se tornaria realidade com a 
instalação das Bienais de Arte, em São 
Paulo, no início dos anos 50. No ho-
rizonte dessas transformações, a atua-
ção de Juscelino Kubitschek à frente da 
Prefeitura de Belo Horizonte é emble-
mática. Como prefeito, JK pretendeu 
romper com a atitude isolacionista que 
o poder conservador impunha a Minas 
Gerais, para conseguir colocar a capital 
do Estado em contato direto com os 

mais avançados centros de produção 
cultural do país e do exterior. 

A concepção do moderno em 
Minas incluía a racionalidade máxima 
da cultura e a vinculação do saber do 
artista ao processo de mudança sócio-e-
conômica en andamento, através de sua 
articulação com as forças institucionais 
da educação no âmbito da sociedade ci-
vil. Os cursos de arte dados por Guig-
nard instauram uma nova ordem cultu-
ral na cidade, tornando-se o centro das 
discussões, ao reunir artistas, escritores, 
intelectuais, jornalistas e todos os que se 
interessavam por transformações subs-
tanciais na sociedade. Estava aberto o 
espaço para a entrada de novas ideias e 
formas visuais, que irão interagir com 
mudanças de comportamento nos hábi-
tos locais, já ameaçados no seu conser-
vadorismo pela construção da Pampu-
lha, no início da década de 40.

É a partir do papel do Estado 
como patrono da visão de progresso 
e modernização, bem como dos efei-
tos da assimilação pela sociedade des-
sa atitude de força do poder estatal, 
aliado aos meios de comunicação de 
massa – nos quais se inclui a própria 
arquitetura –, que se torna possível 
identificar os principais mecanismos 
do processo de constituição da uto-
pia moderna e da transgressão dos 
valores que ela encerra. Assim é que, 
das artes plásticas à arquitetura e ao 
planejamento urbano, do jornalismo e 
da publicidade à literatura, dos hábi-
tos cotidianos à moda e à decoração, 
o caminho da modernização acelerada 
aponta para o projeto de definição do 
nacional como projeto do moderno. 

A cidade é o cenário por exce-
lência de transformações tão desejadas, 
principalmente em se tratando de uma 
cidade planejada desde o início para ser-
vir ao modelo republicano de progresso 
e reorganização político-social, como é 
o caso de Belo Horizonte, que condensa Fo
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simbólica e materialmente a mudança. 
Inaugurada na virada do século XIX 
para o XX, a cidade compõe-se de uma 
malha geométrica marcada por grandes 
praças que integram a relação das vias 
entre si com a relação conveniente dos 
prédios. Higiênica, separou as pessoas, 
dividindo seu espaço por classes e distri-
buiu suas atividades dentro de um terri-
tório bem demarcado.

Muito cedo, porém, Minas Ge-
rais se deu conta de que a modernidade 
que perseguia escapava do traço rígi-
do que desenhara Belo Horizonte. A 
nova capital podia ser uma bela cidade, 
podia retratar através de suas formas 
a elegância moderna das capitais eu-
ropeias – e de seu modelo principal, a 
capital norte-americana –, mas isso não 
era suficiente. Faltava-lhe a modernida-
de tal como os mineiros a entendiam: 
faltavam indústrias e um lugar que as 
abrigasse; faltavam operários e máqui-
nas em condições para produzirem, em 
larga escala, os ambicionados produtos 
que permitiriam à capital mineira, em 
virtude de sua situação geográfica, tor-
nar-se um grande núcleo distribuidor 
no centro do país.

A solução encontrada foi a inau-
guração nos arredores da capital, em 
1946, da Cidade Industrial,que ao longo 
das duas décadas seguintes amplia sua 
ocupação e vai realizando vagarosamen-
te a modernização de Minas pela indus-
trialização. Como que antevendo ser 
este um longo e difícil processo, Jusceli-
no Kubitschek buscou oferecer aos mi-
neiros, também nos anos 40, uma outra 
e mais rápida via de reconhecimento do 
moderno – a Pampulha – que foi capaz 
de projetar mundialmente a cidade, ins-
crevendo nas audaciosas e revolucioná-
rias construções arquitetônicas que abri-
ga o traço de sua própria utopia.

Como contrapartida à hegemonia 
político-cultural dos centros metropoli-
tanos internos e externos, a consciência 

de quem chega tarde na história do pro-
gresso e do novo, quando o moderno 
parece já estar consumado, reverte a an-
siedade do atraso e do débito a favor de 
uma construção conceitual a posteriori, 
que seja capaz de dar conta de elabo-
rar conexões alternativas da arte com 
a política, da cultura com a vida social. 
Nesse caso, a noção de moderno tardio 
não deve servir apenas para se pensar a 
constituição do Estado nacional brasi-
leiro, do ponto de vista de Belo Hori-
zonte e, depois, do projeto que culmina 
com a construção de Brasília. Mais do 
que isso, deve nos fazer ver, com a cla-
reza necessária, o que aí é narrado sobre 
a própria modernidade.

O ponto crucial dessa narrativa é 
a defasagem entre modernidade e mo-
dernização, a que o trabalho crítico de 
perlaboração, a ser levado a efeito na 
atualidade, torna possível detectar. A 
questão cultural se associa à questão te-
órica para enfrentar a a pergunta talvez 
mais relevante que se coloca: em cada 
uma das experiências tardias do moder-
no, que cabe levantar e analisar, existi-
riam programas alternativos de moder-
nidade? Em que área sua diferença se 
marcaria mais acentuadamente? A partir 
desses programas, seria possível refazer 
conceitualmente a discussão sobre mo-
dernidade, pós-modernidade e tradição?

As questões adquirem um com-
plicador a mais quando passam a ser 
discutidas à luz da globalização contem-
porânea. Se é verdade que a globaliza-
ção revela o que ela mesma destrói, tra-
ta-se de individuar percursos culturais 
localizados, com o objetivo de detectar 
como se constroem e se transformam, 
sem fetichizá-los ou reificá-los. Ao invés 
de estabelecer continuidades no interior 
de um sistema fechado – a modernidade 
como um todo unitário – interessa con-
siderar os deslocamentos e agenciamen-
tos de experiências do moderno como 
um espaço privilegiado para se investigar 
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de que forma a emergência de novos va-
lores culturais irá ampliar as alternativas 
de escolha e experimentação dos indiví-
duos e comunidades.

Tome-se como exemplo o caso 
da fotografia. Uma vez derrubadas as 
barreiras que bloqueavam sua utiliza-
ção pela mídia impressa, seu uso como 
instrumento de criação de desejos e fo-
mentador do consumo se propaga ver-
tiginosamente. A fotografia se efetiva 
como elemento central da comunica-
ção e do apelo publicitário, ao mesmo 
tempo em que a atuação de profissio-
nais ligados à arte, ou nela educados, 
faz com que os princípios e paradigmas 
dos vários modernismos circulem entre 
o público em geral. Tal tendência, em 
virtude das características da circulação 
de mercadorias no regime de livre co-
mércio, faz com que propostas geradas 
nos centros nacionais e estrangeiros 
mais dinâmicos se difundam mundial-
mente com grande rapidez. Assim, as 
diferentes versões do moderno se pro-
pagam, via artes aplicadas e imagem 
fotográfica, modificando comporta-
mentos e criando novas expectativas.

A problematização dos limites cul-
turais, acirrada atualmente pelo confron-
to entre o não sentido de lugar da mídia 
e o localismo da cultura, pauta-se pelo 
estabelecimento de novas perspectivas 
de reflexão sobre a modernidade, que se 
projeta e se experimenta como lembrança 
de exílio e desterritorialização, polissemia 
e multiculturalidade. A lógica suplemen-
tar que preside esse movimento reflexivo 
promove um excedente interpretativo 
que resulta no deslocamento dos valo-
res instituídos e sua inserção numa ou-
tra ordem de avaliação. Dar novo valor 
ao moderno – ao se acrescentar a ele o 
qualificativo tardio, por exemplo – é esta-
belecer um outro tempo para narrá-lo e, 
efetivamente, um espaço de significação 
descentrada, aberto a modalidades distin-
tas de atuação narrativa.
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Wander Melo Miranda é professor de Teoria 
da Literatura da Universidade Federal de 
Minas Gerais e autor de vários livros. Este 
texto foi publicado na coleção memo do 
Memorial da América Latina.

Bem, uma garrafa fora jogada 
na Lagoa, não devia trazer mensagem 
alguma, nenhum náufrago precisaria 
apelar para esse tipo de correio tão pri-
mitivo. Mas que garrafa seria aquela? 
(...) Havia um nome gravado no vidro, 
umas letras igualmente estranhas que 
compunham aquilo que mais tarde seria 
chamado de logotipo. Foi com dificuldade 
que li: coca-cola. Li e não entendi. Devia 
ser um código, uma linguagem cifrada que 
eu deveria guardar e tentar traduzir (...) 
Eu recebia uma garrafa indecifrável, um 
objeto vindo de um outro mundo e que, à 
sua maneira, abria um mundo para mim.

Reescrever a modernidade como 
uma globalização local é, pois, chamar 
a atenção para o fato de que objetos 
culturais diferenciados são formas li-
minares de representação social e de 
redimensionamento de práticas políti-
cas, considerando-se a heterogeneida-
de que constitui essas formas e que só 
podem ser bem percebidas quando se 
cruzam as fronteiras de um território – 
geográfico e disciplinar. Esse ponto de 
cruzamento ou intersecção revela que 
as identidades são sempre identidades 
virtuais, no sentido de que se situam 
"entre o não ser e o ser outro", para 
retomar a conhecida formulação de 
Paulo Emílio Salles Gomes, não mais 
como um estigma e sim como a pró-
pria condição de possibilidade de toda 
e qualquer cultura. Vale dizer: uma mi-
gração intermitente de sentidos e valo-
res, em busca de decifração como uma 
mensagem numa garrafa lançada... à 
Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de 
Janeiro. Conta-nos Carlos Heitor Cony, 
uma sua experiência de juventude:
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Com A Invenção de Morel, Adolfo 
Bioy Casares não só ampliou 
a novelística latino-america-
na, como contribuiu para a 

formulação de uma estrutura literária 
que, durante anos foi objeto de estudo 
de críticos e escritores. Os franceses 
aproveitaram de maneira subliminar as 
possibilidades deixadas por esta novela 
– impropriamente chamada no Brasil de 
A Máquina Fantástica – e criaram o nou-
veau-roman. “Perfeito”. É assim que Jorge 
Luis Borges qualificou A Invenção de Mo-
rel, no belo prefácio que escreveu para o 
livro. Só esta contribuição seria suficien-
te para a consagração de qualquer ro-
mancista. Mas Casares, amigo e parceiro 
de Borges, foi mais longe. No Diário da 
Guerra do Porco, anteviu com passagens 
tragicômicas um denso painel da violên-
cia urbana de seu país, antecipando al-
guns acontecimentos que têm marcado a 
vida argentina. Tudo isso porém não fez 
de Bioy Casares um escritor conhecido 
do Brasil como seus conterrâneos Julio 
Cortazar e Jorge Luis Borges.

Apesar do enorme apartamento 
na Ricoleta, bairro grã-fino de Buenos 
Aires, mergulhado em um labirinto 
de livros intercalados por fotografias 
de personagens famosos da literatura 
mundial, Bioy Casares mantinha uma 
simplicidade singular. Cheguei ao seu 
apartamento às vésperas do natal de 
78, ansiosa por conhecer um dos meus 
escritores favoritos e quando ele abriu 
a porta me desconcertei. Estava diante 
de um homem charmoso, sorriso fácil, 
extremamente simpático que, aos 63 
anos, ainda guardava a beleza de quem 
já fora considerado um dos homens 
mais bonitos de Buenos Aires. Porte-
nho, foi casado a vida toda com Silvi-
na Ocampo, a mais respeitada contista 
argentina filha de um bilionário indus-
trial. Foi ela quem nos serviu café e ten-
tou acompanhar a entrevista, mas Bioy, 
brincando, não permitiu. Logo depois 

o telefone tocou e quando ela o cha-
mou, com humor ele me disse: “Não 
acredite nessa história de telefonema é 
tudo mis-en-scene só para impressionar 
você e imaginar que sou famoso.”.

Um dos traços pessoais de Bioy é 
o ter nascido rico,  nunca ter trabalhado 
e freqüentado as  rodas mais fechadas 
dos endinheirados da Argentina. Tal-
vez tenha sido um dos motivos de tê-lo 
afastado da crítica literária local, boêmia 
e gauche. “Meu primeiro conto foi escri-
to antes mesmo de eu me interessar pela 
literatura. Era uma espécie de ficção pla-
giada da Madame Gypp dedicada a uma 
prima, por quem eu estava apaixonado”.

 A segunda tentativa de se tornar 
escritor aconteceu quando Bioy Casares 
tinha apenas doze anos, com o conto Vai-
dade, ou uma Aventura Terrorífica. “Mas a 
paixão pela literatura chegou mesmo dois 
anos mais tarde, quando comecei a ler 
Sherlock Holmes e depois os clássicos”. 

Apesar de tornar-se conhecido 
somente em 1960, seu primeiro sucesso 
aconteceu em 1940, com A Invenção de 
Morel. Escrito aos 26 anos, este livro é, até 
hoje, contemporâneo e foi levado ao ci-
nema em 67 por Claude- Jean Bonnardot 
estrelado por Juliette Mills e em 74 foi 
dirigido por Emidio Greco estrelado 
por Anna Karina.  Em 1961, Alain Rob-
be-Grillet adaptou a história e escreveu 
o roteiro de O Ano Passado em Marienbad, 
dirigido por Alain Resnais, embora na 
França alguns críticos insistam em não 
admitir a adaptação. “Talvez seja expli-
cado pelo fato de os franceses terem 
descoberto que eu não pertenço `a van-
guarda da literatura mundial”.

Sempre houve curiosidade em 
torno da personagem feminina desse ro-
mance, Faustine, uma mulher que vive 
uma história de amor realista-fantástica 
e cuja imagem é perpetuada por um ho-
mem exilado numa ilha. O romance tra-
balha a incompatibilidade de dois aman-
tes, que vivem em tempo e ambientes 
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diversos - “exatamente como aqueles que 
tentam teimosamente manter um amor 
que já acabou”. Bioy garantiu que Faus-
tine não é nenhuma mulher especial em 
sua vida, mas talvez seja a síntese de mui-
tas. Esse livro valeu ao autor o primeiro 
reconhecimento oficial. “Prêmio Munici-
pal de Buenos Aires”, aos 26 anos.

Antes de A Invenção de Morel, Bioy 
escrevia apenas para exercitar-se porque na 
época tinha uma grande preocupação com 
o idioma. “No início da carreira meus livros 
eram como adjetivos de minha pessoa, e eu 
queria que um deles me definisse”.

Encontro com BorgEs
Em 1935, quando conheceu Bor-

ges, Bioy abandonou esta preocupação e 
confessa que foi com ele que aprendeu a 
técnica de escrever. A amizade dos dois 
durou a vida toda dele, ele se viam dia-
riamente e Bioy Casares dizia que “desde 
o começo, mantivemos um intercâmbio 
permanente de ideias e de experiências, 
algumas até bem divertidas”.

Em 1937, uma indústria fabricante 
de coalhada lhe propôs fazer um catálo-
go de propaganda, como pagavam muito 
bem, Bioy Casares convidou Borges para 
escreverem juntos. “Fomos para a fazenda 
que pertencia aos meus avós. Ela estava 
praticamente em ruínas, e por isso só dis-
púnhamos  de uma sala para trabalhar.”

A firma que nos contratou forne-
ceu um folheto para seguirmos mais ou 
menos o modelo da campanha anterior. 
“O texto contava a história de vários per-
sonagens famosos que tomaram coalha-
da e viveram longos anos. Borges e eu 
achamos a história muito boba e resol-
vemos introduzir algumas mentiras mais 
convincentes. Inventamos uma história 
de uma família cujo membro mais jovem, 
Maya Petcoff  (pode escrever com quan-
tos efes quiser, eu mesmo não sei como 
escrevemos), morria prematuramente 
com 91 anos. Pensamos ter escrito algo 
original e persuasivo, mas o fabricante 

A contista argentina Silvina Ocampo, mulher de Bioy. 
Jorge Luis Borges e Bioy Casares na década de 1930, 
quando escreveram um folheto para uma empresa de co-
alhada. A foto foi feita para a capa do livro Borges, 
de Bioy Casares. 
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mas nunca lido.” Depois da publicação 
de um longo artigo na revista Confirma-
do, escrito pelo jornalista e poeta Mar-
celo Pichon Riviere e cujo título era “O 
Ilustre Desconhecido”, Bioy comenta 
com irreverente humor que as coisas 
mudaram: “Depois disso, passei a ser 
menos ilustre e mais conhecido.”.

Hoje, Bioy Casares é um dos escri-
tores mais respeitados pela crítica. Com 
sua mulher Silvina Ocampo e Jorge Luis 
Borges formou a santíssima trindade da 
literatura portenha, que criou a Antologia 
de Literatura Fantástica, considerada uma 
das mais importantes do gênero. 

Embora sentisse muito carinho pela 
Invenção de Morel, Bioy considerava O Sonho 
dos Heróis seu trabalho mais importante. O 
livro conta a história de um operário que 
morre apunhalado depois de perambular 
pelos bairros mais afastados de Buenos 
Aires e o que ele sonha antes da morte, 
é confundido com a realidade.  Seu livro 
mais lido no Brasil, O Diário da Guerra dos 
Porcos é o mais jornalístico de todos, por 
sua objetividade. Mesmo assim, está pre-
sente nele o traço marcante da sua obra 
– os sonhos e as tramas intelectuais. 

não gostou, ficou aborrecido e, contra 
gosto, aproveitou nossa história.”

Depois dessa aventura no campo, 
Bioy e Borges resolveram se purificar 
da coalhada e em 1937 esboçaram um 
conto que não chegou a ser concluído. 
Tratava-se de uma história fantástica em 
que crianças eram mortas num acampa-
mento de maneira suave: ouvindo mú-
sica até estourar os tímpanos, ou brin-
cando sem parar até morrer de cansaço. 
“Essa ideia surgiu do ódio que ambos 
sentíamos pelo nazismo”.

A amizade que uniu esses dois 
grandes escritores argentinos faz com que 
Bioy tenha uma preocupação constante 
com seu amigo. Assim quando Borges so-
fria a dor de uma paixão não correspondi-
da ou traída, Bioy tratava imediatamente 
de animá-lo propondo um novo conto. 
Eles constantemente escreveram livros a 
quatro mãos, que se revezam numa velha 
máquina de escrever. Entre os mais fa-
mosos escritos por eles estão Seis Proble-
mas de Isidoro Parodi (1942), Duas Fantasias 
Memoráveis (1946), Um Modelo para a Morta 
(1946), As Margens (1955), Crônicas de Bus-
tos e Domeq (1967). Domeq é o nome do 
bisavô de Borges e Bustos o de Bioy.

Apesar de escreverem juntos, 
quando um deles era premiado isto não 
trazia nenhum problema. Isso ficou cla-
ro no comentário de Borges sobre o 
“Prêmio de Honra de Sociedade Argen-
tina de Escritores”, em 1975, concedi-
do a Bioy. “Sempre que dois escritores 
trabalham juntos e são amigos, supõe-se 
que o mais experiente exerça influência 
sobre o outro. Mas isso não ocorre en-
tre nós. Eu pessoalmente devo muito ao 
meu jovem mestre Adolfo Bioy Casares, 
que poderia inclusive ser meu filho.”.

Com seu espírito sarcástico e hu-
morístico, Bioy, não se preocupa por que 
poucos dos seus livros foram traduzidos 
para o português. “Até oito ou dez anos 
atrás eu era o mais forte candidato ao tí-
tulo de Autor mais citado por intelectuais, 
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Leonor Amarante é jornalista, curadora e editora 
da Revista Nossa América.
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ARTE LIVRE

OCUPAÇÃO  
NO MEMORIAL

Ana Maria Ciccacio
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ARTISTAS DE VÁRIOS PAÍSES  
PROMOVEM A SOCIALIZAÇÃO DA ARTE
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Dispositivo Disparador, projetos de ocupação da 
Galeria Marta Traba.
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Em sintonia com os novos 
meios de fazer e pensar arte, 
o Memorial se alinha com ou-
tros centros culturais, bienais 

e abre espaço em sua galeria de arte, a 
Marta Traba, para ateliês, residências ar-
tísticas, curadoria colaborativa, encon-
tros, exposições e abertura à participa-
ção do público. Enfim, um conjunto de 
atividades imbuídas de espírito agrega-
dor com vistas a uma verdadeira sociali-
zação da arte. Sintetiza bem o momento 
a recente exposição Vitrine de Projetos 
– Ensaios sobre a Fronteira em cartaz 
em outubro passado, quando a Galeria 
participou do Polo São Paulo de Arte 
Contemporânea, cuja programação foi 
compartilhada pela 31ª Bienal de Arte 
de São Paulo. Artistas de nove países 
da América Latina – Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, 
Peru e Venezuela – desenvolveram pro-
jetos a partir da residência artística e das 
relações em rede. Complementarmente, 
foram promovidas outras tantas ativida-
des, como um simpósio de curadoria, 
com a participação de nomes que circu-
lam internacionalmente como Ticio Es-
cobar, do Paraguai, Berta Sichel, ex-cu-
radora do Museu Reina Sofia, de Madri, 
Juan David Quintero Arbelaez, curador 
do Museu de Arte Contemporânea de 
Bogotá, Leonor Amarante editora, críti-
ca e curadora de arte, entre outros.  

Os artistas e outros curadores 
também debateram a criação de uma 
rede latino-americana de residências 
artísticas e a coleta de propostas para a 
Feira Independente Latino-Americana 
de Arte Contemporânea, que será de 4 
a 7 de dezembro, quando o Memorial 
abre espaço aos artistas para comer-
cializarem seus trabalhos diretamente 
com o público.     

Na batuta de tanta produção – 
somente no mês de setembro foram 
realizados 32 eventos na Galeria – 
está a doutorada em artes visuais pela  
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Com curadoria colaborativa, os curadores 
colombianos “residentes de abril” na 
Galeria, coordenaram o grupo que colocou 
de pé a intervenção AMORTEAMO, um 
trabalho in progress.
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Unicamp, Ângela Barbour. A mostra 
Vitrine de Projetos descortinou ex-
periências de residência artística aco-
lhidas pelo Espaço Ateliê da Galeria, 
reunindo de projetos independentes a 
coletivos e ateliês que travaram relações 
entre si ao longo dos 16 anos da Gale-
ria e dos 25 anos do Memorial, graças 
à triangulação proporcionada pela ins-
tituição. A rede já estava estabelecida, 
o que a Galeria fez foi rearticulá-la. A 
intercomunicação que estabeleceu-se 
no Memorial deu fruto. “Convidamos 
o Projeto Savias e este convidou os 
artistas que participam dele. Teve gen-
te como o Roger Bellido que veio de 
ônibus do Peru para fazer um mês de 
residência na Galeria. Jose Mosie, cura-
dor do Projeto Savias e também artista 
plástico, desenvolveu um trabalho du-
rante a residência e o expôs na Galeria 
contando um pouco sobre a vegetação 
que marca o espaço”, explica Ângela.    

A residência artística não é bem 
uma novidade no Memorial. O que 

está havendo é um resgate. O Me-
morial, pela proposta do antropólo-
go Darcy Ribeiro, que conceituou a 
instituição, era para ser um espaço de 
acolhimento das propostas culturais e 
artísticas da América Latina e desen-
volvimento de pesquisa. No início, 
tinha recursos para artistas bolsistas. 
Naquela época essa prática não se 
chamava residência artística, mas é o 
que era, pois o Memorial pagava esta-
dia e o que fosse necessário para o tra-
balho. Com as sucessivas gestões isso 
se perdeu e desde 2007 muitos artistas 
foram convidados a vir para o Memo-
rial, ficar um tempo produzindo aqui, 
embora ainda não houvesse esse títu-
lo, residência artística.

A partir de 2009, com a passa-
gem dos 20 anos do Memorial, tais in-
tercâmbios foram intensificados, mas 
tudo na base da força e da coragem. 
Não havia recursos para trazer os ar-
tistas e muito menos para remunerá
-los. A primeira residência oficial foi 

Natália Rondon, venezuelana “residente de março”. Gabriela Égüez, equatoriana, “residente de setembro”.
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em 2012 e aproximou duas iniciativas 
independentes: o La Paternal, de Bue-
nos Aires, comandado por Franc Pare-
des, e o RAM-Residência Artística da 
Mutuca (de Mutuca, vilarejo próximo 
a Altamira, de Minas Gerais), dirigida 
por Rafael Matos. Ambos promovem 
residências artísticas às próprias custas. 
Quando eles se encontraram criou-se 
uma relação entre Mutuca e La Pa-
ternal, relação esta possibilitada pelo 
Memorial, que proporcionou um local 
para o artista trocar temporariamente 
de ambiente e repensar seu trabalho.

Quanto à curadoria colaborativa, 
processo em que a proposta curatorial é 
compartilhada com os participantes da 
exposição, figuram entre os exemplos 
marcantes as mostras Co+Labor+Ação 
I e II, realizadas em 2013 por Ângela em 
parceria com Lilian Amaral, doutora e 
coordenadora do projeto de pesquisa e 
extensão R.U.A, do Instituto de Artes 
da Unesp. Participaram coletivos e agru-
pamentos artísticos convidados. 

Sempre aberta a parcerias e sin-
tonizada com as tecnologias de pon-
ta, a Galeria, além de tudo, uniu-se 
à Fauusp e está prestes a receber o 
primeiro laboratório comunitário de 
impressão 3D do Brasil, segundo na 
América Latina – o primeiro foi mon-
tado no Mali-Museu de Arte de Lima, 
no Peru. Uma amostra dessa parceria 
é a maquete do Memorial resultante 
do trabalho desenvolvido pelos artis-
tas plásticos Lucas Schlosinski e Lilian 
Fontenla. Eles estiveram em residência 
artística no Memorial por seis meses, 
ocasião em que desenvolveram o pro-
jeto da maquete, depois impressa na 
FAU. Com o laboratório comunitário 
de impressão 3D, ou City FabLab, a 
Galeria poderá viabilizar em 3D pro-
jetos apresentados por artistas. Marta 
Traba certamente os aprovaria.

Ana Maria Ciccacio é jornalista e colaboradora 
da ARTE! Brasileiros e outros veículos.

Catharina Suleimau, brasileira, “residente de setembro”. Roger Bellido, peruano “residente de outubro”.
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Reynaldo Damazio

D
ois livros editados no Brasil 
no ano do centenário de nasci-
mento de Júlio Cortázar (1914-
1984) ajudam a entender um 
pouco a personalidade criadora 
e inquieta do escritor argentino, 

que resultou numa das obras literárias mais instigan-
tes da América Latina, Notas para uma biografia, de 
Mario Goloboff, e a nova tradução de Julio Cortázar: 
conversas com Ernesto González Bermejo. Se por um lado, 
Goloboff  colhe elementos biográficos fundamen-
tais para a formação do escritor e o entendimento de 
seu universo interior, sua relação com a mãe e a irmã,
sua experiência política e intelectual; nas  

CENTENÁRIO

OS JOGOS DE

CORTÁZAR
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entrevistas com Bermejo, o leitor se 
defronta com a multiplicidade de 
interesses do autor de O jogo de ama-
relinha, a riqueza e variedade de sua 
maneira de ver o mundo real e a li-
teratura, como jogo de probabilida-
des, experiência aberta, fantasmagó-
rica e inconclusa.

Na biografia de Cortázar é pos-
sível encontrar algumas pistas sobre a 
criação de sua obra tão singular, labi-
ríntica e avessa aos padrões de racio-
nalidade e verossimilhança que carac-
terizam parte da literatura de ficção 
e que o colocaria ao lado de outros 
grandes escritores latino-americanos 
no chamado boom do realismo fantás-

tico, como Gabriel García Márquez, 
José Donoso, Juan Carlos Onetti e 
Mario Vargas Llosa, entre outros. O 
próprio Cortázar se definia como 
uma criança enfermiça, muito tímida, 
solitária e obcecada pela leitura. Fica-
va trancado durante horas no quarto 
lendo, esquecia-se de comer e perdia 
a noção de tempo. Lia com voracida-
de Julio Verne, H. G. Wells, e sonhava 
ser marinheiro.

A descoberta do fantástico e da 
aventura na literatura acompanhava o 
estranhamento do garoto em relação 
ao mundo. “Parece que nasci para não 
aceitar as coisas tais como me são da-
das”, disse Cortázar. O real não lhe pa-
recia algo acabado, fechado, palpável e 
objetivo. Havia um intervalo entre as 
coisas e a percepção do menino, uma 
espécie de descontinuidade que parecia 
natural. “A realidade que me cercava 
não tinha muito interesse para mim”, 
comenta. “Eu via os vazios, digamos, 
o espaço que há entre duas cadeiras e 
não as duas cadeiras, se posso usar essa 
imagem”. Curiosamente, essa passa-
gem talvez revele muito do modo como 
Cortázar observa o mundo e o transfi-
gura em seus textos, sempre abrindo 
perspectivas inusitadas ou apontando 
para dimensões que parecem submer-
sas no cotidiano e no banal.

O que para muitos leitores inspira 
um contexto onírico, surreal, nas nar-
rativas de Cortázar são também, ou es-
pecialmente, traduções da sensibilidade 
rebelde, exploração da memória, recor-
tes do mundo real, fragmentos de per-
cepção e relato muitas vezes poético de 
uma experiência concreta, como no ro-
mance que o consagrou e que pode ser 
lido como um móbile. Estão ali as an-
gústias, os dissabores, desejos e decep-
ções de uma geração, a utopia, o efême-
ro, o amor e o sexo, tudo que Cortázar 
viveu com amigos no autoexílio em 
Paris, quando a cidade já não era mais 
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uma festa e a América Latina mergu-
lhava nas trevas de ditaduras sangren-
tas. Sonho e revolução, dor e delírio, 
Che Guevara e John Keats se misturam 
no imaginário fabular de Cortázar. “A 
revolução cubana despertou-me para a 
realidade da América Latina. Foi quan-
do, de uma indignação meramente in-
telectual, passei a dizer para mim mes-
mo: algo tem de ser feito”, confessa a 
Bermejo.

Cortázar preferia ser músico a 
escritor, no entanto a influência do jazz 
na maneira como escreveu é evidente, 
não propriamente pela improvisação, 
mas pelo virtuosismo, a surpresa, a 
mudança de planos e vozes, as trans-
formações do foco narrativo, a mon-
tagem de situações, ambientes, climas, 
como num tabuleiro de xadrez, ou 

numa partitura aberta. Ainda nas en-
trevistas com Bermejo, o escritor re-
vela que “a literatura foi uma atividade 
lúdica – com toda a seriedade que para 
mim tem o jogo”. Nesse jogo lúdico, 
a participação do leitor é fundamental, 
pois, como afirma Cortázar, “o fantás-
tico irrompe no cotidiano, pode ocor-
rer agora, neste meio-dia de sol em que 
eu e você estamos conversando”.

A realidade como jogo de armar 
e a irrupção do fantástico nas dobras 
do cotidiano são parte da ficção inven-
tada por Cortázar e em seus ensaios, 
como peças de um enigma humano a 
ser decifrado.

Reynaldo Damazio é sociólogo, poeta e jornalista.
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LITERATURA

Joca Reiners Terron

M
eu primeiro contato com o portunhol foi na infância. Era 1975, 
e a família se mudara de uma cidade fria do Paraná para a fron-
teira do Mato Grosso com o Paraguai. No primeiro dia de aula 
na nova cidade, na hora do intervalo, descobri que nenhum 
aluno da escola falava a mesma língua que eu, expressando-se 
através de grunhidos (ao menos assim soavam aos meus ouvi-

dos) nos quais eu mal podia interceptar uma palavra ou outra que me pareciam va-
gamente compreensíveis. Pensei que os colegas haviam criado uma língua somente 
para me recepcionar, cujas frases tortuosas lembravam sons de vento, de torvelinho 
de cachoeira e de asas de colibrí em pleno voo. Língua inconfidente, código natural 
sendo livrementente soprado sob o sol, o portunhol da fronteira herdou traços de 
suas três fontes, mas sua alma rebelde pertence ao guarani, a segunda língua oficial 
do Paraguai, único país a oficializar uma língua indígena neste imenso cemitério de 
índios em forma de continente conhecido como América do Sul.

O temor de ficar sozinho na escola logo passou, no instante mesmo em que 
compreendi que a linha fronteiriça entre dois lugares nunca poderá ser demarca-
da secamente por escolas gramaticais (nas quais a ortografia nos é imposta) ou 
por avenidas ou rios, e sua extensão ultrapassa abstrações cartográficas como os 
fios tracejados dos mapas. Essa mestiçagem linguística se estende por quilômetros 
adentro do Brasil mato-grossense, da região argentina das Misiones e do Paraguai, 
onde a população brasiguaia se esparrama, expressando-se com alegria e violência 
num dialeto plurinacional composto pelo castelhano, pelo português e pelo guarani, 
pois pertence a uma população — ao povo, esse “inventa-línguas” —, que não está 
restrito pelos limites das nações, mas somente por céu e terra.
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Por outro lado, a vertente lite-
rária do portunhol pode ser traçada 
cronologicamente através da atuação 
de Wilson Bueno (1949-2010). O poe-
ta e escritor paranaense tornou-se ini-
cialmente conhecido como editor do 
influente suplemento cultural Nicolau, 
publicado pela secretaria de cultura do 
Paraná de 1987 a 1994. Cultuador da 
tradição literária hispano-americana, 
Bueno repercutiu criticamente nas pá-
ginas do periódico a obra do roman-
cista paraguaio Augusto Roa Bastos  
(1917-2005), de forma a valorizá-la e 
a difundi-la, entre outros temas rela-
tivos ao Paraguai, mas também diver-
sos ensaios que procuravam recuperar 
características únicas da conformação 
do espírito paraguaio, como as inves-
tigações tradutórias de cantos mito-
poéticos mbyá-guarani realizadas por 
Luli Miranda e Josely Vianna Baptis-
ta. Esse espírito único e errático, pes-
quisado pelo escritor paraguaio Jorge 
Canese e o antropólogo Miguel Cha-
se-Sardi, graças a sua inconformida-
de diante da normatização linguística 
e da escrita (pelo simples fato de ser 
essencialmente oral), transferiu-se ao 
portunhol selvagem.

De certo modo, mui borgeana-
mente, Wilson Bueno preparava então 
sua audiência futura, educando-a para 
a leitura da novela Mar Paraguayo, sua 
obra-prima que seria publicada em 
livro somente em 1992, e que foi se-
rializada quase que integralmente em 
edições do Nicolau, tornando-se a pe-
dra fundamental do portunhol em sua 
incorporação literária. Evidentemente, 
como em toda corrente de vanguar-
da, vários precursores podem ser de-
terminados, desde o portunhol psico 
urbanoide falado por personagens do 
longa-metragem Hitler Terceiro Mundo 
(1968), do tropicalista José Agrippino 
de Paula (1937-2007), além de miscige-
nações anteriores com outras línguas: 

do português com o italiano, como nos 
clássicos modernistas Juó Bananère, 
pseudônimo do paulista Alexandre 
Ribeiro Marcondes Machado (1892-
1933) e Adoniran Barbosa; com o ho-
landês arcaico e outras línguas mortas, 
no Catatau (1975), de Paulo Leminski 
(1944-1989), todas expressões cabo-
clas da deglutição antropófaga como 
idealizada por Oswald de Andrade, 
e nas Galáxias (1984) de Haroldo de 
Campos (1929-2003).

Em seus ensaios publicados no 
Nicolau e algumas narrativas do Pequeño 
Decamerón Nivaclé (Assunção, Edicio-
nes Napa, 1981), Miguel Chase-Sardi 
relata que no guarani, e poderíamos 
estender tal visão ao portunhol, não 
existe o abismo que separa o dizer do 
viver, pois “a palavra, a alma de origem 
divina -- porque também existe uma 
alma telúrica -- e o princípio, a matéria 
originária, estão identificados.” Des-
te modo, a enganosa separação entre 
arte e vida (que na cultura européia 
necessitou das marretadas de um Ar-
thur Rimbaud para vir abaixo) vem do 
amálgama original que não exclui até 
mesmo a influência jesuítica do perí-
odo colonial e sua compreensão cristã 
de que “no início era o Verbo” (isto 
ao menos é o que defende a autorida-
de máxima em antropologia guarani, 
Branislava Süsnik).

Na breve introdução à versão se-
rializada de Mar Paraguayo, seu autor re-
gistrava o nascimento do bebê: “A partir 
da língua falada neste Brasil de longas 
lânguidas praias e do castelhano — no 
caso específico o espanhol com sabor 
paraguaio — surge uma terceira língua, 
situada num vértice textual onde as gra-
máticas perdem a linha dura e cedem à 
voragem-vórtice do duplo”. Mais tarde, 
na introdução à edição livresca, o poeta 
e antropólogo argentino Néstor Per-
longher (1949-1992) apadrinhava o ba-
tizado: “O mérito do autor (…) reside 
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precisamente nesse trabalho microscó-
pico, nesse entre-línguas (ou entre-rios) 
a cavalo, nessa indecisão que acaba fun-
cionando como uma espécie de “língua 
menor” (diriam Deleuze e Guattari), 
que mina a majestosidade das línguas 
maiores, com relação às quais erra, 
como sem querer, sem sistema, comple-
tamente intempestiva e surpreendente, 
como a boa poesia.”

Entre errático e vagabundo, a 
ressurreição posterior do portunhol 
em sua versão salvaje deve-se a Dou-
glas Diegues, vaticinador e equilibrista 
entre-fronteiras, nascido no Rio de Ja-
neiro em 1965 e criado em Ponta Porã, 
no Mato Grosso do Sul. Em um ensaio 
no qual se referia ao aspecto meridia-
no de sua pátria, o poeta Jorge Cane-
se definiu o Paraguai como um “erro  
geográfico”; parafraseando-o, é possí-
vel afirmar que o portunhol selvagem 
seria uma espécie de “erro” linguístico 
que resulta em irretocável acerto poé-
tico, ainda mais ao considerar-se que 
poëta em guarani significa justamente 
“o que erra”.

Diegues já afirmou que u portu-
nhol salbaje es la língua falada en la fron-
tera du Brasil com u Paraguai por la gente 
simples que increiblemente sobrevive de tei-
mosia, brisa, amor al imposible, mandioca, 
vento y carne de vaca, e que brota como flor 
de la bosta de las vakas. Transdeliração 
demiúrgica, a poesia selvagem do por-
tunhol nasce, assim como tudo que 
existe, da substância chamada latachi-
na pelos Mbyá-guarani, uma “essência 
identificada com o relento das noites 
serenas, a neblina que se levanta dos 
bosques, a umidade que brota das fo-
lhas de certas árvores, o fumaceiro das 
roças ou a fumaça do tabaco”, no dizer 
de Chase-Sardi. É, como a alma guara-
ni, a própria linguagem da vida.

Joca Reiners Terron é escritor, poeta, artista 
gráfico e editor brasileiro.

Capa do livro Triplefrontera Dreams, 
2010, de Douglas Diegues.
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A FALA DA FRONTEIRA

Por Reynaldo Damazio

O portunhol selvagem (ou selbaje) inventado e praticado por 
Douglas Diegues não tem a pretensão de ser uma língua universalista, 
ainda que poética, mas talvez provocar um estranhamento no atrito de 
dois idiomas próximos, que facilmente se confundem. Além disso, a 
experiência com essa linguagem artificial e caótica também incorpora 
o confronto de culturas, vozes e sotaques na América Latina, onde as 
fronteiras e o trânsito entre os países são fonte de múltiplos intercâm-
bios, misturas e contaminações. Não se trata de um processo de globali-
zação, como às vezes imaginam os analistas mais precipitados e zelosos 
do determinismo econômico, mas de carnavalização, ou de reinvenção 
anárquica de elementos culturais, históricos, antropológicos, sociais e, 
por fim, estéticos. Ou como escreve Diegues num de seus “sonetos sal-
vajes”: una mescla de bosta y algodon sin data de vencimento / para este dia banal, 
caro, superfaturado, en la balanza comercial.

Pouco importam a coerência e a correção léxica, mas faz parte do 
jogo proposto por Diegues, ou de seu antimétodo, embaralhar palavras 
e sentidos, subverter as regras, o bom senso e o protocolo, apontando 
para a dimensão da fala cotidiana, dos erros, do improviso, da comu-
nicação que se estabelece com criatividade e ousadia, a despeito das 
normas estabelecidas. Nos poemas do livro Da gusto andar desnudo por 
estas selvas, de 2002, o poeta emula o soneto shakespeariano de maneira 
irreverente, provocadora, para talvez desconstruir a ideia de tradição, 
numa espécie de subversão também conceitual, que tem continuida-
de nos demais livros de Diegues, como El astronauta paraguayo (2007) e 
Triplefrontera dreams (2010), entre outros, em que o jogo entre estilos e 
dicções se espraia pelo neobarroco, o surrealismo e a poesia beat, num 
caldeirão apócrifo e vertiginoso. A poesia que se metamorfoseia em 
prosa fragmentária, cruzamento de narrativas biográficas, crônicas da 
viagens imaginárias, galerias de personagens marginais, reflexões entre 
o mundano e o apocalíptico, sem perder o humor e a crítica jamais. Essa 
poesia feita de estilhaços e recortes da realidade também não almeja o 
cânone, nem facilidade da aceitação por bom comportamento, mas se 
arrisca na precariedade e no inacabado, como exercício permanente de 
demarcação de novas fronteiras da comunicação poética.

Capa do livro El astronauta 
paraguayo, 2007, de 

Douglas Diegues.
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RESISTÊNCIA

NICANOR
 PARRA

100 ANOS DE PROVOCAÇÃO

Heitor Ferraz

No último dia 5 de setembro, o 
poeta chileno Nicanor Parra 
– ou melhor, Nicanor Segun-
do Parra Sandoval – comple-

tou cem anos de idade, em sua casa em 
Las Cruces, a 100 quilômetros de San-
tiago, com vista para o Oceano Pacífico. 
Nascido em San Fabian Alico, em 1914, 
Parra é o criador da chamada “antipoe-
sia”, um projeto poético em que a nar-
ração em primeira pessoa, a recuperação 
da fala, o humor desmedido, a provo-
cação e a autocrítica tinham por objeti-
vo minar o conforto da tradição lírica, 
criando turbulência e derrubando de 
sua poltrona o velho poeta lírico, con-
templativo e distante das incertezas da 
vida. Ou ainda, para usar uma imagem 
de Parra, um tipo de poesia que tirava 
o poeta da torre de marfim e o instalava 
numa instável “torre de tábuas”. 

Segundo o crítico Julio Ortega, 
responsável pela antologia Poemas para 
combatir la calvicie,  publicada pela primei-
ra vez em 1993 e que de lá para cá não 
deixou de ganhar novas impressões, tor-
nando-se bastante popular, não só no 

Chile, mas nos países latino-americanos, 
uma das linhas de força da “antipoesia” 
de Parra é a “sistemática recuperação 
da fala”. Como diz o crítico, “entre o 
humor das vozes populares e o horror 
moral da falta de explicações ou a men-
tira delas, a ‘antipoesia’ é o mais vivo e 
permanente documento da capacidade 
de sobrevivência do sujeito hispano-a-
mericano nesta modernidade desigual”. 

Sua capacidade crítica é grande e 
acaba por minar a retórica do próprio li-
rismo, naquilo que ele esconde de ideolo-
gia incrustada, como também faz a “sá-
tira dos restos da sociedade tradicional 
antidemocrática”. Mas para entender seu 
funcionamento, e até mesmo como Parra 
chegou a esta maneira tão particular de 
lidar com a matéria do mundo e expandi
-la em seus versos, é preciso retomar um 
pouco de sua trajetória poética.

A paixão pela cultura popular cer-
tamente veio dos subúrbios de Chillán, 
onde passou sua infância. Seu pai, Don 
Nicanor Parra, era professor primário e 
músico, mas tinha um pé na vida boê-
mia; já sua mãe, Rosa Clara Sandoval, de 
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origem campesina, gostava de canções 
e histórias populares, o que certamen-
te marcou profundamente seus filhos, 
como Violeta Parra, famosa por suas 
canções e por sua pesquisa do cancionei-
ro local, e Roberto Parra, que foi um dos 
grandes nomes da música e da poesia po-
pular chilena. Era uma família de classe 
média, mas sempre na corda bamba. E 
Parra, como ele mesmo diz, foi o primei-
ro a chegar à universidade, onde entrou 
em contato com a vida literária de Santia-
go, com um mundo “sofisticado”.

Em 1937, já formado em Matemá-
tica e Física, pelo Instituto Pedagógico da 

Universidade do Chile, vamos encontrá
-lo novamente em Chillán, como pro-
fessor de matemática. Neste mesmo 
ano, publica o seu primeiro livro de 
poemas, Cancionero sin nombre, o qual, 
segundo o próprio poeta, trazia as 
marcas da influência da poesia de Fe-
derico Garcia Lorca e de Rafael Alber-
ti. Apesar da boa recepção crítica desta 
obra de estreia, que ainda lhe rendeu 
o Prêmio Municipal de Poesia, o poe-
ta passou muitos anos sem apresentar 
uma nova coletânea de poemas. Algo o 
incomodava na sua poética e na de sua 
geração. E ele queria ir além, romper 
algumas fronteiras do lirismo. Além 
disso, também queria se distinguir da 
poesia poderosa de seu amigo Pablo 
Neruda, poeta dez anos mais velho 
que já era um dos nomes mais fortes 
do lirismo chileno.

Em entrevista a Mário Benedetti, 
em 1969, Nicanor Parra recordava todo 
o caminho que fizera para chegar aos 
seus “antipoemas”. A primeira questão 
que ele se colocou foi a seguinte: para 
que fazer poemas parecidos com o de 
seus contemporâneos? Qual a função 
e a necessidade de um trabalho desses? 
“Não achei uma resposta imediata”, co-
mentou. E depois de muita investigação 
pessoal, chegou a uma formulação sim-
ples: “a poesia é vida em palavra”. Apesar 
do truísmo, como ele mesmo ressaltava, 
procurou fazer uma obra que satisfizesse 
a essa definição. “Percebi que a poesia, 
tal como era praticada, divergia, de certa 
forma, da noção que temos da vida. Ela 
partia da vida, mas não retornava a ela”.
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Sua pesquisa, então, se aprofun-
dou na busca de uma linguagem conver-
sacional, como ele mesmo explicou, ou 
seja, mais carregada de expressões colo-
quiais, de termos que vinham diretamen-
te do uso cotidiano, e por meio da qual 
ele poderia falar da beleza, mas também 
da feiúra, do pranto e também do riso, 
de sentimentos nobres e todos os outros 
que nos cercam. No seu laboratório po-
ético, ele ainda buscou outros ingredien-
tes importantes, como a poesia popular 
chilena do século 19, a prosa renascen-
tista, o humor de Cervantes ao lado da 
crueza moderna de Kafka, sem deixar de 
lado, claro, a experiência do homem rude 
em geral. “Este sujeito está sempre me 
ensinando. Se tivesse de escolher, entre 
todos, o meu mestre, certamente tiraria o 
chapéu para este homem”, disse.       

O resultado dessa pesquisa foi o 
aclamado livro Poemas y antipoemas, pu-
blicado em 1954, e que se tornou um 
marco na poesia chilena. Este livro, 
com monólogos ora extensos, ora mais 
enxutos, trazia uma voz que ao se afir-
mar, logo se desautorizava, ou como 
diz o crítico René da Costa, Parra criou 
um poema que concentrava, ao mesmo 
tempo, o monólogo interior e o monó-
logo exterior, estabelecendo entre eles 
um tipo de diálogo: uma leitura de mão 
dupla. Já surgem nesta coletânea seus 
famosos “autorretratos”, nos quais o 
poeta fala de si, como em Epitáfio (já 
pelo título percebe-se que o teor irôni-
co), ou em Autorretrato, no qual fala o 
professor de colégio, cansado pelo ex-
cesso de trabalho e pela exploração das 
40 horas semanais de aula. “Para que 

O escritor chileno Nicanor 
Parra mostra vitalidade 
aos 100 anos, ao trabalhar 
diariamente em seus poemas.
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Heitor Ferraz é jornalista, escritor, poeta e autor 
do livro Hoje Como Ontem ao Meio Dia.

nascemos como homens/ se nos dão 
uma morte de animais?” 

Um dos poemas mais famosos 
dessa coletânea, “Soliloquio del Indivi-
duo” já esboça um tema que será caro 
cada vez mais a este poeta que se en-
gajará na causa ecológica, mas sempre 
com seu humor corrosivo. Ele refaz, 
num monólogo, a história dos homens 
desde as cavernas, peregrinando pelo 
mundo, fazendo descobertas, criando a 
guerra, fabricando máquinas, carros, ci-
dades, novas instituições religiosas etc. 
“Melhor talvez seja voltar a este vale/ a 
esta caverna que me serviu de abrigo/ e 
começar a gravar de novo/ de trás para 
frente, gravar/ o mundo ao contrário./ 
Mas não: a vida não tem sentido.”

Este tom entre o zombeteiro e o 
crítico irá marcar toda a sua trajetória. 
Foram até agora cerca de 17 livros, entre 
eles, obras como Versos de salón, Cancio-
nes rusas, Obra gruesa, Artefactos, Sermones 
y prédicas del Cristo de Elqui, Hojas de Parra 
e Trabajos prácticos – até agora, pois, não 
faz muito tempo, um colega do poeta 
descobriu uma gravação de uma série 
de poemas feita nos anos 1980 chamada 

Temporal, e que permanecia inédita e foi 
publicada neste ano do centenário. 

A máquina de provocação poética 
de Parra não para, cutucando o univer-
so institucional, seja internacional (como 
o Prêmio Nobel, com o qual chegou a 
sonhar, mas nunca deixou de ironizar; 
ou ainda a Igreja Católica), seja nacional, 
como na polêmica obra El Pago de Chile, 
uma instalação apresentada em 2006, ou 
seja, quando ele tinha 92 anos de idade, 
com displays em tamanho natural de to-
dos os governantes chilenos pendurados 
numa forca. Era uma obra de pura pro-
vocação, algo anárquica, que irritou tanto 
a esquerda do seu país quanto a direita. 

Mas como já dizia Parra, num de 
seus famosos poemas, Montanha russa: 
“Durante meio século/ a poesia foi/ o 
paraíso do bobo solene./ Até que eu che-
guei/ e me instalei com minha montanha 
russa.// Subam, se quiserem./ Claro que 
não me responsabilizo se descerem/ jor-
rando sangue pela boca e narinas.”
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INSTINTOS

N
as linhas seguintes proponho duas 
interpretações sobre a espécie hu-
mana: 1) eu desafio o status privi-
legiado que nos diferencia de ou-
tras espécies animais como seres 
dotados de inteligência e razão; 

2) argumento que algumas atividades humanas nos 
situam abaixo de outros animais e caracterizam 
nosso papel colonizador-predatório na Terra.

Antes de desenvolver estas ideias, cujo conteúdo 
é um tanto desafiador para uma espécie que há pou-
cos séculos acreditou que fosse a mais importante 
a habitar o planeta central do universo, exponho a 
definição de animal que encontrei num dicionário. 

SOCIOLOGIA

DA ESPÉCIE 

Bruno Peron

HUMANA
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De três acepções listadas, parafraseio a 
primeira que o situa como um ser vivo 
que tem células múltiplas, alimenta-se de 
outros seres vivos, tem capacidade de mo-
vimento e responde a estímulos. Até este 
ponto, tal definição cabe a uma infinida-
de de criaturas, inclusive humanas. Porém 
meu questionamento diz respeito à segun-
da acepção de animal de acordo com o di-
cionário. Ela define-o como um ser irra-
cional e que, por isso, opõe-se ao homem.

De acordo com esta linha que di-
ferencia os seres humanos de outros ani-
mais, de fato contamos com atributos 
mais sofisticados (a razão) e mais com-
plexos (a inteligência) que eles. Quantos 
exemplos temos de criação e manipula-
ção de técnicas para facilitar nossa sobre-
vivência! O desequilíbrio entre o uso de 
instinto e de inteligência é o que dá à es-
pécie humana um ar de superioridade no 
reino das coisas vivas deste planeta.

Entretanto, há que levar em conta 
que instinto é também um tipo de  
inteligência pelo qual os animais (in-
cluindo-nos, de acordo com meu ar-
gumento) satisfazem suas necessidades 
de sobrevivência. O ser humano possui 
resquícios desta inteligência rudimentar 
quando suas paixões, vícios e más incli-
nações prevalecem sobre suas virtudes.

Deste modo, temos um clima de 
animalização do ser humano e de huma-
nização dos outros animais, se tomarmo-
nos como parâmetro para comparação. 
Isto significa que nosso instinto de pre-
servação faz-nos cobiçar, invejar e matar 
seres da mesma espécie quando não hou-
ver impedimentos normativos (as leis, as 
morais, os costumes); frequentemente a 
razão se põe de lado para que humanos 
saciem seus apetites carnais.

Noutro relato menciono que a 
organização laboral das abelhas e das Fo
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formigas nos dá exemplos que nosso  
orgulho nos impede de observar, en-
quanto cachorros muitas vezes são de 
fato o melhor amigo do homem devido 
à sua companhia e fidelidade.

Estamos, assim, abaixo de ou-
tros animais no uso de nossa inteli-
gência instintiva. Portanto, não somos 
uma espécie privilegiada, ainda que fa-
çamos uso da razão.

A segunda interpretação que 
gostaria de propor sobre a espécie hu-
mana é de que temos exercido um pa-
pel colonizador-predatório na Terra. 
E há os que já estão de olho na pos-
sibilidade de viver em estações espa-
ciais, na Lua e em Marte.

Junto da pretensão de superiori-
dade da espécie humana sobre os outros 
animais, há também um desejo frenético 
de controle, expansão e exploração. A 
história da humanidade tem exemplos 

de impérios influentes, de diásporas e 
migrações entre continentes, e de cons-
trução de estações científicas no Polo 
Norte e na Antártica.

O ser humano é sedento de ter-
ritório (daí a origem da globalização 
através das conquistas de além-mar), 
ainda que não possa estar de corpo 
em todos os lugares que conquista. É 
notável, porém, que temos escraviza-
do as outras espécies para saciar nos-
sas necessidades e temos construído 
abundâncias que põem o planeta em 
risco de extinção.

Está sempre conosco a decisão 
sobre se queremos aprimorar nossa 
inteligência ou disseminar no lodo da 
Terra os elementos de nossos instin-
tos rudimentares.

Bruno Peron é escritor, analista de Relações 
Internacionais e escreve para vários veículos.
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ENSAIO

Simonetta Persichetti

DO PERU
SOB AS LUZES



59



60

Uma luz magistral. Paisagens, 
rostos,  personagens e cida-
des. Tudo se transforma sob o 

olhar de Martin Chambi (1891-1973) 
considerado o primeiro fotógrafo indí-
gena latino-americano.  Suas imagens 
nos apresentam a essência da fotogra-
fia pura, que se sustenta por si só, sem 
explicações ou efeitos mirabolantes. 

Estudioso, usava o autorretrato como 
uma maneira de também conhecer e 
dominar a luz. Foi nos quadros do 
pintor Rembrandt (1606-1669) que 
ele foi buscar inspiração. Cenários que 
ele vai construindo como se formasse 
pequenos contos imagéticos, usando 
como matéria prima a luz e sua con-
cepção de mundo.
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Martin Chambi utilizou a foto-
grafia para apresentar seu país, o Peru, 
mas também para lutar pelo povo in-
dígena, criar a identidade de sua gente 
por meio da fotografia. 

Nascido no povoado de Coasa, 
província de Carabaya, departamento 
de Puno, começou ainda jovem na foto-
grafia como assistente de fotógrafo na  

mineradora Santo Domingo. Mais tarde, 
em 1908, em Arequipa, tornou-se assis-
tente dos famosos irmãos Vargas que pos-
suíam um prestigiado estúdio na cidade. 
Lá retratava na maioria das vezes a bur-
guesia local. Trabalhou com eles durante 
nove anos, quando percebeu que queria 
mais e que  sua condição de assistente se 
tornou pequena para ele, limitando sua 
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vontade de falar e se expressar por meio 
da imagem. Precisava sair do estúdio, pre-
cisava conhecer e mostrar seu país, seus 
habitantes e mais, dar voz para os quécha e 
aymará, indígenas como ele. Chambi segue 
então para Cuzco, onde abre seu próprio 
estúdio,  e é lá que seu olhar se sobressai, 
diferente do olhar exótico do estrangeiro 
e começa a registrar seu povo com altivez 
e dignidade além da paisagem local.  Foi o 
primeiro a fotografar  Machu Picchu, em 
1911. Também ficou conhecido por suas 
fotografias publicadas nos jornais locais. 
Um dos mestres da fotografia latino-a-
mericana. Seu trabalho, porém, só veio à 
tona após sua morte em 1973. Em 1979 
graças ao seus filhos Victor e Julia Chambi 
e o fotógrafo americano Edward Ranney, 
foi organizada uma grande exposição no 
Museu de Arte moderna de Nova York 
(MOMA). Desde então suas imagens têm 
viajado o mundo, inclusive no Brasil. Hoje 
o curador de seu acervo, que se localiza em 

Simonetta Persichetti é jornalista, crítica de fotografia. 
Professora do Programa de Mestrado da faculdade 
Cásper Líbero e pós-doutoranda, na ECA/USP.

Cusco, na casa que foi do Martin Chambi, 
é seu neto Teo Chambi, que além de pre-
servar o acervo ajuda na sua divulgação. 

Parte de seu trabalho está sendo 
apresentado, até dia  22 de fevereiro de 
2015, no Instituto Moreira Salles de São 
Paulo. A exposição “Face Andina- Foto-
grafias de Martín Chambi” traz 88 foto-
grafias e 23 cartões postais. Imagens como 
retratos, paisagens e cenas do ambiente 
rural e urbano de Cusco, Arequina e Puno 
entre as décadas de 1910 e 1960.

Dentro do panorama fotográfico 
de seu tempo, suas imagens se destacam, 
se tornam pioneiras de uma estética inova-
dora. São metafóricas, sintéticas que vistas 
isoladamente possuem força e se suten-
tam, mas quando reunidas numa expo-
sição explodem em toda sua magnitude.
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O Mercado de Bruxas de La Paz, na capital 
da Bolívia, deve ser algo único no mun-
do. A ideia é fornecer matéria-prima 
para bruxas e feiticeiros economizarem 
tempo em suas poções e outros itens. 
Apesar de assustar quem mora por 
perto, o mercado é muito frequentado. 
Fetos de lhama e sapos ressecados são 
alguns dos materiais que podem ser en-
contrados nas barracas do mercado.

(Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo)

MERCADO DAS 

BRUXAS

As eleições municipais em uma cidade do Peru foram 
decididas de modo pouco convencional este ano. Isso 
porque dois candidatos à prefeitura de Pillpinto, pró-
ximo ao centro turístico de Cuzco, receberam exata-
mente o mesmo número de votos do colégio eleitoral. 
Devido ao impasse, os dois candidatos tiveram de deci-
dir na moeda quem governaria a cidade, seguindo a lei 
eleitoral. A sorte decidiu que 
o novo prefeito de Pillpinto 
será Wilber Medina, da Força 
Inca Amazônica. Ele conse-
guiu tirar duas “caras” segui-
das na moeda, derrotando o 
rival José Cornejo, do partido 
Sempre Unidos.

(Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo)

APÓS EMPATE, ELEIÇÃO NO PERU É 
DECIDIDA NA MOEDA

1

 2
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A guerrilha das Farc negou ter cometido 
crimes contra a humanidade durante o 
conflito armado de meio século na Co-
lômbia, dois dias depois de admitir pela 
primeira vez que suas ações armadas 
afetaram a população civil colombiana. 
“Evidentemente nossas responsabilida-
des não são em nenhum caso por ter 
cometido crimes de guerra ou contra a 
humanidade”, afirma a guerrilha em um 

O Chile deu início ao cultivo das pri-
meiras sementes de maconha para uso 
medicinal autorizadas oficialmente, em 
um terreno do município de La Flori-
da, ao sul de Santiago, em uma iniciati-
va pioneira na América Latina. A plan-
tação começou com a germinação das 

CHILE É O 1º PAÍS LATINO-AMERICANO A 
PLANTAR MACONHA COM FINS MEDICINAIS

comunicado lido por seu comandante 
Pablo Catatumbo, dentro das negocia-
ções de paz de Havana. O conflito ar-
mado da Colômbia deixou, em 50 anos, 
220.000 mortos, em sua maioria civis, e 
5,3 milhões de deslocados, segundo nú-
meros oficiais.

sementes de canábis, que depois serão 
plantadas no terreno. O local do cultivo 
foi mantido em sigilo e conta com um 
forte dispositivo de segurança, de bar-
reira dupla: primeiro, uma cerca elétrica, 
e depois, arame farpado.
(Fonte: Jornal O Globo)

3(Fonte: Jornal O Globo)

FARC NEGA
CRIMES CONTRA 
HUMANIDADE 

4
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POESIA

O HOMEM

Nicanor Parra

O homem imaginário
vive numa mansão imaginária
rodeada de árvores imaginárias
à margem de um rio imaginário

Das paredes que são imaginárias
pendem antigos quadros imaginários

irreparáveis fendas imaginárias
que representam fatos imaginários
ocorridos em mundos imaginários
em lugares e tempos imaginários

Todas as tardes tardes imaginárias
sobe as escadas imaginárias

e se assoma à sacada imaginária
a olhar a paisagem imaginária

que consiste num vale imaginário
circundado de montes imaginários

Sombras imaginárias
chegam pelo caminho imaginário
entoando canções imaginárias

à morte do sol imaginário

E nas noites de lua imaginária
sonha com a mulher imaginária

que lhe brindou seu amor imaginário
volta a sentir esta mesma dor
este mesmo prazer imaginário

e volta a palpitar
o coração do homem imaginário.

IMAGINÁRIO

Nicanor Parra é matemático de formação, contestador da realidade e da forma, e conhecido por ser 
criador de antipoemas. Em 2011 recebeu o Prêmio Cervantes, oferecido pelo Ministério da Cultura da 
Espanha. Autor de Poemas y antipoemas (1954), Poesía política (1983), Poemas para combatir la 
calvicie (1993), Discursos de Sobremesa (2006), entre outros, é irmão da compositora Violeta Parra.
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