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RESUMO
A presente pesquisa é um estudo da história e do funcionamento do Memorial da América
Latina, entre os anos de 1987 e 2017. A instituição foi pensada para ser um centro cívico,
cultural e acadêmico destinado a promover a integração latino-americana por meio da cultura.
O monumento é gerido pela Fundação Memorial da América Latina (FMAL) e vinculado à
Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Tem-se como problema: o
Memorial se tornou o que deveria ser? A partir desse questionamento, foi traçado o objetivo
geral de verificar se a concepção do Memorial, pensada por seus idealizadores, orienta a sua
atuação. Nesse sentido, foram escolhidos como objetivos específicos: Relatar o processo
histórico de concepção do Memorial; Apresentar o debate sobre a América Latina e o Brasil;
Especificar o pensamento de Darcy Ribeiro e seu aporte no projeto cultural do Memorial; e
detalhar a atuação da FMAL em seus diversos âmbitos desde a sua criação, bem como a
evolução de sua programação. Trata-se de pesquisa de natureza descritiva quanto ao objetivo
e documental quanto ao procedimento técnico. As técnicas utilizadas para o levantamento de
dados foram: pesquisa bibliográfica e pesquisa documental nos acervos da Biblioteca Latinoamericana Victor Civita, da Fundação Darcy Ribeiro, bem como entrevista com exfuncionário da FMAL. Dentre os resultados, destaca-se uma compreensão mais verossímil das
motivações políticas que culminaram na criação do Memorial e do formato institucional
adotado, não obstante os impasses decorrentes dessas escolhas ao longo do tempo,
explicitando mudanças substanciais de programação, conteúdo e sentido da instituição, mais
recentemente.
Palavras-chave: Memorial da América Latina; Darcy Ribeiro; Latino-americanismo;
Programação cultural.
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ABSTRACT
This research is a study of the history and functioning of the Memorial of Latin America
(MAL), between 1987 and 2017. The institution was thought to be a civic, cultural and
academic center destined to promote Latin American integration by culture. The monument is
managed by the Latin American Memorial Foundation (FMAL) and linked to the Culture
Secretariat of the Government of the State of São Paulo. There is the problem: did Memorial
become what it should be? From this questioning, the general objective was to verify if the
design of the Memorial, thought by its creators, guides its action. In this sense, the following
specific objectives were chosen: Report the historical process of conception of the Memorial;
Present the debate on Latin America and Brazil; Specify the thought of Darcy Ribeiro and his
contribution in the cultural project of the Memorial; and to detail the performance of FMAL
in its various spheres since its inception, as well as the evolution of its programming. It is a
research of descriptive nature regarding the objective and documentary related to the technical
procedure. The techniques used for the data collection were: bibliographic research and
documentary research in the collections of the Latin American Library Victor Civita, of the
Darcy Ribeiro Foundation, as well an interview with a former employee of FMAL. Among
the results, a more credible understanding of the political motivations that culminated in the
creation of the MAL and of the adopted institutional format is highlighted, notwithstanding
the impasses arising from these choices over time, explaining substantial changes in
programming, content and meaning of the institution, more recently.
Keywords: Latin American Memorial; Darcy Ribeiro; Latin Americanism; Cultural
programming.
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RESUMEN
La presente investigación es un estudio de la historia y el funcionamiento del Memorial de
América Latina, entre los años 1987 y 2017. La institución fue pensada para ser un centro
cívico, cultural y académico destinado a promover la integración latinoamericana por medio
de la cultura. El monumento es gestionado por la Fundación Memorial de América Latina
(FMAL) y vinculado a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de São Paulo. El
punto de partida para esta investigación es ¿el Memorial se ha convertido en lo que debería
ser? A partir de ese cuestionamiento, se trazó el objetivo general de verificar si la concepción
del Memorial, pensada por sus idealizadores, orienta su actuación. En ese sentido, fueron
elegidos como objetivos específicos: Informar el proceso histórico de concepción del
Memorial; Presentar el debate sobre América Latina y Brasil; Especificar el pensamiento de
Darcy Ribeiro y su aporte en el proyecto cultural del Memorial; y detallar la actuación de la
FMAL en sus diversos ámbitos desde su creación, así como la evolución de su programación.
La presente es una investigación de naturaleza descriptiva en cuanto al objetivo y documental
en cuanto al procedimiento técnico. En referencia a las técnicas utilizadas para el
levantamiento de datos fueron: investigación bibliográfica e investigación documental en los
acervos de la Biblioteca Latinoamericana Victor Civita, de la Fundación Darcy Ribeiro y
entrevista con ex funcionario de la FMAL. Finalmente, entre los resultados obtenidos se
destaca una comprensión más verosímil de las motivaciones políticas que culminaron en la
creación del Memorial y del formato institucional adoptado, a pesar de los impasses
resultantes de estas elecciones a lo largo del tiempo, explicitando cambios sustanciales de
programación, contenido y sentido de la institución, más recientemente.
Palabras Clave: Memorial de América Latina; Darcy Ribeiro; Latinoamericanismo,
Programación cultural.
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1 INTRODUÇÃO
O Memorial da América Latina (MAL) é um centro cultural com atividades
prioritariamente relacionadas às temáticas latino-americanas. Construído pelo governo de
Orestes Quércia em 1989, é formado por um conjunto arquitetônico de oito blocos com
projetos de Oscar Niemeyer. Seu programa cultural teve como principal responsável o
antropólogo Darcy Ribeiro. Pensado inicialmente como uma instituição que deveria fomentar
a integração entre os povos latino-americanos, gerou diversos questionamentos quanto à sua
pertinência e o seu formato institucional, uma vez que a temática “América Latina” e sua
relação com o Brasil levantam inúmeros debates.
O processo de criação do Memorial contou com a participação de intelectuais, artistas,
políticos, servidores de altos postos da administração pública estadual, universidades públicas
e embaixadas de diversos países da região. As contribuições foram variadas e muitas vezes
divergentes quanto ao caráter e à destinação que o Memorial deveria assumir. Em quase três
décadas de funcionamento, a instituição passou por diversas transformações quanto à sua
natureza, esse processo carece de estudos e reflexões.
Nesse sentido, a pesquisa tem como tema o Memorial da América Latina: sentidos do
discurso de fundação. E espera responder à indagação: o Memorial se tornou o que deveria
ser?
Tem-se como objetivo geral verificar se a concepção do Memorial pensada por seus
idealizadores orienta a sua atuação. Para atender a esse objetivo, traçou-se como objetivos
específicos: Apresentar o debate sobre a América Latina e o Brasil; Relatar o processo
histórico de concepção do Memorial; Especificar o pensamento de Darcy Ribeiro e seu aporte
como consultor cultural do Memorial; Descrever a atuação da Fundação Memorial da
América Latina (FMAL) em seus diversos âmbitos; e Mostrar a evolução de sua
programação.
Justifica-se esta pesquisa por se tratar de um objeto pouco estudado que mobilizou
importantes membros da intelectualidade brasileira em sua concepção, além de ser uma
instituição cultural ligada ao Governo do Estado de São Paulo que deve atender ao direito
constitucional à cultura e à busca da integração cultural dos povos da América Latina,
conforme determina o plano plurianual estadual. Há escassas ocorrências de pesquisas que o
trazem como objeto ou que estudem exclusivamente algum de seus componentes.
Seu processo de criação é iniciado ainda em clima de redemocratização do Brasil,
inserido no contexto prévio às primeiras eleições diretas (1989) a serem realizadas pós-
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ditadura militar (1964-1985). Em 1986, o Brasil iniciou as negociações que levaram à criação
do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), ratificado em 1991. À época, o apelo à
integração (econômica) com os países vizinhos ganhava peso no discurso político e São Paulo
já havia se consolidado como o principal polo de instituições culturais do país.
O monumento contou com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, responsável
pelos projetos de diversos prédios públicos construídos ao longo do século XX, entre eles o
Palácio Capanema (1939), no Rio de Janeiro e os Palácios do Planalto, Alvorada e Itamaraty
(1960), em Brasília.
Os espaços do Memorial são decorados por obras de artistas consagrados no cânone:
Cândido Portinari, Poty Lazarotto, Carybé, Bruno Giorgi, Maria Bonomi, Tomie Otake, entre
outros. Seu funcionamento e destinação foram pensados pelo antropólogo Darcy Ribeiro, o
qual reuniu importantes intelectuais de São Paulo com o objetivo de dar conteúdo ao projeto
do Memorial. Alfredo Bosi, Aracy Amaral, Telê Ancona, Carlos Guilherme Mota e Radha
Abramo são alguns dos pensadores e pensadoras mobilizados para o projeto.
Entre os estudos sobre o Memorial, está a tese de Thiago Allis1·, que analisa a relação
entre projetos urbanos e o desenvolvimento turístico na cidade São Paulo. O Memorial é
apresentado como um grande projeto urbano que, apesar de descolado da paisagem urbana
local e de suas motivações políticas, é um monumento usado em materiais de divulgações
turísticas e se configura como uma obra pública de grande impacto, atrelada às obras de
transporte em massa para a Zona Oeste da cidade. Contudo, à época, não lhe foi possível obter
dados sobre a quantidade de visitantes que o Memorial recebia anualmente. Já Ana Carolina
Yoshida Hirano de Andrade Mota2 discute a accountability no Brasil e a jurisprudência no
tocante a Ações Populares entre 2000 e 2005. Sendo assim, a ação popular que denuncia a
ausência de licitação para a construção do Memorial é estudada como exemplo para mostrar a
importância desse tipo de mecanismo de controle. A dissertação de Silvio Oskman3 traz um
estudo sobre as ações de preservação de patrimônio no Brasil e explicita o lugar da arquitetura
moderna no conjunto de bens tombados. Nesse sentido, o processo Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) n° 31592/94 de
1

ALLIS, T. Projetos urbanos e turismo em grandes cidades: o caso de São Paulo. São Paulo. 2012.
HIRANO, Ana Carolina Yoshida. Accountability no Brasil: os cidadãos e seus meios institucionais de controle
dos representantes. 2007. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Doi: 10.11606/T.8.2007.tde-25052007-141025. Acesso
em: 2017-04-25.
3
OKSMAN, Silvio. Preservação do patrimônio arquitetônico moderno: a Fau de Vilanova Artigas. 2011.
Dissertação (Mestrado em Projeto, Espaço e Cultura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2011. Doi: 10.11606/D.16.2011.tde-18012012-144727. Acesso em: 2017-04-25.
2
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tombamento do Memorial da América Latina é utilizado para elucidar a falta de estudos
profundos e a justificativa embasada majoritariamente na importância do arquiteto autor da
obra. Outro tema que circunda o Memorial é a reestruturação urbana do bairro da Barra
Funda. Sobre isso, Rita Canutti4 o apresenta como parte das obras realizadas para induzir a
ocupação do bairro, que ainda permanece com a característica de local de trânsito. Desde o
século XIX o bairro é cortado por duas importantes ferrovias: Santos-Jundiaí e Sorocaba. Foi
um importante ponto de conexão entre a capital e o interior e com as recentes obras do final
do século XX passou a integrar ônibus, trens e metrô que atendem diariamente milhares de
passageiros em baldeação.
Destaca-se o Pavilhão da Criatividade como o espaço do Memorial que mais despertou
o interesse de pesquisadores, seja como objeto em si ou a partir de suas coleções. A pesquisa
de Bastos5 estudou a coleção de Mates Burilados do Pavilhão da Criatividade. O mate,
também conhecido como cuia, feito do fruto da cabaça é apresentado como patrimônio
cultural em comum entre os países do Cone Sul e o Peru. Portanto, um elemento de integração
entre os povos latino-americanos. Outra pesquisa relevante é o artigo de Tiago Souza Martins6
sobre cultura popular no Pavilhão da Criatividade. Nesse estudo, a memória e a expografia do
Pavilhão são questionadas por suas apresentações acríticas e estereotipadas. Segundo o autor,
os objetos são musealizados, a fim de trazer uma ideia de vasta pluralidade cultural latinoamericana, sem uma problematização das peças e das relações que as antecederam na busca
pelo elemento “típico”. Apesar de o artigo trazer um breve histórico da concepção do
Memorial, questões políticas não são aprofundadas, tampouco é tomada em consideração a
crítica aos critérios adotados para seleção das peças: cultura material e a beleza, anteriormente
questionados por Aracy Amaral7.

4

CANUTTI, Rita Cassia. Planejamento urbano e produção do espaço da Barra Funda. 2008. Dissertação
(Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2008. doi:10.11606/D.16.2008.tde-25032010-140944. Acesso em: 2017-04-25.
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Ainda em relação às pesquisas sobre o Memorial, Fábio Leão Figueiredo8 realizou
medições sonoras no auditório Simon Bolívar em um estudo técnico comparativo, com o
objetivo de perceber a relação entre parâmetros acústicos subjetivos e objetivos para salas de
apresentações musicais. Por fim, a história do Memorial é apresentada na obra autoral de
Shozo Motoyama, em parceria com Rafael Yamin: “Memorial da América Latina: 21 anos” 9.
Esse livro comemorativo, publicado pela própria FMAL, com apoio da Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, apresenta uma retrospectiva das duas primeiras décadas de seu
funcionamento, aponta alguns desafios e uma perspectiva otimista em relação ao
cumprimento do papel designado ao Memorial.
Contudo, nenhum dos estudos acima se propõe a descrever o Memorial e analisar seu
discurso institucional, tampouco o trazem como objeto central de suas pesquisas – antes, na
maioria deles, os elementos estudados são apresentados como meios de se entender outro
objeto e não o Memorial em si. Desta forma, tais estudos oferecem subsídios para a presente
pesquisa, mas possuem objetivos distintos. Todo o processo de criação do Memorial e a
contribuição de diferentes atores estão dispersos e carentes de descrição e reflexão analítica.
Grande parte das informações disponíveis sobre o Memorial é de teor institucional. Muitos
dos artigos disponíveis, ainda que em revistas científicas, podem ser interpretados como
catálogos do Memorial. Todavia não foram realizados estudos acadêmicos que trouxessem
uma visão global, com conteúdo teórico sobre esse objeto. Não há teorias ou sistematizações
das informações referentes ao processo de concepção do Memorial em seus aspectos políticos,
culturais e históricos. Tampouco os sentidos do discurso latino-americanista apresentado pelo
Memorial foram estudados. Este constitui ainda um objeto desconhecido da comunidade
acadêmica e da sociedade de maneira geral, deixando inúmeras questões sem resposta.
Em relação ao método, esta é uma pesquisa descritiva e explicativa, com abordagem
qualitativa. No sentido proposto por Gil (2010), pesquisa descritiva faz a descrição das
características de determinado fenômeno ou, então, estabelece variáveis. Com esse
entendimento, Richardson (2012) esclarece:
Os estudos de natureza descritiva propõem-se investigar o “que é”, ou seja, a
descobrir as características de um fenômeno como tal. Nesse sentido são
considerados como objeto de estudo uma situação específica, um grupo ou
um indivíduo. (RICHARDSON, 2012, p.71)
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Portanto, buscou-se caracterizar o MAL a partir da descrição e do detalhamento de
seus principais componentes, atribuições e atividades e, em seguida, identificar os fatores que
contribuem ou determinam sua atuação, utilizando-se também a metodologia explicativa.
Para o levantamento de dados, adotou-se como técnicas a pesquisa bibliográfica de
autores estudiosos do assunto e a pesquisa documental, realizada no acervo da Fundação
Darcy Ribeiro (FUNDAR), que se encontra no Memorial Darcy Ribeiro (o Beijódromo),
localizado na Universidade de Brasília (UnB). Entre a documentação encontrada, estavam
correspondências oficiais entre Darcy Ribeiro e demais membros do governo de São Paulo,
calendário de obras, relatórios sobre o andamento da montagem do acervo, atas de reuniões,
plano de comunicação, convites e pedidos de compras e aumento de destinação de recursos,
além de contribuições externas para os projetos do Memorial. O arquivo histórico da
Biblioteca Latino-americana, que compõe o Memorial, também foi consultado. Neste, houve
certa dificuldade em se ter acesso ao acervo histórico referente ao próprio Memorial. De
maneira aleatória, estavam disponibilizadas as primeiras versões do projeto cultural do
Memorial e o clipping das notícias da época de sua inauguração. Realizou-se, de maneira
complementar a documentação, uma entrevista não estruturada com um ex-funcionário do
Memorial da América Latina.
Considera-se primordial a descrição do objeto MAL para que se possa compreender as
potencialidades e limitações de sua atuação. Não há descrição sem interpretação (ORLANDI,
2013, p.60). Sabe-se da importância de Oscar Niemeyer, arquiteto responsável pela obra.
Porém, optou-se por não abordar aspectos arquitetônicos, urbanísticos ou artísticos do
Memorial. Considera-se que são de extrema relevância e complexidade, de maneira que
exigem outra pesquisa.
Este trabalho divulga o Memorial, sua história e atuação, traz considerações sobre as
representações da América Latina presentes na instituição. Faz-se uma historiografia de sua
criação e se apresentam características de sua atividade atual. Estão presentes também
reflexões sobre ideologia, uma vez que “nem os sujeitos nem os sentidos, logo, nem o
discurso, já estão prontos e acabados. Eles estão sempre se fazendo, havendo um trabalho
contínuo, um movimento constante do simbólico e da história” (ORLANDI, 2013, p.37). Da
mesma forma que os discursos, o fazer histórico tampouco está pronto e acabado. Por isso,
buscou-se apresentá-lo enquanto processos de construção de sentidos para a instituição em
questão.
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Este trabalho desenvolve-se com a intenção de conhecer como a instituição Memorial
produz sentidos (ORLANDI, 2013, p. 66). O corpus construído para esta pesquisa é formado
pelo: Programa Cultural do Memorial da América Latina, pelos Planos Plurianuais de São
Paulo 2000-2003; 2004-2007; 2008-2011; 2012-2015 e 2016-2019, pela Programação cultural
do Memorial da América Latina entre 2007 e 2017 apresentada nos relatórios de gestão do
governo estadual, além das Atas das reuniões do Conselho Curador do Memorial no ano de
2017.
Esses documentos foram selecionados por constituírem a base normativa do Memorial
e por terem sido informados pelos gestores da instituição em resposta à consulta realizada por
esta pesquisa sobre seu planejamento estratégico vigente. O programa cultural e os planos
plurianuais estão disponíveis na internet, contudo o relatório da programação cultural
completa durante a última década não foi localizado por esta pesquisa. De modo que foi
necessário compilar notícias e informações dispersas nos relatórios de gestão e na página web
do Memorial. A maior dificuldade encontrada foi para consultar às atas das reuniões do
Conselho Curador do Memorial. Só foi possível após inúmeros pedidos com base na Lei de
Acesso à Informação e um registro de reclamação na ouvidoria do Estado de São Paulo. As
atas estão sob a responsabilidade do gabinete da presidência da Fundação Memorial da
América Latina e podem ser consultadas por qualquer cidadão que solicite.
Com base na documentação, o presente estudo buscou obter um melhor entendimento
da concepção idealizadora dos fundadores do Memorial da América Latina, como também
perceber os seus aspectos de atuação e de funcionamento. Para tanto, esta dissertação
compõe-se dos seguintes capítulos: América Latina, Brasil e Pensamento Social; A concepção
do Memorial; Atuação do Memorial da América Latina e Considerações finais (sentidos).
No capítulo intitulado América Latina, Brasil e Pensamento Social é apresentada uma
reflexão sobre a América Latina, as bases de seu pensamento social e sua relação com o
Brasil. Nesse contexto, especifica-se o pensamento de Darcy Ribeiro, responsável pelo
formato institucional do Memorial. O capítulo concentra-se no debate sobre o termo América
Latina e sua representação. Apresenta um histórico de distanciamento e recente aproximação
entre Brasil e América Latina, detalha o pensamento de Darcy Ribeiro e faz algumas críticas
aos estudos pós-coloniais que alcançaram notoriedade durante os primeiros anos de
funcionamento do Memorial.
No terceiro capítulo, relata-se o processo histórico de concepção do Memorial
apresentando as motivações políticas de Orestes Quércia para sua criação. Sustenta-se a
permanência de Oscar Niemeyer enquanto arquiteto principal para a realização de grandes
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obras públicas no país durante o século XX de maneira que o Memorial não representa uma
novidade em seus aspectos arquitetônicos. O levantamento documental que permitiu a
construção desta narrativa foi realizado na Fundação Darcy Ribeiro, localizada na
Universidade de Brasília e no arquivo da Biblioteca Latino-americana do Memorial, além de
jornais de época disponíveis na base da Hemeroteca Digital. Caracteriza-se a contribuição de
Darcy Ribeiro, a partir da Consultoria Cultural prestada ao Governo de São Paulo para este
projeto. Destaca-se seu papel de intelectual utópico militante, sua capacidade articuladora de
diversos intelectuais e artistas e a inspiração no projeto da Casa de las Américas de Cuba.
O quarto capítulo aborda elementos teóricos sobre instituições culturais públicas.
Apresenta a descrição da atuação da Fundação Memorial da América Latina em seus diversos
âmbitos e especificam-se a natureza e função dos diferentes componentes do Memorial.
Consideram-se os planos plurianuais do governo de São Paulo e o programa de Integração das
Culturas Latino-americanas a ser desenvolvido pelo Memorial, além das atas das reuniões de
seu Conselho Curador em 2017 como centrais para a determinação das atividades realizadas
pela instituição. Faz-se um panorama de sua atividade atual, verificando-se mudanças no
caráter de sua programação enquanto instituição cultural em busca de um maior número de
visitantes e de maiores receitas. Com o intuito de complementar o levantamento sobre as
recentes alterações de programação do Memorial, são transcritos trechos da entrevista com
Eduardo Fassetti, funcionário da FMAL por 28 anos.
Por fim, destaca-se uma compreensão mais verossímil das motivações políticas que
culminaram na criação do MAL e do formato institucional adotado, não obstante os impasses
decorrentes dessas escolhas ao longo do tempo, explicitando recentes mudanças substanciais
de programação, conteúdo e sentido da instituição em discordância com os princípios da
administração pública e representando um prejuízo cultural para a população de São Paulo.
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2 CAPÍTULO: AMÉRICA LATINA, BRASIL E PENSAMENTO SOCIAL
O Memorial da América Latina evoca a memória de uma unidade latino-americana.
Seus espaços e serviços foram pensados a partir dessa ideia. É pertinente discorrer sobre a
América Latina e as bases de seu pensamento social. Nesse contexto, especifica-se o
pensamento de Darcy Ribeiro enquanto cientista social de destaque na região e principal
responsável pelo delineamento institucional do Memorial.
2.1 América Latina e seus sentidos
O termo América Latina, que dá nome ao Memorial, à primeira vista não exige
maiores esclarecimentos, mas ao se questionar “o que é América Latina?” e “quais países a
compõem?”, imediatamente, surge uma gama de imprecisões e complexidades que requerem
um olhar mais atento. Essa região do continente americano, ao sul do Rio Bravo, já teve
distintos nomes e já quiseram que tivesse outros mais: Abya Ayla, Afro-América, América,
América do Sul – Central – do Norte, América Latina, Colômbia, Espérica, Estados
Desunidos, Hispano-américa ou América Hispânica, Ibero-américa ou Hispano-luso América,
Índias ocidentais, Indo-América, América Indo-Ibérica, América Indo-Espanhola, Nossa
América ou Mãe América, Novo Mundo, Pan-América, Pátria Grande, Sul-América ou
América Meridional. Cada um dos nomes corresponde a uma época e a um contexto
particular, defendidos segundo a intencionalidade. A luta pelos conceitos e pelos nomes é
fundamentalmente uma luta política, sublinha uma forma determinada de conceber a região e
os que nela habitam (JARAMILO, 2016, p. 637).
Os povos nativos do continente se distinguiam, mas os europeus recém-chegados
tiveram a necessidade de denominar o conjunto encontrado: “Índios” e o continente de “Novo
Mundo”; “Índias Ocidentais” logo cederam lugar à “América”. Já no final do século XVIII,
essas terminologias já eram então usadas para designar as 13 colônias inglesas ao norte,
recém-independentes. Com isso, de forma precoce, os Estados Unidos expuseram sua
intenção de se apropriarem do vocábulo que denominava toda a região, expressando com essa
decisão seu potencial espírito expansionista que seria explicitado na Doutrina Monroe, em
1823. Durante as guerras de independência, surgiram outros apelativos como: “Nuestra
América”, “Colômbia” e “Hispanoamérica”. A insistência dos libertadores por um nome
comum visava evitar a separação das antigas colônias espanholas.
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Pero, al desatarse las guerras intestinas que trajo como consecuencia el
desmembramiento de América, este horizonte identitario compartido fue
socavado y lentamente reemplazado por la construcción de las diversas
nacionalidades (argentinidad, chilenidad, peruanidad, etc.), creadas al calor
de la formación de los Estados nacionales que hacia fines del siglo
obtuvieron un carácter oligárquico y dependiente. Cada país adoptó un
nombre distinto, lo que expresaba la necesidad de construir identidades
nacionales hasta el momento, inexistentes. (JARAMILO, p. 638).

Apesar da fragmentação da América Espanhola, havia uma consciência entre políticos
e escritores de que existia uma unidade hispano-americana/latino-americana que ultrapassava
os “nacionalismos” locais e regionais sem necessariamente se sobrepor aos mesmos. Essa
consciência persistia sempre em oposição à América anglo-saxã, a “outra” América.
Posteriormente, a união entre a França e a Espanha com os Estados Unidos contra a “América
Latina”, ainda na intervenção francesa no México, colaborou para que muitos países se
denominassem como “América do Sul” e não “América Latina” ou “hispano-américa”. Na
atualidade, ainda que muitos dos nomes citados convivam, é inegável que América Latina é a
representação social com maior capacidade de sintetizar os traços em comum que servem de
cimento para a integração regional (JARAMILO, 2016. p. 639). O expansionismo
estadunidense crescente desde meados do século XIX foi concebido pela região como uma
verdadeira ameaça.
O termo América Latina tem essas duas origens: a oposição ao expansionismo anglosaxão e à aspiração imperial francesa, usada para justificar a intervenção daquele país liderada
por Napoleão III, no México, entre 1861 e 1867. Havia uma valorização da afinidade
linguística e cultural dos povos latinos como forma de opor-se à dominação anglo-saxã e a
França se considerava a líder natural deste processo no continente americano (PHELAN,
1968). As primeiras referências à origem latina compartilhada se encontram presentes na obra
de Alexander Von Humboldt (1807) e na de Michel Chevalier (1836). Este último, a partir de
uma análise étnica, diferenciou na América dois grandes grupos: as ex-colônias espanholas,
portuguesas e francesas e a América saxônica (JARAMILO, 2016, p.644).
Esse termo, que remete ao passado colonial e o coloca na posição de definidor de
identidades locais, foi cunhado a partir do centro hegemônico e também em oposição a ele.
Ainda que o mesmo contenha em si, a violência simbólica e etnológica contra as demais
tradições étnicas, autóctones, africanas, europeias e asiáticas que formaram a região latinoamericana, uma vez que América recorda o navegador Américo Vespúcio; e Latina, a etnia
dos colonizadores. Contudo, a origem histórica da expressão não esgota seu entendimento. Os
termos possuem aspectos explícitos e dimensões ocultas das ideias que o representam.
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Foi nesse sentido que o cientista político francês Alain Roquié escreveu O extremo
Ocidente: introdução à América Latina. Partindo da pergunta O que é América Latina? O
autor demonstra que há uma precariedade nessa definição de “área cultural”. O livro é feito
com o intuito de verificar a (im) precisão da designação, recordar sua história e criticar seu
uso. Roquié alega que o termo é utilizado sem rigor e é mais fonte de confusão do que de
delimitação e precisão. Geograficamente, não há uma definição precisa de América Latina.
Seria o conjunto dos países da América do Sul e da América Central? Mas, e o México?
Então, seriam as nações abaixo do Rio Bravo? E a Guiana e Belize? O autor segue
argumentando que tampouco seria uma denominação cultural que englobaria os países de
cultura latina no continente americano. Por exemplo, Quebec é muito latina e não está
incluída na “América Latina”. E sobre essa abordagem no âmbito das identidades, Roquié
(2012) diz:
Além dessas imprecisões, poderíamos pensar em descobrir uma forte
identidade subcontinental, tecida de diversas solidariedades, quer se refiram
a uma cultura comum ou a elos de outra natureza. Além dessas imprecisões,
poderíamos pensar em descobrir uma forte identidade subcontinental, tecida
de diversas solidariedades, quer se refiram a uma cultura comum ou a elos
de outra natureza. No entanto, a própria diversidade das nações latinoamericanas ameaça menosprezar essa justificativa. A densidade esparsa das
relações econômicas, e até culturais, das nações que, por mais de um século
de vida independente, viraram-se as costas e se voltaram deliberadamente
para a Europa ou a América do Norte,as enormes disparidades entre os
países, seja pelo ângulo do tamanho, do potencial econômico ou do papel
regional, não favorecem uma consciência unitária real, apesar das ondas de
retórica obrigatória que esta questão continua a provocar. (ROQUIÉ, 2012,
p. 17, tradução nossa.).

O sentido de América Latina como um lugar de resistência e de luta política não
parece ter relevância na perspectiva de Roquié. Nesse sentido, o que seria a identidade latinoamericana? Existe uma identidade latino-americana? Não seriam múltiplas as identidades
latino-americanas? A representação “América Latina” denomina uma cultura? Os intelectuais
vêm abordando essas questões sem resposta definitiva. Para Roquié (2012, p. 18, tradução
nossa):
O que está em questão não é apenas a dimensão unitária da denominação e a
identidade que ela detém contra a pluralidade das assim chamadas
sociedades latino-americanas. De fato, nesse caso, para enfatizar a
diversidade e evitar qualquer tentação generalizadora, seria suficiente evitar
a questão, como já se fez, falando de outra forma, das "Américas Latinas".
Este termo tem a vantagem de reconhecer uma das dificuldades, mas ao
preço de acentuar a dimensão cultural. Agora, isso também representa um
problema. Por que latina? (Rouquié, 2012, p.19).
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Ao se enfatizar os aspectos culturais da representação América Latina, Rouquié
defende que há um problema oriundo do passado colonial. São latinas essas Américas negras
e indígenas ou alemãs, como o caso de Santa Catarina no Brasil? Na realidade, o termo faz
referência à cultura dos conquistadores e dos colonizadores espanhóis e portugueses para
designar formações sociais de componentes múltiplos (ROQUIÉ, 2012). Mas, então, seria
autêntica a América dos povos nativos do continente? Intelectuais dos anos 1930 de países
andinos chegaram a defender essa posição. O peruano Haya de La Torre propôs a
denominação “Indoamérica”. Contudo, os indígenas não têm espaço perante as classes
dirigentes e compõem uma enorme massa de excluídos na região.
Esses argumentos levantados por Roquié (2012) têm o objetivo de destacar que a
representação social “América Latina” não é plenamente cultural, nem somente geográfica.
Enquanto categoria, os latino-americanos não representam nenhuma realidade tangível.
Ressalta que há uma dimensão oculta que completa o sentido do termo (ROQUIÉ, 2012) e é
esta a dimensão de destaque em sua obra. Considera que é inegável a dimensão
socioeconômica e também geopolítica no conceito, o que permite que, em alguns momentos,
se incluam países periféricos ao mundo industrializado central e à cultura latina, como
Trinidad e Tobago, Bahamas e Guiana. Sua dependência do mercado mundial como
produtores de matérias-primas e bens alimentícios são o nosso denominador comum. Outro
aspecto de aproximação é o pertencimento cultural-religioso ao ocidente pelos países latinoamericanos: o Brasil é o maior país católico do mundo. Além disso, algumas semelhanças
estruturais ultrapassam as fronteiras nacionais: concentração da propriedade da terra,
industrialização tardia, forte urbanização, excessivo desenvolvimento do setor terciário e a
amplitude dos conceitos regionais. Sob a ótica estrutural, “América Latina” designa uma
realidade discernível e específica (ROQUIÉ, 2012). Contudo, defende que a heterogeneidade
da região requer múltiplas tipologias e prescinde de recortes transversais que ressaltem
elementos de unidades e também de diferenças essenciais.
Ainda sob as óticas estrutural e cultural, é relevante apresentar a interpretação da
evolução da política mundial depois da Guerra Fria feita por Samuel Huntington. Seu estudo
separa a correlação de forças políticas em oito civilizações: ocidental, africana, islâmica,
sínica, hindu, ortodoxa, latino-americana, budista e japonesa (Huntington, 1996, p. 11).
“Nesse novo mundo a política local é a etnia e a política global é a política de civilizações”.
Na sua perspectiva, o mundo permanece em certo sentido duplo, não mais entre capitalismo e
comunismo, agora a distinção fundamental é entre o Ocidente, dominante, e as demais
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civilizações, com um pouco ou nada em comum entre si. Portanto, divide-se o mundo entre
um ocidental e muitos, não ocidentais (Huntington, 1996, p. 18).
Diante da interpretação de Huntington, entende-se que “uma civilização é o mais alto
agrupamento cultural de pessoas e o mais amplo nível de identidade cultural que as pessoas
têm aquém daquilo que distingue os seres humanos das demais espécies”. Contudo, admite
que essa identificação cultural como uma ou outra civilização seja imposta por meio de
categorizações para fins de estudos. Este é o caso da “Civilização Latino-americana”, uma vez
que a civilização ocidental é entendida pela maioria dos estudiosos como Europa, América do
Norte e América Latina. Porém, Huntington opta por enfatizar as diferenças oriundas da
cultura indígena e de uma cultura corporativista autoritária, desenvolvida na região como
elementos de distinção, denominando, assim, a América Latina como outra civilização nãoocidental, fora do mundo dominante. Em seu lugar, insere a Austrália e a Nova Zelândia ao
Ocidente, mostrando que, ao contrário da definição de civilização apresentada, não só os
aspectos cultural e geográfico, mas, também, o grau de desenvolvimento é determinante na
definição das civilizações do mundo atual. Especificamente, quando a civilização em questão
é a Ocidental.
Outro elemento a se ter em conta é a história do significado de Latin America nos
Estados Unidos. O termo tem sido um instrumento de representação distorcida daqueles que
os americanos reconhecem como Latin Americans (FERES, 2005, p. 9). Isso contribui para
um tratamento desigual para com os povos dessa região. Além da origem francesa e da
origem espanhola, nos Estados Unidos, aexpressão Latin America tem um antecedente
histórico, o Spanish America, relacionado ao sentimento anti-espanhol que surgiu no século
XVI na Grã-Bretanha e que se estendeu ao território americano. O conceito já operava com a
apresentação de características de oposições culturais assimétricas, contrapondo a identidade
do outro com uma autoimagem glorificada:
Cada uma das características negativas atribuídas a eles, denominados por
clérigos (católicos), indolentes, ignorantes, supersticiosos, incapazes de se
esforçar de desprovidos de iniciativa, correspondem univocamente a uma
característica positiva da autoimagem americana: protestante (anticatólico),
trabalhador, educado, racional, industrioso e provido de espírito de iniciativa
(FERES, 2005, p. 59).

Nos Estados Unidos, atualmente, o conceito de Latin America traz ao menos três
categorias de oposições assimétricas: a primeira, cultural, descreve o outro em termos da
negação ou da ausência de instituições e costumes; a segunda, temporal, relaciona-se a um
presumido atraso material e moral; e a terceira, racial, centrada em características biológicas e
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na diferenciação por aspectos físicos, fisionômicos e psicológicos (FERES, 2005, p.
47). Essas categorias muitas vezes aparecem simultaneamente e, mesmo nas Ciências Sociais
dos Estados Unidos, essas acepções podem ser observadas na produção científica dos Latin
America Studies. Desta maneira, não seria exagero dizer que o termo também tem uma
dimensão depreciativa que, muito possivelmente, se estende para além do território
americano.
Dessa forma, é compreensível que se busque alternativas ao uso desse termo, que traz
consigo elementos confusos – implícitos e explícitos – os quais, muitas vezes, estão
associados a características negativas a serem superadas. Entre os estudiosos do assunto, há os
que defendem a necessidade de uma revisão do uso indiscriminado do termo “América
Latina” como variável independente. Isso, porque o termo em si não define uma experiência
(social, histórica, cultural, política e econômica) que lhe seja prévia e pode estar arraigado de
concepções estereotipadas e exotizadas que, geralmente, se referem a uma relação assimétrica
entre “nós” e um suposto “centro moderno” (TAVOLARO, 2009). Ademais, o termo busca
encontrar uma unidade entre coisas que, não necessariamente, tenham uma unidade entre si.
Sobretudo, é preciso reconhecer que a construção do significado de “América Latina” não é
resultante única e exclusivamente de projeções “de fora”; ao contrário disso, imagens
produzidas e projetadas “desde dentro” se revelam, elas próprias, propulsoras e catalisadoras
da sua posição de “variável independente”, supostamente responsável por explicar a pretensa
peculiaridade social à qual se refere (TAVOLARO, 2009).
A intenção aqui não é esgotar o debate sobre a ideia América Latina, sua história e
acepções. Ao contrário, o que se pretende é mostrar sua complexidade e variações de sentido
em distintos casos. Não há uma unidade entre os universos analíticos à qual o termo se refere,
são sentidos múltiplos que disputam por coisas diferentes: uma zona de influência francesa,
uma unidade antiamericana, uma civilização subdesenvolvida (não ocidental) ou um Extremo
ocidente (Rouquié), um campo de luta política de reinvenção do sujeito colonizado ou uma
comunidade de destino heterotópica (MARTINS), entre outros.
2.2 Brasil Distante
É importante ressaltar que o posicionamento dos demais países da América Latina em
relação ao Brasil, em termos históricos, foi de mais distanciamento que proximidade. As
acepções iniciais de América Latina geralmente não diziam respeito ao Brasil. Os políticos,
intelectuais e escritores que primeiro usaram a expressão “América Latina” não o fizeram se
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referindo a um todo que englobasse o Brasil. De fato, a expressão era um sinônimo de
América Espanhola (BETHELL, 2009, p. 293).
No Brasil não foi diferente, a literatura da segunda metade do século XIX não se
dedicava à temática “América Latina” como um importante elemento de unidade regional. As
poucas referências à região vinham da herança indígena em comum das Américas. Isso era o
que despertava a imaginação dos autores brasileiros (BETHELL, 2009, p. 293). No século
XX, Darcy Ribeiro, antropólogo indigenista e latino-americanista, responsável pelo programa
cultural do MAL, também escreveu romances com essa temática.
Pensadores hispano-americanos, como José María Torres Caicedo, jornalista, poeta e
crítico colombiano (1830-1889); Francisco Bilbao, intelectual socialista chileno (1823-1865);
e Justo Arosemena, jurista, político, sociólogo e diplomata colombo-panamenho (1817-1896)
são reconhecidos como autores do termo América Latina. Esse conceito se externava sempre
em oposição aos Estados Unidos ou denominando uma ligação forte entre as repúblicas
hispano-americanas. O Brasil de então estava mais identificado com o pan-americanismo.
Segundo Bethell (2009):
Para os republicanos, o Brasil era “um país isolado”, infelizmente separado
das repúblicas hispano-americanas não só pela geografia, história, língua e
cultura, mas também pelo seu ponto de vista imperial/monárquico da forma
de governo. Esse fato também separava o Brasil dos Estados Unidos. Com a
Proclamação da República em 1889, o Brasil começaria a desenvolver
relações mais próximas com alguns vizinhos hispano-americanos,
principalmente a Argentina e o Chile. Ao mesmo tempo, no entanto, o Brasil
se tornou mais próximo ainda dos Estados Unidos e se tornou árduo defensor
do pan-americanismo (BETHELL, 2009, p. 296).

Entre os principais intelectuais da Primeira República a pensar o Brasil na América
Latina, podem-se destacar: Eduardo Prado (1860-1901) denunciante do imperialismo
americano que rechaçou o ideário pan-americano, Manoel de Oliveira Lima (1867-1928) que
incluiu não somente o estudo comparativo entre o Brasil e os EUA, mas também buscou
compreender a vasta porção do continente de fala espanhola (pela qual não nutria muita
simpatia); Joaquim Nabuco (1849-1910) que se tornou um defensor de uma aproximação com
os Estados Unidos e um admirador da civilização norte-americana com uma visão da América
Espanhola/América Latina em grande medida negativa. Euclides da Cunha (1966-1909)
considerava inevitável a dominação norte-americana nas Américas. Com outra perspectiva,
Manoel Bomfim (1868-1932) representa um importantíssimo expoente entre os pensadores
que manifestaram seu engajamento intelectual pela causa latino-americana, atribuindo os
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problemas da América Latina ao “parasitismo social”, construído sistematicamente pelo tipo
de colonização implantada pelas metrópoles sobre os organismos que eram as colônias. Com
isso, rejeitara as explicações correntes, como os determinismos raciais ou climáticos para o
“atraso” latino-americano.
Os intelectuais do período seguinte estavam mais preocupados em pensar a formação
da identidade nacional, e abordaram em suas obras a relação do Brasil com a América Latina /
Hispânica de maneira periférica: Gilberto Freyre (1900-1987) demonstrava uma clara
disposição em defender, idilicamente, a América Ibérica e mestiça diante de um mundo de
intolerância e guerra; Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) expressava um grande
interesse pela literatura dos países vizinhos e pela comparação da história dos países hispanoamericanos com a nossa. E ainda, Caio Prado Júnior (1907-1990) pensou o Brasil na América
Latina a partir da ótica marxista e da análise da especificidade do modo de produção
desenvolvido aqui.
No campo da literatura, a relação do Brasil com o restante da América Latina foi
estudada pelo crítico literário Antonio Candido, que participou da elaboração dos prêmios
concedidos pelo Memorial. Havia para ele “uma maior preocupação linguística do bloco luso
com o bloco hispânico, que o contrário. Uma das razões é a importância histórica da Espanha
em relação a Portugal” (CANDIDO, 2000, p.5). Reconhecia que o Espanhol se fortalecia
como língua auxiliar no Brasil, idioma pelo qual nos chegam muitos textos e autores. Sendo
assim, em sua opinião, a presença da cultura hispânica é mais marcante na literatura brasileira
do que o contrário.
Segundo Antonio Candido, o Brasil sempre foi alvo de desconfiança por parte dos
vizinhos que suspeitavam de seus interesses imperialistas e sua subserviência aos Estados
Unidos (CANDIDO, 2000, p). Provavelmente por isso seja tão marcante no latinoamericanismo brasileiro a oposição aos Estados Unidos. Mas a desconfiança não era apenas
dos demais latino-americanos, os brasileiros também desconfiavam da instabilidade das
repúblicas vizinhas. A Revista Americana surge como um elemento de tentativa de
aproximação entre o Brasil e a América hispânica. Entre seus inúmeros colaboradores estava
Euclides da Cunha, “apesar de não muito simpático aos vizinhos. Considerava que a
República nos havia tirado o remanso isolador do Império para a perigosa solidariedade sulamericana” (CÂNDIDO, 2000, p.20). Destoando de seus contemporâneos, na obra de Manoel
Bonfim, Antônio Cândido encontra raízes de um pensamento brasileiro latino-americanista
vanguardista, que buscando entender as razões do nosso atraso rechaça as teorias
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evolucionistas que atribuíam o atraso latino-americano à miscigenação ou a causas biológicas
(CANDIDO, 2000).
A política externa brasileira foi marcada pelos efeitos duradouros da transferência da
corte portuguesa para o Rio de Janeiro: representações diplomáticas e consulares
transformaram a cidade em célula de política internacional, conferindo-lhes um status
inigualável na América Latina (CERVO, 1986, p.9). A diplomacia imperial desconfiava do
pan-americanismo, via nesse movimento mais um risco de oposição generalizada à
“monarquia americana” do que um caminho para a integração (CERVO,1986, p.40). Em
meados do século XIX, o governo brasileiro passou a desempenhar um papel mais ativo no
continente: buscou uma estratégia platina de obstáculo ao surgimento de hegemonias;
simultaneamente, desencadeou uma política de estreitamento com as nações do continente,
mediante convênios de amizade, limites, comércio e navegação.
Com a independência, a busca pelo reconhecimento internacional fez o país ceder em
termos que levaram a novas formas de dependência. Em relação aos países vizinhos, acordos
bilaterais mantinham a paz nas fronteiras. A abolição da escravatura e o regime republicano
presidencialista diminuíam a diferença em relação às outras repúblicas do continente. Era a
americanização

da

república

recém-inaugurada.

O

novo

regime

aproximou,

incontestavelmente, o Brasil dos Estados Unidos, em nível superior aos dos tempos do
Império. Aliás, desde o momento do reconhecimento da República, a atitude das potências da
Europa de não quererem se antecipar aos Estados Unidos, é indício de que elas reconheciam e
aceitavam a alocação do Brasil, posto que integrante da América Latina, na órbita de
influência daqueles (CERVO, 1986, p. 45).
As relações Brasil-Estados Unidos começavam a adquirir contornos: o Brasil
desempenhando o papel de agroexportador típico e recebedor de produtos manufaturados;
recebendo eventual apoio político em matéria internacional; e finalmente, como contrapartida
do segundo ponto, desempenhando o papel de aliado natural no contexto sul-americano.
(CERVO, 1986, p. 48). Esse posicionamento político, assumido na gestão do Barão do Rio
Branco, gerava desconfiança e mantinha o distanciamento do Brasil com os países da região:
Em um contexto geográfico marcado pelo temor do imperialismo dos
Estados Unidos, a aproximação do Brasil a esse país não deixava de
provocar certa inquietação na América Espanhola. Parte da imprensa de
Buenos Aires, por exemplo, viu a possibilidade de o Brasil encapar nos
termos da Doutrina Monroe no segmento do sul do continente e de alimentar
pretensões de domínio no mesmo, com o aval dos Estados Unidos. Não
faltou também quem visse o Brasil destinado a desempenhar o papel de cogarante da Doutrina Monroe na América do Sul... A concepção de que o
Brasil era a primeira potência da América do Sul e a defesa que fez do
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rearmamento naval brasileiro contribuíram para que fosse classificado,
principalmente na América Espanhola como Imperialista e continuador da
política do Império, no que respeitava à América do Sul. (CERVO, 1986,
p.64).

No entanto, a americanização da política exterior do Brasil não significava oposição às
potências da Europa. O bom relacionamento se manteve com aqueles países que, além de
relações de troca, forneciam imigrantes e capitais. Simultaneamente, buscou-se valorizar a
civilização do Brasil aos olhos da Europa, para não dar a impressão de que era apenas “mais
um” no conjunto das nações hispano-americanas da América, uma vez que esse conjunto
geralmente era visto pelos europeus como integrados por “nações mal governadas,
politicamente instáveis, em estado crônico de insolvência, associação de maus devedores”
(CERVO, 1986, p.66).
Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidam como potência.
Disso surge a necessidade de mais especificidade no planejamento militar e político. A
América Latina passou a ser tratada pela política externa americana como um continente
separado dos Estados Unidos, o qual abrangia também o Brasil. Essa visão influenciou
organismos multinacionais. Em 1948 foi criado o primeiro organismo internacional destinado
à América Latina, a Comissão Econômica para América Latina das Nações Unidas (ECLA/
CEPAL). A partir daí é oficializada a perspectiva americana de que o Brasil é América Latina
e seria estudado como tal. Nesse momento, intensificou-se a aproximação entre intelectuais
brasileiros e latino-americanos, destacando-se a atuação do economista Celso Furtado (19202004) nos debates desenvolvidos na região. Furtado integrou a CEPAL durante a direção do
argentino Raúl Pebrisch, e nessa época publicou Subdesenvolvimento e estagnação na
América Latina (1966) e Formação Econômica da América Latina (1969).
Por volta dos anos 1960, o ser latino-americano é compreendido a partir do binômio
dependência/libertação. A primeira expressão teórica dessa interpretação essencialmente
política do ser latino-americano aparece no campo das Ciências Sociais com a teoria da
dependência (PINTO, 2012, p. 351). Os dependentistas defendiam que o desenvolvimento
latino-americano deveria ser inserido na dinâmica do capitalismo global e de suas relações
centro/periferia. No final da década de 1960, a Filosofia da libertação se propõe a uma
filosofia latino-americana de emancipação em relação à submissão à filosofia europeia.
Apesar de o Brasil ter desenvolvido uma relação próxima com os Estados Unidos,
mantinha uma política externa independente que dialogava com URSS e com diversos países.
Durante a Guerra-fria, o tratamento dado pelos EUA ao Brasil não foi diferente do tratamento
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dispensado aos demais países da América Latina (BETHELL, 2009). Sendo assim, a ideia de
um Brasil como parte da América Latina e em oposição à América Anglo-Saxônica era
reforçada em grande parte pela arbitrariedade e desconfiança da política externa americana.
Com a ditadura militar instalada com o golpe de estado de 1964 no Brasil, muitos
intelectuais foram para o exílio em países latino-americanos, o que favoreceu o intercâmbio e
a identificação com a “América Latina”. Fernando Henrique Cardoso, ao viver o exílio
político no Chile, publicou com Enzo Faletto Dependência e Desenvolvimento na América
Latina (1970) primeiramente em espanhol (BETHELL, 2009). Ruy Mauro Marini e
Theotônio dos Santos também viveram o exílio e tiveram uma produção relevante sobre a
América Latina. Da mesma forma, Darcy Ribeiro penetrou profundamente nos estudos da
América a partir de seu exílio no Uruguai.
A redemocratização do Brasil trouxe um novo contexto para a política externa. Houve
uma intenção de protagonismo brasileiro em relação aos países vizinhos. A integração política
e econômica com a América do Sul tornou-se um dos principais focos. Data desse período o
início das negociações para a criação do bloco econômico iniciado por Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai: o MERCOSUL, criado em 1991.
Nos anos seguintes, apesar do aumento da integração econômica da região, nota-se
que na produção intelectual permaneceu um distanciamento significativo entre o Brasil e a
América

Latina.
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no

imaginário

pós-colonial

e

decolonial

do

Grupo

Modernidade/Colonialidade, é notória a ausência da discussão sobre e com o Brasil. Nos
termos do pensamento decolonial, isso representa uma debilidade na construção desse saber,
uma vez que a colonização portuguesa foi a mais duradoura e trouxe especificidades
relevantes ao caso brasileiro (BALESTRINI, 2013, p.111).
Levando-se em conta a complexidade relacionada à representação social da América
Latina, que além de ser um termo cunhado a partir do pensamento geopolítico da metrópole e
em constante ressignificação nos diversos contextos locais e históricos dentro e fora da região,
repleto de dimensões ocultas e de imprecisões, inicialmente não incluía o Brasil. Reconhecese certo grau de distanciamento e também uma impossibilidade de completa dissociação entre
Brasil e América Latina. Vê-se que a condução política é importante; mas, que por si só, não
garante a integração. E ainda é sabido que movimentos intelectuais recentes e integracionistas
incidem na distância com o Brasil. Esses aspectos estão presentes e se refletem nas
potencialidades e desafios de se compreender o Memorial da América Latina.
O entendimento de América Latina assumido para esta pesquisa está em um ponto
intermediário entre a projeção utópica construída por intelectuais e uma realidade concreta
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diferenciada, em termos estruturais. Reconhece-se o aspecto ideológico da “América Latina”
no sentido em que propõe a construção de sociedades nacionais e o aprofundamento dos
processos pós-coloniais na região. Não obstante, ela é heterotópica (MARTINS, 2015, p.18),
uma vez que sua possibilidade de caminho implicaria na criação de uma nova realidade, não
prevista na comunidade do projeto colonial que nunca intencionou fundar uma comunidade de
origem, e sim uma empresa de exploração e expropriação. Nesse sentido, buscou-se trazer um
histórico da relação do Brasil com a América Latina. Nota-se que houve um processo de
transformação da mútua exclusão do século XIX à integração latino-americanista de meados
do século XX até o começo do século XXI.
2.3Pensamento social na América Latina
As reflexões de uma sociedade sobre si mesma conformam o pensamento social
(MARINI), que por sua vez expressa projetos de classes e lutas por hegemonia, justificando a
estrutura vigente por elementos como raça, religião, geografia ou estruturas sociais, a
depender do grau de desenvolvimento e diferenciação de sua sociedade.
A partir das lutas independentistas e das consolidações nacionais, foi possível na
América Latina desenvolver pensamento social próprio, uma vez que antes disso as teorias
liberais e conservadoras, do início do século XIX e XX, ainda se valiam de determinismos
raciais e geográficos e de relações de trabalho não assalariadas para explicar as razões do
nosso atraso e condições específicas. Portanto, o latino-americanismo foi o projeto fundador
do pensamento social latino-americano. Sua versão inicial, oriunda das ideias de Simón
Bolívar e José Martí, consiste em:
a)
Explicar a originalidade e o atraso da região com base nas suas
relações de subordinação ao imperialismo ibérico ou estadunidense e da
reprodução da economia colonial, de suas relações sociais e mentalidades;
b)
Buscar as formas políticas, sociais e econômicas para superar esse
quadro na redefinição das relações sociais internas – com destaque para a
erradicação do escravismo e da servidão – e internacionais dos países latinoamericanos, mediante processos de integração desses Estados –decisivos
para sua afirmação nacional;
c)
Propor a formação de uma identidade nacional e regional na
integração social e cultural entre brancos, índios e negros, capaz de impactar
as relações internacionais e contribuir para a solidariedade entre os povos
(MARTINS, 2015, p.34).

Diferencia-se latino-americanismo de pensamento social latino-americano, vez que
este inclui enfoques e reflexões de diferentes classes ou grupos sobre sua região e estruturas
sociais. Já o latino-americanismo é a parcela deste pensamento que busca superar o lugar de
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subordinação internacional da região. Quanto menos subordinado for o pensamento social,
maior sua potencialidade criativa (MARTINS). Essa corrente de estudo permanece como um
grupo excluído nos grandes centros de pensamento mundial. Desde o início sua produção se
preocupou, e se preocupa, em entender os problemas da região. Há um duplo desafio, cancelar
a dominação interna e externa. Por um lado, a pretensão de desenvolver arquétipos universais;
por outro, o complexo de inferioridade dos pensadores da região, que nos remete aos conflitos
vividos entre Próspero e Caliban, em A tempestade de Willian Shakespeare. Uma vez que a
produção do conhecimento é marcada por uma luta simbólica que reproduz as relações de
dominação, a posição do intelectual no pensamento social latino-americano não só é
inferiorizada, mas também invisibilizada (PINTO, 2012, p. 338). Nesse sentido, deve-se
refletir sobre a maneira peculiar de ser e suas circunstâncias concretas (ZEA).
Entre as primeiras correntes relevantes do pensamento social latino-americano, está o
nacional-desenvolvimentismo. Suas bases surgiram em meio a um contexto de exaustão da
hegemonia britânica, em que os países centrais concentravam-se em atividades industriais e os
periféricos em agricultura, mineração e em produtos de origem animal, obedecendo à divisão
internacional do trabalho - alinhada à teoria das vantagens comparativas de David Ricardo.
Para Ricardo, cada país deveria se especializar na produção das mercadorias em que
tivesse maior produtividade para o comércio internacional, isso maximizaria o bem-estar. Na
América Latina, as oligarquias agroexportadoras aplicaram essa teoria para justificar seu
domínio. Contudo, a realidade concreta mostrou que os preços dos produtos primários não se
valorizaram em relação aos produtos industrializados. Evidenciou-se a desvantagem em se
especializar em produtos de baixa tecnologia. Diante disso, o pensamento nacionaldesenvolvimentista vem em resposta à crise estrutural do Estado-oligárquico exportador e
expressando os interesses da burguesia industrial e das classes médias que disputavam por
poder junto ao Estado, em um contexto de deslocamento do centro hegemônico para os
Estados Unidos.
As principais teorias nacional-desenvolvimentistas surgiram no âmbito da CEPAL, e
Raul Prebrish e Celso Furtado foram os principais expoentes da corrente que defendia a
industrialização da América Latina por meio da substituição de importações. O Estado seria o
coordenador das obras de infraestrutura pouco lucrativas em que não houvesse interesse do
empresariado nacional. Dessa forma, incentivava-se o setor industrial local. A industrialização
era a chave para a saída do subdesenvolvimento. Outros centros de produção nacionaldesenvolvimentistas relevantes foram os partidos comunistas nacionais e o Instituto Superior
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de Estudos Brasileiros (ISEB), com destaque para os escritos de Sergio Bagú, Caio Prado
Júnior, Pablo González Casanova, Guerreiro Ramos e Hélio Jaguaribe.
Em meados dos anos 1950, o desenvolvimentismo começou a encontrar limites uma
vez que as divisas das exportações não garantiam a passagem para a segunda etapa da
substituição de importações. Os investimentos estrangeiros passaram a controlar grande parte
da indústria latino-americana. Entre os principais fatores de fracassos do modelo estavam,
internamente, o aumento do desemprego estrutural e a negligência a pautas sociais urgentes
como a reforma agrária; e externamente, o protecionismo dos países centrais e o avanço da
deterioração dos termos de troca. A partir da incapacidade de combinar a dinâmica da
substituição de importações com as reformas sociais, deram espaços às teses neoliberais. Os
neoliberais dessa época tinham a inflação como principal preocupação econômica e
consideravam a intervenção do Estado algo próximo ao fascismo. Para combatê-la,
propunham ampla abertura ao capital internacional.
Entre 1962 e 1967, a conjunção crise do modelo de substituição de importações e o
crescimento dos movimentos sociais de massa foram fatores relevantes para que as teorias
dependentistas ganhassem força, trazendo um novo paradigma de compreensão da realidade
latino-americana. Segundo os dependentistas,
A economia mundial capitalista tem sua expansão determinada pelo
desenvolvimento dos monopólios tecnológicos, financeiros e comerciais,
situados nos países centrais. Os países dependentes são objeto dessa
expansão e se ajustam a ela. Enquanto as decisões das classes dominantes
dos países centrais têm grande importância para determinar a direção da
expansão, as classes dominantes dos países dependentes tendem apenas a
responder afirmativamente a esse condicionamento. (MARTINS, 2015, p.
37).

A partir desse entendimento, as teorias da dependência passaram a buscar um modelo
original de inserção no capitalismo mundial. Assim, surgem divergências sobre como os
países latino-americanos deveriam se posicionar politicamente em relação ao capitalismo
dependente:
A weberiana, por Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, e a marxista,
principalmente por Theotonio dos Santos, Ruy MauroMarini, Vania
Bambirra e Orlando Caputo. A primeira teorizou a dependência para aceitála como o padrão de desenvolvimento e dominação das sociedades latinoamericanas; já a segunda, latino-americanista, o fez para buscar sua
superação.(MARTINS, 2015, p. 39).

A dependência passa a ser o novo paradigma de desenvolvimento para a região.
Cardoso e Faletto viam a necessidade de entender o contexto pós-Segunda Guerra Mundial e
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a nova dependência, diferenciando-a da dominação imperialista tradicional. Na economia
dependente, os excedentes de capital dos países centrais são mobilizados internamente, o
equilíbrio do balanço de pagamentos já não é ameaçado pelas remessas de lucros, pagamento
de juros, serviços e royalties que superavam os ingressos. Agora a dependência financeira
internacional mobiliza os excedentes de capital nos países centrais em benefício do mercado
interno, assim os países dependentes podem atingir certo desenvolvimento dependente.
O impacto da teoria da dependência foi sentido em vários campos das Ciências
Sociais. Na antropologia da civilização de Darcy Ribeiro e na sua caracterização dos povos
latino-americanos como “proletariado externo” ao capitalismo central. Também na sociologia
de Aníbal Quijano, ao reconhecer modernidade e marginalidade como dois lados de um
mesmo processo histórico; e em Florestan Fernandes, que teoriza um capitalismo sui generis,
marcado pelo passado colonial; e posteriormente, Octavio Ianni aprofunda suas análises. O
conceito de colonialismo interno do mexicano Pablo Gonzáles Casanova também dialoga com
a teoria da dependência.
Com a radicalização das lutas sociais na região, desenvolvem-se teorias de transição
ao socialismo, essas teorias dariam suporte às experiências políticas expressivas, como a de
Salvador Allende no Chile. Nesse contexto, as discussões de maior relevância são as de
Sergio Ramos e Ruy Mauro Marini. No plano religioso, a Teologia da Libertação parte da
teoria da dependência para pensar a questão do humanismo cristão na conjuntura latinoamericana. Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e Enrique Dussel propõem uma práxis que
rompa com as estruturas de pobreza e riqueza. No campo da educação, Paulo Freire apresenta
uma proposta pedagógica de criação do saber de maneira coletiva e recíproca entre
educadores e educandos, que repercutiu por toda a América Latina e colaborou para
intensificação do intercâmbio de ideias educacionais na região. Ainda em debate com a teoria
da dependência, na filosofia, Leopoldo Zea desenvolve sua filosofia da libertação latinoamericana. O geógrafo Milton Santos e o geólogo Amílcar Herrera esboçam a noção de
sistemas de ciência e tecnologia.
Também nos países centrais a teoria da dependência teve seus fundamentos usados
para a elaboração das análises do sistema-mundo, que tem como principais expoentes
Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi e Terence Hopkins, e ainda Samir Amin e Andre
Gunder Frank (MARTINS, 2015).
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2.3.1 Darcy Ribeiro e o pensamento insubordinado
O pensamento de Darcy Ribeiro é o pilar central do programa cultural do Memorial da
América Latina, ainda que se reconheçam as contribuições da teoria dependentista a sua
produção, não é essa a corrente das ciências sociais que mais o representa. Até 1964, Darcy
Ribeiro tinha uma produção intelectual voltada para a antropologia indigenista e para a
educação. Foi a partir de seu exílio no Uruguai, em consequência do Golpe Militar, que
assumiu um questionamento que viria a ser o fio condutor de toda a sua produção intelectual:
“Porque o Brasil ainda não deu certo?” (GRUPIONI, L. D. B, 1997, p. 180). Para chegar a
alguma conclusão, Ribeiro percebe a necessidade de uma teoria capaz de explicar o Brasil e a
América Latina, uma vez que as existentes, em sua opinião, não o faziam.
Propõe a si mesmo reelaborar a teoria da evolução humana com base no
desenvolvimento tecnológico e compreender dez mil anos de história de forma não
eurocêntrica. Seguindo essa intenção, publica durante o exílio quatro obras preparatórias:
Processo civilizatório: etapas da evolução sociocultural (1968); As Américas e a civilização:
processo de formação e causas do desenvolvimento cultural desigual dos povos americanos
(1970); Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno
(1970); O dilema da América Latina: estruturas do poder e forças insurgentes (1978). De
volta, anos mais tarde, atinge seu objetivo com O Povo Brasileiro (1995). Esse conjunto
conforma seus estudos civilizatórios. A partir dessas obras é possível conhecer aspectos
relevantes do entendimento de Darcy Ribeiro sobre a América Latina que estão presentes nas
suas contribuições ao Memorial.
Além da motivação inicial de entender o Brasil, o Processo civilizatório responde
também ao interesse crítico que A origem da família, da propriedade privada e do Estado, de
Frederich Engels, despertou em Ribeiro desde o início de seus estudos de graduação, ainda
mais instigado pelo efeito da publicação tardia de Grundrisse, de Karl Marx. Com uma
abordagem que não se restringia ao continente europeu, a teoria busca apresentar definições
de características permanentes e atuantes dos povos americanos em contato com as forças da
expansão europeia decorrentes da revolução mercantil e industrial, tendentes a integrá-los
numa civilização humana comum (Ribeiro, 1975, p. 15). O livro recebeu a apreciação da
revista Current Anthropology na modalidade de debate e divulgação de estudos científicos,
conhecida como CA Treatment, que consiste em submeter à apreciação crítica de
antropólogos interessados no tema e enviar as avaliações ao autor para que produza sua
réplica. Ao final, tudo é publicado conjuntamente.
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A teoria de Darcy Ribeiro desloca a categoria de análise do modo de produção para os
meios de produção, encontrando na tecnologia um elemento mais preciso para entender as
etapas evolutivas dos distintos povos. Nesse sentido, opunha-se ao etnocentrismo de Karl
Marx que abordou uma única linha de evolução histórica como geral. O Processo
Civilizatório divide a evolução em uma sequência de oito revoluções tecnológicas: agrícola,
urbana, do regadio, metalúrgica, pastoril, mercantil, industrial e termonuclear. E aborda de
maneira original o feudalismo compreendendo-o não como uma etapa evolutiva ou um
processo civilizatório gerador de uma formação sociocultural específica, mas como uma
regressão cultural seguida do mergulho no estancamento socioeconômico em que pode
tombar qualquer sociedade no nível de civilização urbana (Ribeiro, 2016, p 110). Sua teoria
era otimista, uma vez que objetiva entender e superar o desenvolvimento. Tinha fé no
progresso. Previa uma sociedade mais homogênea e a redução do número de complexos
étnicos como consequência. Percebia o caráter acumulativo do progresso tecnológico que
possibilita a aceleração do ritmo evolutivo entre as revoluções; e mesmo sendo uma teoria
evolucionista, admitia regressões como seu entendimento de feudalismo mostra. O esquema
apresentado por Darcy Ribeiro traz além de oito revoluções tecnológicas, 12 processos
civilizatórios e 18 formações socioculturais, algumas divididas em dois ou mais complexos
complementares.
Dessas diferentes formações socioculturais, conforme experimentassem uma
aceleração evolutiva - dominando autonomamente nova tecnologia - ou uma atualização
histórica - sendo subjugados por sociedades mais desenvolvidas tecnologicamente -, surgem
os tipos de configurações histórico-culturais dos povos americanos que Ribeiro separa em
quatro categorias, a fim de conhecer aceleradores ou retardadores de sua integração no estilo
de vida das sociedades industriais modernas: Povos-testemunhos - representantes de altas
civilizações que sofreram o impacto da expansão europeia: Índia, China, Indochina, Japão,
Coréia e países islâmicos; México, Guatemala e Altiplano Andino (descendentes de Maias,
Astecas e Incas). Passaram por uma desintegração cultural e transfiguração étnica e têm
como desafio a inclusão do enorme contingente de marginalizados como indígenas. Povosnovos – cada vez mais mestiçados e uniformizados, e desse modo, homogeneizados racial e
culturalmente. Distanciados culturalmente de sua matriz étnica pela deculturação e
aculturação: Brasil, Colômbia, Venezuela e sul dos Estados Unidos. Precisam superar as
heranças do sistema de plantation. Povos-transplantados - perfil caracteristicamente europeu,
de tipo racial predominantemente caucasóide e mais maduramente capitalista. Estão presentes
em zonas temperadas e possuem homogeneidade cultural: Argentina, Austrália, Canadá,
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Estados Unidos, Nova Zelândia e Uruguai. Mais suscetíveis à discriminação e
segregacionismo (preconceito de origem e de marca) com minorias raciais bem definidas.
Povos-Emergentes - ainda não presente nas Américas. Paralelamente à homogeneização dos
povos na modernidade industrial, desenvolvem-se resistências que preservaram múltiplas
faces étnicas singulares: populações africanas e asiáticas que ascendem da condição tribal à
nacional. Terão que alcançar o reconhecimento de sociedades políticas multiétnicas e a
consolidação de Estados multinacionais.
Mesmo que sua tipologia seja considerada ideologicamente artificiosa (Rouquié, 1991,
p. 35), não é mais nem menos do que as desenvolvidas por outros teóricos como L.H.
Morgan, F, Engels, V Gordon Childe, Julian Steward, entre outros, que se lançaram em
empreendimentos dessa natureza. A teoria de Darcy Ribeiro perturbou o meio antropológico
como evidenciam as críticas publicadas na Current Anthropology, o que mostra que o livro
estimula novos exames de suas generalizações. A obra é marcada pela ambivalência de sua
postura teórico/militante. Em oposição às representações totalizantes, “O Processo
Civilizatório” explicita uma plêiade de formações socioculturais, por vezes simultâneas e
interdependentes, que questionam as hierarquizações do colonizador. “A posição em que se
encontra uma sociedade não corresponde a qualidades inatas ou a qualidades imutáveis de sua
cultura, senão, em larga medida, às circunstâncias susceptíveis de transformação” (RIBEIRO,
2001, p. 135).
Publicou, em 1969, A Universidade Necessária, livro em que apresenta um panorama
dos modelos de universidades no mundo, suas limitações e suas interferências no modelo de
universidade adotado no Brasil. Denunciou a subalternização das universidades nacionais
denominando-as de “universidades reflexas” por apenas reproduzirem o que se fazia no
exterior desenvolvido. Chamou a atenção para a necessidade e a falha em se produzir novos
conhecimentos capazes de entender e superar a condição de subdesenvolvimento. Para
Ribeiro, a crise de nossas universidades tinha caráter histórico, político, estrutural e também
intelectual e ideológico (1969, p. 8). Diante disso, propõe um modelo de universidade para o
Brasil e para a América Latina, reconhecendo os limites dos modelos enquanto ideias e
também sua potência enquanto força criadora: “A universidade de que necessita a América
Latina, antes de existir como um fato no mundo das coisas deve existir como um projeto, uma
utopia, no mundo das ideias” (Ribeiro, 1969, p.167). Sobre as funções da universidade
brasileira:
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Tais funções, como se mencionou, são herdar e cultivar com fidelidade os
padrões internacionais da ciência e da pesquisa, e o patrimônio do saber
humano. E, ainda, capacitar-se para aplicar este saber ao conhecimento da
sociedade nacional e à superação de seus problemas; crescer de acordo com
um plano, a fim de preparar uma força de trabalho nacional com a magnitude
e o grau de qualificação indispensáveis ao progresso autônomo do país. E,
desse modo, operar como um motor de transformação da sociedade nacional,
através da aceleração evolutiva (1969, Ribeiro, p. 168).

O último livro escrito durante o exílio, Os Índios e a Civilização, foi fruto de mais de
uma década de estudos como etnógrafo indigenista que originaram publicações de artigos
esparsos, anteriores e simultâneos ao exílio, que culminaram nessa obra realizada a pedido da
UNESCO. Como principal contribuição, Darcy Ribeiro mostra a resistência das entidades
étnicas a partir de seu conceito de “transfiguração étnica”, que é o processo pelo qual as etnias
vão se transformando sem deixar de ser o que são. Mantêm-se as características que lhes são
possíveis manter e se adaptam às demais como estratégia de sobrevivência. As etnias que não
se adaptam desaparecem, e as etnias que permanecem não deixam de serem “índios”, a
despeito de sua integração ao Estado nacional pela língua, pelas vestimentas ou como mãode-obra. Esses continuam a se ver como “índios” e a serem discriminados como tal. Portanto,
Ribeiro se opõe ao conceito de aculturação da época e defende que etnias são categorias
relacionais compostas mais de representações recíprocas e lealdades morais do que de
especificidades culturais e raciais (Ribeiro, 1982, p. 446). Entre os pensadores brasileiros que
se dedicaram a refletir sobre o lugar do Brasil na América Latina, como uma forma de
encontrar caminhos para essa transformação das estruturas sociais, Ribeiro incluiu a questão
indígena na Pátria-Grande, na qual chega a propor a criação da Federação dos Estados latinoamericanos meridionais (GUZMÁN, 2011).
Em O Dilema da América Latina: estruturas de poder e forças insurgentes é
apresentada uma análise estrutural do caráter de subdesenvolvimento da América Latina a
despeito da América do Norte (Canadá e Estados Unidos), enfatizando a rivalidade no
continente entre os povos latinos e os anglo-saxões. Assim, a exemplo de Karl Marx, é
apresentado um detalhamento das classes dominantes e das classes insurgentes, diferindo
quanto à identificação dos grupos sociais conflitivos, buscando categorias mais apropriadas ao
entendimento da América Latina (Ribeiro, 1979, p. 16). Rejeita o conceito de “burguesia”
para a região e os contrastes dualistas tradicionais como rural-urbano, oligárquico-burguês,
arcaico-moderno, mostrando a coexistência e a complementaridade desses fenômenos no
atraso das “Américas Pobres”. A obra demonstra “o caráter anacrônico das classes
dominantes da América Latina e sua convivência com os fatores causais do atraso que as
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inabilita estruturalmente a promover o desenvolvimento autônomo” (Ribeiro, 1979, p. 245).
Manifesta a intenção “de contribuir para a formulação de uma teoria explicativa que ajude a
impulsionar a revolução necessária” (Ribeiro, 1979, p. 18).
Darcy Ribeiro com sua obstinação pela superação do subdesenvolvimento defendeu a
integração da América Latina e a construção de um pensamento autêntico como meios de
alcançar esse objetivo. A partir de sua teoria antecipou alguns elementos do que hoje se
conhece como o giro decolonial latino-americano:
[...] Termo cunhado originalmente por Nelson Maldonado-Torres em 2005 e
que basicamente significa o movimento de resistência teórico e prático,
político e epistemológico, à lógica da modernidade/colonialidade. A
decolonialidade aparece, portanto, como o terceiro elemento da
modernidade/colonialidade (BALESTRINI, 2013, p. 105).
Esta (decolonialidade) fornece novos horizontes utópicos e radicais para o
pensamento da libertação humana, em diálogo com a produção de
conhecimento. (BALESTRINI, 2013, p. 110).

Segundo

Luciana

Balestrini

(2013),

os

estudos

de

modernidade/colonialidade/decolonialidade inserem-se na lógica das “Epistemologias do Sul”
(SANTOS e MENESES, 2010): a busca de novas teorias que não estejam filiadas ao
universalismo etnocêntrico, ao eurocentrismo teórico, nem a outras teorias totalizadoras; mas
que objetivam valorizar e descobrir teorias transmodernas (DUSSEL, 2000) que admitam
distintos saberes e dialoguem com e a partir de diversas regiões. Nesse sentido, a obra de
Darcy Ribeiro, ainda que totalizadora em sua antropologia da civilização de caráter
evolucionista, empreendeu um esforço epistemológico decolonial ao se colocar insubordinada
às teorias eurocêntricas e construir uma narrativa da história da humanidade a partir de um
novo lugar, incluindo novos atores e categorias. A afinidade de Ribeiro com os intelectuais
que depois vieram a formar o cânone decolonial é percebida pelos resultados da consultoria
cultural que prestou ao Memorial da América Latina.
No final do século XX, os estudos pós-coloniais adquiriram novo contorno com o
surgimento do Grupo Modernidade/Colonialidade. Formado por intelectuais de diversas
universidades latino-americanas, representou uma renovação crítica das ciências sociais na
região a partir do pós-colonialismo dos anos 1980. Esse movimento intencionava promover
um “giro epistemológico decolonial”, isto é, a defesa de uma transformação do sentido da
teoria e da prática, das epistemologias e da política feitas no subcontinente latino-americano
(MALDONADO-TORRES, 2005).
O conceito de colonialidade, em suas principais instâncias: ser, poder e saber; refere-se
à permanência das relações de assimetria nas relações políticas, econômicas e sociais mesmo
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depois do fim do colonialismo. Nesse sentido, o argumento da decolonialidade ou
descolonialidade10 vem fazendo frente à colonialidade, mas não sem encontrar no campo
sociológico resistências sistemáticas nas teses baseadas no neoliberalismo que defendem que
a colonialidade deixou de existir com a integração da economia global (MARTINS, 2015,
p.42). Entre as principais interpretações sobre a América Latina nos anos 1980, uma entende
que a dicotomia centro/periferia está dando lugar a uma sociedade mais uniforme; a outra vê
essa dicotomia mais complexa nas atuais relações Norte Global e Sul Global (MARTINS,
2015, p. 44).
Os adeptos da tese da decolonialidade consideram que há dois movimentos em
embate: um, sob a dominação simbólica, tecnológica e de culto à sociedade de consumo, atua
nos termos da colonialidade; outro busca a desconstrução da (re) colonialidade a partir da
contribuição de intelectuais e ativistas organizados em redes transnacionais fortalecendo a
liberação das forças sociais criativas (MARTINS, 2015, p.45). De certa forma, a segunda vem
em resposta à primeira. O avanço do capitalismo em suas novas formas vem seguido do
crescimento de correntes anticapitalistas opostas à uniformização cultural e à sublimação das
memórias históricas de cada sociedade. Intencionam combater a colonialidade e a
recolonialidade, uma vez que:
A ideia de universalização do modelo capitalista sem consideração das
diversidades históricas, culturais, linguísticas, e ecológicas gerou,
necessariamente, mecanismos de subalternização de áreas colonizadas e a
emergência de culturas miméticas (elites criolas) que reforçaram a alienação
e a humilhação. (MARTINS, 2015, p. 68).

10

Há um debate sobre o uso do termo decolonial ou descolonial. Na opinião de Luciana Ballestrin, a expressão
“decolonial” não pode ser confundida com “descolonização”. Em termos históricos e temporais, esta última
indica uma superação do colonialismo; por seu turno, a ideia de decolonialidade indica exatamente o contrário e
procura transcender a colonialidade, a face obscura da modernidade, que permanece operando ainda nos dias de
hoje em um padrão mundial de poder. Usa-se também o decolonial para distingui-lo do sentido clássico de
descolonial. “Suprimir la “s” y nombrar “decolonial” no es promover un anglicismo. Por el contrario, es marcar
una distinción con el significado en castellano del “des”. No pretendemos simplemente desarmar, deshacer o
revertir lo colonial; es decir, pasar de un momento colonial a un no colonial, como que fuera posible que sus
patrones y huellas desistan de existir. La intención, más bien, esseñalar y provocar un posicionamiento –una
postura y actitud continua– de transgredir, intervenir, in-surgir e incidir. Lo decolonial denota, entonces, un
camino de lucha continuo en el cual podemos identificar, visibilizar y alentar “lugares” de exterioridad y
construcciones alternativas”. WALSH, Catherine. Interculturalidad, Estado, Sociedad: Luchas (de)coloniales
de nuestra época. Universidad Andina Simón Bolivar, Ediciones Abya-Yala,: Quito, 2009. Disponível
em<http://clar.org/assets/interculturalidadestadosociedad.pdf >p.14-15 (nota de rodapé)
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Trata-se de insistir na ideia de que outro mundo é possível. Na perspectiva decolonial,
as forças criativas que nascem à margem do sistema mundo não podem ser totalmente
bloqueadas pelos mecanismos de dominação colonial. Isso se reflete também nas Ciências
Sociais, na opinião de autores como Martins, Dussel e Santos, a crítica antiutilitarista que
revisou o marxismo histórico e o estruturalismo, questionando o universalismo cultural e
econômico, também converge para o giro epistemológico em curso, sendo o outro lado de
uma mesma moeda (MARTINS, 2015 . p.80).
A decolonialidade passa pelo reconhecimento de que no continente americano a ideia
de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações impostas pela conquista, a
opressão de índios e negros determinou relações sociais e de trabalho. Isso marcou
profundamente o “ser” manifestado. O conceito de dupla consciência (DU BOIS, 1998), ao
interpretar como se sente um negro americano, contribui para a compreensão das
consequências dessa condição e de suas amarras mentais:
É uma sensação peculiar, essa consciência dupla, essa sensação de olhar
sempre para si mesmo através dos olhos dos outros, de medir a alma através
da fita de um mundo que olha para o desprezo e a piedade divertidos. Nunca
se sente o seu “dois-ness”, um americano, um negro; duas almas, dois
pensamentos, dois esforços irreconciliáveis; dois ideais em guerra em um
corpo escuro [...] A história do negro americano é a história de sua briga, - o
desejo de alcançar a masculinidade autoconsciente, fundir seu duplo eu em
um ser melhor e mais verdadeiro. (DU BOIS, 1998, p.39)

Essa dualidade vivida pelo negro americano também se expressa no ser latinoamericano. É o ser ocidental, sem ser ocidente. É a dupla consciência de corpos em um
“entre-lugar” onde se formam os sujeitos (BHABHA, 2002). Atualmente, além de uma
epistemologia, também se propõe estabelecer métodos de pesquisa decolonial em que esteja
presente uma interculturalidade estendida. Isto é, as pesquisas empíricas nas ciências sociais
não partiriam mais do Estado em direção aos povos originários/indígenas e afrodescendentes,
senão o contrário.
Sendo assim, refletir metodologicamente com um horizonte de ação de
interculturalidade estendida, pode servir também como espaço teórico no qual a diferença
colonial (MIGNOLO) possa ser pensada como um “entre-lugares” (BHABHA) ou como
“linde” (GRÜNER), a partir de uma “epistemologia de fronteiras” (PALERMO) ou uma
“epistemologia do sul” (SOUZA SANTOS), mediante a qual seja possível mudar os termos e
não só o conteúdo do diálogo (MIGNOLO).
Contudo, há críticas substancias ao grupo m/d e aos chamados estudos subalternos
inseridos nos estudos pós-coloniais e seu pretenso giro epistemológico. Entre as principais

44

críticas está o fato de que ainda que se proponham novos termos e conteúdos para a conversa,
os conversadores não se alteram. Seguem sendo intelectuais vinculados às grandes
universidades do centro que criam um novo subcampo de conhecimento e se encerram num
ciclo de auto referência.
É preciso levar em consideração que essas novas perspectivas enfrentam uma disputa
por legitimidade política e teórica, para sua participação no debate serem admitidas ou não.
Tanto as teorias da dependência, das modernidades múltiplas, do pós e do decolonialismo
partem de premissas que atendem às análises tradicionais das ciências sociais. Há pouca
resistência quanto à existência da modernidade e também da sua face colonial, uma vez que
faz parte de sua práxis encontrar suas características e consequências por distintos lugares do
mundo (ROSA, 2014, p. 45).
A ressignificação de termos, como o uso da expressão “sul”, aponta para a necessidade
de se promover uma mudança de perspectiva, não colonial, no âmbito das Ciências Sociais. O
uso do “sul” como conceito é criticado por ser mais uma concessão da diversidade do Sul às
necessidades simplificadoras do Norte. A união em um mesmo escopo de epistemologias
feministas e pós-colonias, o Movimento dos Sem-Terra, quilombolas e indígenas reincidem
em uma réplica que sempre fez a ciência social tradicional. Constitui-se um novo norte
denominado de “sul”. Este como um norte alternativo, “subalterno”. A estrutura
epistemológica se mantém (ROSA, 2014, p.47).
A crítica que se faz é à ideia de que a partir do “sul” se encontrariam novas formas de
se compreender o mundo. O “sul” apontaria os novos caminhos. Essa perspectiva pode
implicar na reincidência da mera produção de dados para as teorias generalizantes do norte
(ROSA, 2014, p. 52). Diante disso, a alternativa não se configura por si. Defende-se o uso do
“sul” não como teoria (epistemologia, pensamento social ou prática), mas como um projeto
que ative a necessidade de “trazer processos sociais de fora da Euro-américa para o centro da
teoria social de forma qualificada e simétrica e não como contra exemplos ou derivações da
grande marcha para o ocidente” (ROSA, 2014, p. 63).
Em um aspecto similar o grupo modernidade/colonialidade sofre críticas por
reproduzir esse distanciamento e se apropriarem estrategicamente das contribuições dos
estudos subalternos da Índia (RIVERA CUSICANQUI, 2010, p. 57). Os departamentos de
estudos culturais de muitas universidades americanas adotaram os estudos pós-coloniais com
uma marca culturalista e academicista, desprovida de sentido de urgência política. Os
chamados estudos subalternos chegaram aos debates na América Latina criando um aparelho
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conceitual e formas de referência e contra referência que foram afastando a dissertação
acadêmica dos compromissos e diálogos das forças sociais insurgentes.
Não pode haver um discurso da descolonização, uma teoria da descolonização, sem
uma prática descolonizadora. Neologismos como “de-colonial”, “transmodernidade”, “eco-simia” proliferam e emaranham a linguagem, persuadindo com razões aparentes e falácias seus
objetos de estudo – os povos indígenas e afrodescendentes – com quem creem dialogar. Além
de criar um novo cânone acadêmico. Adotam-se novos gurus: Mignolo, Dussel, Walsh,
Sanjinés. Dotados de capital cultural e simbólico graças ao reconhecimento junto a centros
acadêmicos dos Estados Unidos (RIVERA CUSICANQUI, 2010, p. 63).
A estrutura arborescente do colonialismo interno (CASANOVA, 2007) se articula com
os centros de poder do hemisfério norte: universidades, fundações ou organismos
internacionais. Forma-se um novo cânone das ciências sociais: o pensamento pós-colonial.
Esse cânone traz visibilidade a certos temas e fontes, mas deixa outros na sombra. Considerase o pensamento de Darcy Ribeiro parte de um processo tardio de reconhecimento,
aproximação e integração entre Brasil e América Latina. Admite-se que há limitações quanto
à capacidade de inserir novos saberes e práticas aos debates centrais das ciências sociais,
ainda que a construção desta alternativa seja sua função manifesta. Porém, o período que
compreende esta pesquisa (1987-2007) é tomado como um contexto em que nem as tradições
culturais nativas nem a dita modernidade puderam ser garantidas. Nesse sentido, a identidade
(latino-americana) é entendida como zona de luta política onde o sujeito colonizado pode se
reinventar.
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3 CAPÍTULO: A CONCEPÇÃO DO MEMORIAL
Este capítulo atende aos objetivos específicos de relatar o processo histórico de
concepção do Memorial da América Latina e de caracterizar a contribuição de Darcy Ribeiro,
a partir da Consultoria Cultural prestada ao Governo de São Paulo para este projeto. Para
tanto, utiliza-se a análise de discurso como meio de conhecer a partir de documentos oficiais e
correspondências, aspectos não explícitos dos sentidos e ideologias que circunscrevem a
criação do Memorial. O levantamento documental foi realizado na Fundação Darcy Ribeiro,
localizada na Universidade de Brasília e no arquivo da Biblioteca Latino-americana do
Memorial, além de jornais de época disponíveis na base da Hemeroteca Digital. Destaca-se
aqui a centralidade de Darcy Ribeiro, a motivação política de Orestes Quércia e permanência
de Oscar Niemeyer enquanto arquiteto principal para a realização de grandes obras públicas
no país durante o século XX.
3.1 Contextos
O Memorial da América Latina é criado em São Paulo em um período marcado pelo
retorno à democracia. Com a morte de Tancredo Neves, em 1985, presidente eleito pelo
colégio eleitoral para realizar a transição, o vice-presidente José Sarney assumiu
definitivamente o mandato de Presidente da República. E a este consequentemente coube,
embora sofrendo várias restrições de ordem política, a missão de revogar as leis da Ditadura e
de realizar a eleição de uma assembleia constituinte, encarregada de elaborar a nova
Constituição Federal (FAUSTO, 1995, p.275). Os debates suscitados pela instalação da
assembleia constituinte traziam luz às várias bandeiras de diferentes forças políticas e
organizações sociais. Em 1988, a Assembleia Constituinte promulgou a Constituição Federal
que se destacou por dar visibilidade aos direitos sociais.
A integração da América Latina após a experiência da Ditadura Militar, com o fluxo
de exilados e o tratamento recebido pelo Brasil da política exterior dos Estados Unidos, se
apresentou na forma de artigo no texto constitucional “A República Federativa do Brasil
buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações” 11.

11

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal:
Centro Gráfico, 1988.
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Na política econômica, o Plano Cruzado (1986) não foi eficaz para impedir que a
inflação explodisse, e o Brasil declarou moratória junto ao Fundo Monetário Internacional
(FMI) referente ao pagamento de juros da dívida externa. A década em curso apresentava um
panorama econômico desfavorável. O fim do processo de substituição de importações que
havia sido a base do desenvolvimento da economia latino-americana revelava a permanência
da falta de competitividade das economias locais no mercado mundial. O crescimento
demográfico não era acompanhado pelos indicadores sociais, os Estados eram incapazes de
manter programas sociais e investir em infraestrutura, e o endividamento interno e externo
dos países fez com que a participação da região no mercado internacional caísse de 12% para
4%. Era evidente a crise da economia latino-americana. Contribuía para o agravamento da
situação o fato da região ser mais competitiva na produção de bens não dinâmicos, ficando
alheia em relação aos produtos com elevados índices tecnológicos. A economia internacional
transitava entre a globalização e a regionalização, e ainda não era claro qual seria o tipo de
inserção internacional da região.
Diante desse contexto, as ideias elaboradas na década de 1950 pela Comissão
Econômica para a América Latina (CEPAL) da Organização das Nações Unidas tomam um
novo fôlego. Torna-se patente a necessidade de aproximação das economias latino-americanas
a fim de alcançar mais eficiência e melhor alocação dos recursos materiais, financeiros e
humanos. Nesse sentido, Argentina e Brasil decidem superar rivalidades passadas e iniciam
um processo de aproximação que traz nova forma às relações políticas e econômicas no Cone
Sul. O processo de integração nos planos políticos, econômicos e sociais foi iniciado com a
Argentina; em seguida, Uruguai e Paraguai se somaram voluntariamente ao processo
(RODRÍGUEZ, 1995, p. 138). Era o germinar da constituição de um Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL).
O tratado que instituiu o MERCOSUL só veio a ser assinado em 26 de março de 1991.
O debate para a sua criação tratava de temas sobre livre circulação de bens, serviços e
insumos, através da eliminação de direitos aduaneiros e restrições tarifárias; criação de uma
tarifa externa comum e a coordenação das posições em foros econômicos regionais e
internacionais; coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais em agricultura, da
indústria, da política fiscal, monetária, cambial e alfandegária, de transportes e comunicações;
homogeneização de leis necessárias ao fortalecimento do processo de integração. O
MERCOSUL representa um marco do integracionismo recente entre Brasil e países-latinoamericanos.
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3.2 PMDB, Montoro e Quércia
A temática integração latino-americana assumia contornos locais e encontrava
divergências entre as esquerdas quanto à forma como deveria ser conduzida. O Memorial da
América Latina foi uma realização de um governo do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), originado após a redemocratização, sucessor do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB):
O contexto em que surgiu o MDB marcou profundamente a forma como o
partido foi recebido entre as esquerdas. Fruto de um projeto dos
formuladores políticos do Regime Militar, que implantaram uma reforma
partidária visando criar um forte partido de sustentação para o governo e um
partido fraco e dócil para abrigar os descontentes e opositores. (MOTTA,
2007, p.285)

Era um partido legal de oposição durante o Regime Militar que aglomerava distintas
correntes políticas. Desde o princípio, o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que já havia
passado por uma reestruturação interna visando voltar, sem êxito, à legalidade, se unificou ao
MDB. Essa estratégia foi acusada de reformista e revisionista por alguns grupos do campo
revolucionário. O MDB constituía a única alternativa institucional para oposição. Sendo
assim, acabou por servir de espaço de expressão para diversos segmentos da esquerda:
revolucionários, moderados, intelectuais, sindicalistas, entre outros. O partido era um espaço
de formação e experimentação política para militantes de organizações políticas e
movimentos sociais, os quais sem opção usavam o MDB como vitrine para suas lideranças e
propostas; e podiam assim expressar parte de sua indignação com o governo dos militares
(MOTTA, 2007, p. 289). Com a distensão do Regime Militar e a ampliação das possibilidades
à esquerda, paulatinamente, quadros e grupos de esquerda se afastaram do (P)MDB, que na
década de 1980 foi se posicionando cada vez mais à direita, contudo, ainda se valia do capital
político acumulado junto às forças de esquerda (MOTTA, 2007, p.300).
No contexto paulista, Orestes Quércia havia sido vice-governador de André Franco
Montoro (1983-1987), o qual manteve forte ligação política com a agenda “América Latina”
desde o início de sua vida pública (MONTORO, 2002, p.22). Esse tema foi uma constante em
sua trajetória política. Em 1963, defendia a criação do Parlatino (Parlamento Latinoamericano). Dava destaque a São Paulo como cidade com potencial para centralizar as
questões referentes à América Latina. Defendeu a instalação do Parlatino aqui “por ser um
lugar de fácil acesso e por ser o centro das comunicações no Brasil, e de certa forma um
centro geométrico da América Latina” (MONTORO, 2002, p.23). Para justificar porque não
Brasília, utilizava-se de retórica para dizer que não se deveria confundir a política brasileira
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com a política latino-americana. Considerava o MERCOSUL um primeiro passo positivo,
seguindo o exemplo da União Europeia. Defendia a multipolaridade e considerava a
integração da América Latina uma necessidade para isso. Era categórico ao afirmar:
“integração ou atraso” (MONTORO, 2002, p. 25).
Montoro foi o responsável pela inclusão do artigo da Constituição Federal do Brasil
que visa à formação de uma comunidade latino-americana de nações. Enfatizava que a
integração deveria ser bem mais profunda do que a econômica e ainda argumentava que “a
integração da América Latina não pode ser a integração dos governos” (MONTORO, 2002).
Em entrevista a Jorge da Cunha Lima, Fernando Henrique Cardoso falou sobre os interesses
de Montoro ressaltando a América Latina: “isso era outra obsessão dele. Espanhol
obrigatório, ele botou na constituição. América Latina, integração” (BRASÍLIA, 2009). Entre
seus projetos de integração estava a criação de hidrovias que interligam países da região. A
Paraguai-Paraná, unindo Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai; a Tietê-Paraná, de
São Paulo a Buenos Aires; e a Hidrovia da América Latina, do mar das Antilhas a Buenos
Aires (MONTORO, 2002).
A iniciativa da criação do Memorial da América Latina, a depender da afinidade de
Montoro, foi de seu sucessor Orestes Quércia (1987-1991). Eleito a partir de uma articulação
entre as cidades do interior, tinha como plataforma política o “municipalismo”. Quércia já
havia rompido publicamente com Montoro desde 1985 para lançar-se candidato. Na
convenção regional do partido, foi indicado candidato com 70% dos votos, tendo como
companheiro de chapa Almino Afonso (Verbete Orestes Quércia, CPDOC-FGV). Era uma
época de muitas expectativas em torno da política nacional recentemente redemocratizada
com o fim do regime militar instaurado no Brasil entre os anos de 1964 e 1985. Havia muitas
articulações políticas por todo o país a fim de definir quem seriam os presidenciáveis para a
primeira eleição direta após a ditadura militar brasileira. A disputa interna no Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB foi muito acirrada: Franco Montoro, Orestes
Quércia e Ulysses Guimarães estavam entre os principais nomes. Desta maneira, Montoro sai
do governo de São Paulo e passa a aspirar à Presidência da República. Sobre isso (MAYER,
1996):
Na expectativa da sucessão de Sarney, Montoro começava a montar sua
estratégia de campanha. Para tanto, procurou acentuar a linha de
independência em relação ao governo federal, manifestando-se contra o
mandato de cinco anos para o presidente, condenando os métodos
“fisiológicos” utilizados na administração pública e a execução da ferrovia
Norte-Sul, um dos principais projetos a ser empreendido na gestão Sarney.
Em junho de 1987, contando com a colaboração de ex-secretários de sua
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administração, elaborou um programa de governo intitulado Programa
Brasil. Em setembro seguinte, o Instituto Latino-Americano (Ilam) foi
inaugurado, tendo Montoro como primeiro presidente. A entidade tinha por
fim incentivar a importação e exportação de bens de capitais entre os países
envolvidos e tornar-se o embrião de uma futura comunidade latinoamericana. (MAYER, 1996 p. 7).

O ILAM era uma associação privada com o objetivo de apoiar ações que
promovessem a aproximação e a integração latino-americana. Inclusive, buscando atender ao
cronograma que previa a definição das atribuições dos órgãos do MERCOSUL para maio de
1994, o governo brasileiro solicitou ao ILAM a coordenação dos trabalhos (SEITENFUS,
1992). Além disso, a associação serviu também de plataforma política para Montoro, que
disputava com Ulysses Guimarães a vaga de candidato à Presidência da República pelo
PMDB. Em meio a esse cenário, o governo Quércia teve entre suas primeiras grandes obras
anunciadas a construção do Memorial da América Latina. A imprensa acusou o Memorial de
ser uma jogada política para rivalizar com Montoro e o ILAM, uma vez que o nome de
Quércia também constava entre os possíveis presidenciáveis pelo PMBD.
O perfil de Orestes Quércia era de um habilidoso e ambicioso político; tinha altas
expectativas em relação à sua carreira. Sua equipe contava com a presença de arquivistas
ocupados em preservar a sua memória. Um antigo ex-servidor do Memorial da América
Latina diz que ele sonhava em ser presidente e, a exemplo dos presidentes americanos, um dia
ter um Memorial em sua homenagem. Contudo, o contexto político de expectativas para as
eleições de 1989 e, consequentemente, a necessidade de se projetar em âmbito nacional a
partir do governo de São Paulo, sua plataforma política, somadas à ameaça de Montoro com o
ILAM e o contexto político-econômico regional, fez com que sua grande primeira obra fosse
um Memorial, da América Latina.
A gestão de Orestes Quércia dedicou-se prioritariamente à área de transportes, tendo
realizado inúmeras obras que incluíram rodovias, o sistema ferroviário, a hidrovia do Tietê e o
metrô da capital (GOUGET, 2010). Nesse sentido, a implantação da linha Leste-Oeste do
metrô, e sua estação terminal na Barra Funda, foi de importância capital para a construção do
Memorial da América Latina.
Em agosto de 1987 o Memorial da América Latina começa a ser planejado. Havia
urgência para o início e finalização das obras, uma vez que sua intenção política não seria
alcançada se o Memorial não estivesse pronto a tempo das eleições. Diante disso, Quércia
dispensou o devido processo licitatório e incluiu a construção do Memorial nas obras da
estação de metrô da Barra Funda. O bairro passava por um processo de reestruturação urbana,
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uma vez que vinha perdendo sua característica industrial desde a década de 1950 (Martins,
2011, p. 34). A construção do Memorial foi realizada pelo Metrô e pela construtora Mendes
Júnior.
O local escolhido para a construção do Memorial havia sido, no começo do século
XX, um ponto de efervescência cultural. Com o crescimento da cidade de São Paulo e do
movimento nas estações da Barra Funda, atividades de convívio social que mesclavam o rural
e o urbano foram ganhando força no que ficou conhecido como o Largo da Banana. No filme
“Geraldo Filme – crioulo cantando Samba era coisa feia” de Carlos Cortez, o sambista
Osvaldinho da Cuíca conta que um importante foco de propagação deste samba dito “rural”
na cidade de São Paulo era o já extinto Largo da Banana, situado na Barra Funda, o
equivalente à Praça Onze no Rio de Janeiro, no que concerne ao desenvolvimento e festejo do
samba.
Sem qualquer relação casuística com a extinção de um dos berços do samba paulista, o
Memorial foi erguido na Barra Funda pela possibilidade de se incluir suas obras às do metrô.
Fato que levantou suspeita quanto à sua legalidade. A obra gerou denúncias de corrupção, e
uma ação pública levou o caso para o Tribunal de Contas de São Paulo (TCSP). Contudo, as
contas foram aprovadas. Atualmente a revista Nossa América hoje, editada pelo Memorial da
América Latina, ameniza o ocorrido. Segundo Pereira (2014):
Para evitar que o início dos trabalhos se atrasasse, o governador
simplesmente descartou fazer licitação e, numa jogada arriscada ao limite,
agregou o projeto à planilha de custos das obras do Metrô.
Mais tarde, confessaria que “se fosse fazer concorrência, como manda o
figurino, não sairia nada”. O formato proposto por Quércia foi aprovado pelo
Tribunal de Contas do Estado, que deu razão ao governador por considerar
que, aditado ao Metrô, o projeto saiu por um custo bem menor (PEREIRA,
2014, p 22).

Atendendo aos prazos estipulados, em 18 de março de 1989 é inaugurado o Memorial
da América Latina. Sua criação levantou desconfianças políticas e diversas polêmicas. A
Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), sob a liderança do Partido dos Trabalhadores
(PT), solicitou esclarecimentos sobre a obra do Memorial, ainda que considerasse meritória a
ideia de promover a integração latino-americana. Era curioso ver como a esquerda punha
resistência a um projeto relacionado à América Latina, enquanto oposição. Naturalmente
havia rejeição às ideias do governador. Grupos de intelectuais de São Paulo não atenderam ao
convite de Orestes Quércia. Para a criação da Fundação responsável pelo Memorial, Darcy
Ribeiro e Oscar Niemeyer tiveram que ir à ALESP defender o projeto.
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O Memorial foi inaugurado antes mesmo de a Fundação ser criada. A imprensa
também lançou duras críticas ao projeto do Memorial. Acusado de ser um “Monumento ao
Quercismo”, um “Memorial digno do babaquismo marxtóide” e de se valer de clichês
ultrapassados como a “América Latina”. A criação do Memorial não resultou na escolha de
Orestes Quércia a candidato pelo PMDB, ainda que o próprio nunca tivesse admitido
explicitamente essa intenção. Sobre Orestes Quércia (GOUGET, 2010):
Em 1989, políticos do PMDB paulista fiéis à liderança de Quércia lançaram
seu nome como candidato à presidência da República, contando também
com o apoio de Luís Antônio de Medeiros, presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo. Quércia declarou, porém, que não interromperia
seu mandato de governador e defendeu a indicação do deputado Ulysses
Guimarães para a sucessão de Sarney. Na prática, a candidatura Ulysses
Guimarães foi abandonada pela máquina quercista. (GOUGET, 2010, p. 13)

O Memorial foi uma “obra de engenharia política”: reuniu o comunista Oscar
Niemeyer, o PMDB de Quércia, o brizolista Darcy Ribeiro, e o janista José Aparecido de
Oliveira (então ministro da Cultura) como intermediador entre Quércia e Niemeyer. Uma
anedota do dia de sua inauguração mostra o clima de multipolarização que precedeu as
eleições de 1989:
Numa das folgas dos grandes discursos no palanque, Roberto D’Ávila
cruzou com o Deputado Federal Ulysses Guimarães e perguntou: “Doutor
Ulysses, quer dizer que o senhor vai ser o candidato do PMDB”? Ulysses
respondeu rápido: “Vou ser eu mesmo. Eu vou enfrentar aquele osso duro de
roer que é o Brizola”, momentos depois o professor Darcy Ribeiro
aproximou-se do ministro José Aparecido e comentou: “Zé, você é o
candidato do meu coração à Presidência da República”. Um amigo dos dois
ironizou: “Que Jânio Quadros não ouça isso”. E Darcy corrigiu: “Que Jânio,
não. Que o Brizola não ouça isso” 12.

Mesmo que Orestes Quércia não tenha chegado a disputar a presidência nessa ocasião,
uma vez que ainda não havia acúmulo político para tal, Montoro tampouco o fez.
Posteriormente, o acervo literário do ILAM foi doado à Biblioteca Latino-americana Victor
Civita, e o tempo e o desaparecimento das motivações políticas se encarregaram de desfazer
as rivalidades.

12

Artigo de periódico e autoria não identificados encontrado no clipping do acervo da biblioteca da FMAL:
Memorial, obra de engenharia política. 19/3/1989
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Figura 1: MEMÓRIA QUÉRCIA. Governador Orestes no Parque Água Branca.

Disponível em: <http://ninive.selfip.com:8080/quercia/handle/123456789/29876>. Acesso em: 19 de setembro
de 2018.

3.3 Oscar Niemeyer
O arquiteto escolhido por Orestes Quércia para o projeto do Memorial da América
Latina foi Oscar Niemeyer. Não houve um concurso para a escolha do arquiteto. Em nenhum
momento se levantou a possibilidade de um trabalho conjunto entre arquitetos latinoamericanos ou outro nome que não o de Niemeyer. Por intermédio de José Aparecido, então
governador do Distrito Federal, Quércia fez o convite ao arquiteto. A ideia do Memorial
surgiu atrelada ao nome já “monumentalizado” de Oscar Niemeyer.
Desde a construção do Ministério da Educação e Saúde (MES) no Rio de Janeiro,
iniciada em 1937 pelo grupo de arquitetos liderados por Lúcio Costa

13

, estabeleceu-se um

padrão para a realização de grandes obras públicas: repetiam-se os arquitetos, e estes por sua
vez escolhiam os artistas a decorarem os prédios. Esse fenômeno se iniciou no MES, foi
consolidado no complexo da Pampulha em Minas Gerais (1942), teve seu ápice em Brasília
13

A comissão era formada por Lúcio Costa, Carlos Leão, Afonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Oscar
Niemeyer e Ernani Vasconcellos. Além destes, o arquiteto francês Le Corbusier foi convidado para validar o
trabalho do grupo e dar palestras.
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(1960) e chegou até o Memorial da América Latina (1989). De certa maneira, é como se a
escolha desses nomes dispensasse esclarecimentos. Havia muito prestígio em ser um
governador a realizar uma obra de Niemeyer.
O tema escolhido para o monumento agradava ao arquiteto, comunista defensor da
integração latino-americana, em oposição ao imperialismo dos Estados Unidos, de modo que
não houve qualquer dificuldade em convencê-lo a fazer o projeto “... não foi apenas o
problema da arquitetura que me comoveu. Mas colaborar numa obra que visa aproximar os
povos deste continente, promover trocas e experiências, criar um monobloco capaz de resistir
às pressões do mundo imperialista”. O arquiteto sempre teve a preocupação de uma
arquitetura simbólica (AMARAL, 2006, p. 63). Dessa forma, Orestes Quércia realizou uma
obra com a assinatura de Oscar Niemeyer e com monumentalidade similar às obras realizadas
pelo arquiteto em 1954, no parque Ibirapuera, São Paulo.
A relação arquitetura e artes plásticas é um ponto relevante na materialidade do
monumento. A decoração do Salão de Atos com painéis evocativos do MAL levantou
polêmica entre artistas plásticos de São Paulo e o arquiteto. Foi criada uma Comissão Especial
de Arte, chefiada por Radha Abramo, com o objetivo de sugerir nomes de artistas plásticos,
oferecer orientações e indicar o melhor projeto para a execução de seis painéis. A comissão
levantou quarenta e três nomes de “notória pública e reconhecida capacidade e que já tinham
realizado trabalhos semelhantes no país”, entre os quais seis foram selecionados: Athos
Bulcão, Carybé, Emanuel Araújo, Maria Bonomi, Poty e Vasco Prado. Cada um realizaria um
painel14. Os artistas teriam que apresentar à Secretaria de Cultura esboços em preto e branco,
pelos quais seriam remunerados. A entrega seria feita em mãos. Para isso o Governo do
Estado arcaria com as passagens, estadia e locomoção em São Paulo por 48 horas. Na ocasião,
se reuniriam com Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro e também fariam uma visita ao canteiro de
obras do Memorial15. As recomendações foram submetidas à comissão responsável pelo
MAL.
Ficou decidido por Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro que Carybé e Poty, dentre os seis
citados, “pelos seus trabalhos figurativos, iconográficos, já realizados no Brasil teriam amplas
condições para a realização dos mencionados painéis”. A supervisão ficou a cargo de Darcy
Ribeiro. Agradeceu-se ao trabalho da Comissão Especial de Arte “pela isenção e os dignos
critérios que orientaram os seus trabalhos”
14
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. O acolhimento parcial das sugestões da

Ata de reunião da Comissão Especial de Arte. 01/02/1988. Imprensa Oficial do Estado. Acervo MAL.
Ata de reunião da Comissão Especial de Arte. 01/02/1988. Imprensa Oficial do Estado. Acervo MAL. B.
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comissão foi o gatilho da polêmica no meio artístico. A artista plástica Maria Bonomi
questionou publicamente a falta de transparência no processo de seleção dos artistas que
decoraram o Memorial. A imprensa por um lado criticava o fato de os artistas paulistas serem
preteridos; e por outro, os acusava de provinciais.
As críticas repercutiram e Oscar Niemeyer veio a público responder, justificando que
essa é “uma prática antiga, que Gustavo Capanema, ex-ministro de Educação e Saúde, soube
repetir ao construir o edifício sede daquele ministério”. O entendimento era de que “tratava-se
de completar uma obra de arquitetura e aos arquitetos - somente a eles- cumpria resolver o
assunto”. O arquiteto ressaltou “a integração tão procurada das artes plásticas com a
arquitetura” e “o desejo de manter velhos companheiros” como critérios capitais para a
escolha dos colaboradores.
Contudo, sobre o caso dos painéis do MAL, alegou incompreensão da função do
arquiteto em relação à decisão da comissão de que os artistas apresentassem um croqui e
desconhecimento sobre as condições de elaboração da lista. Por fim, uma vez que a mesma
vinha de “mãos amigas” esclareceu que eles “constrangidos” aceitaram dois dos nomes
oferecidos. Oscar Niemeyer defendia o formato que vinha sendo utilizado desde o convite de
Gustavo Capanema para a construção do MES: arquitetos escolhem os artistas. De modo que
a “integração das artes” respondia também a uma hierarquia das artes neste caso.
A polêmica também alcançou a USP. Ao que consta, Darcy Ribeiro solicitou à
universidade que formasse uma comissão para sugestões. Reuniram-se por duas vezes Aracy
do Amaral, Alfredo Bosi, Carlos Guilherme da Motta, do Instituto de Estudos Avançados
(IEA), e Telê Ancona Lopes, do IEB, que foi requisitada a dar contribuições, oferecendo
imagens e relatos a serem digeridos pelos artistas para a execução do painel dos índios. Mas
suas sugestões não chegaram a compor o projeto do Memorial17.
Logo após a inauguração, Oscar Niemeyer já manifestava sua preocupação pela
“preservação e bom funcionamento do Memorial”, especialmente nos temas que pudessem
interferir em sua arquitetura. Em sua opinião, a Praça Cívica não deveria ser ocupada com
palcos ou arquibancadas, e os espetáculos musicais deveriam se restringir ao auditório. Além
disso, não queria que novas obras de arte ou peças de mobiliário fossem acrescentadas, uma
vez que a “boa relação” entre arte/móveis/espaços livres havia sido fixada pela arquitetura.
Quanto à programação, advertiu que o auditório estava destinado a “congressos, encontros,
debates e, paralelamente, espetáculos artísticos e musicais. Todos visavam à aproximação dos

17

Jornal da Tarde. 31/03/1988.
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povos da América Latina” e consentiam que a desvirtuação com excessivos concertos
nacionais o transformaria em um “Canecão”

18

, fugindo ao sentido do Memorial. O arquiteto

temia que o local se convertesse em apenas mais um espaço de espetáculos públicos da
cidade. Por fim, sugeriu que a Secretaria da Cultura, juntamente à Secretaria Executiva do
Memorial, formasse uma comissão da qual ele e Darcy Ribeiro participassem para tratar do
assunto19.
Não são raros os debates a respeito da arquitetura de Oscar Niemeyer e seus usos.
Porém, esta pesquisa tem como objeto a atuação do Memorial e se considerou que a
espacialidade deste monumento é pertinente a estudos de outra natureza, de modo que não
poderiam ser realizados a contento aqui.

Figura 2: Maquete do Memorial da América Latina

Fonte: Revista Nossa América, 1989, edição especial de inauguração n° 0.

Conforme a maquete, o MAL foi projetado como um complexo que reunia o Salão de
Atos, a Biblioteca, rampas de acesso ao metrô, centro de recepções, restaurante, passarela,
Pavilhão da Criatividade, CBEAL, auditório e a Praça Cívica. O projeto arquitetônico do
Memorial não contava com um espaço previsto para exposições, isso gerou diversos
inconvenientes uma vez que a demanda por esse tipo de uso era frequente. Oscar Niemeyer
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Tradicional casa de show em Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. Funcionou entre 1968 e 2008.
Oscar Niemeyer. Carta de 25 de março de 1989 a Fernando Moraes, Darcy Ribeiro e Edson Fávero. Acervo do
MAL.
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solicitou formalmente que não se utilizasse o hall do auditório para exposições, uma vez que
deixavam o ambiente com um “aspecto lamentável”. Chegou a dizer que considerava a
“utilização indébita” desrespeitosa ao seu trabalho e insistia que se construísse um novo
prédio com essa finalidade. Surgiu então um impasse que só foi resolvido com a
transformação do Restaurante Circular na Galeria de Arte Marta Trava, com a permissão do
arquiteto20. O desvio de função dos espaços do Memorial desagradava a Oscar Niemeyer, o
qual frequentemente se queixava publicamente da maneira como várias de suas obras estavam
sendo “desvirtuadas”.
Em 1994 o Memorial da América Latina foi tombado pelo (CONDEPHAAT) como
Patrimônio do Estado de São Paulo. A principal justificativa para o tombo foi o fato de ser um
conjunto arquitetônico modernista de Oscar Niemeyer. O nome do arquiteto teve mais peso
do que as características do monumento em si.
Figura 3: ACERVO ESTADÃO. Memorial, obra polêmica desde o projeto.

Disponível

em:

<https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,memorial-obra-polemica-desde-o-

projeto,9405,0.htm>. Acesso em: 19 de setembro de 2018.

O conteúdo e formato das atividades do Memorial foram definidos a partir da atuação
de Darcy Ribeiro. Contratado como consultor cultural do Memorial por sugestão de Oscar
20

Oscar Niemeyer. Carta de 27 de junho de 1990 a Maria Angélica Popouchi. Acervo do MAL.
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Niemeyer. Ribeiro teve um importante papel articulador, foi capaz de sensibilizar e reunir um
grupo de intelectuais ligados principalmente à Universidade de São Paulo. Observa-se que a
concepção do Memorial contemplou aspectos de aparente relevância política de renome
artístico e arquitetônico, além de dar visibilidade à temática América Latina, fato que em si
mobilizou a muitos. Contudo, nesse processo, muitas ideias não foram contempladas, e desde
a sua inauguração já se duvidava da possibilidade de que seus objetivos fossem atingidos. A
partir da documentação da Fundação Darcy Ribeiro sobre o Memorial da América Latina, foi
possível construir uma cronologia de sua criação, bem como levantar nomes e funções
desempenhadas pelos envolvidos, como se pode ver na tabela 1:
Tabela 1: Linha do Tempo - MAL

Linha do tempo de criação do Memorial da América Latina
FASE 1
Jul/ago1987 | Anteprojeto e definição dos objetivos do Memorial;
Ago/set1987 | Apresentação e aprovação da maquete;
Ago/set1987 | Escolha do local para implantação;
16out1987 | Lançamento da primeira estação e início das obras.
FASE 2
Out1987 |
- Preparação das comissões responsáveis pela realização do projeto;
- Definição das responsabilidades administrativo-financeiras;
- Criação do Grupo de Trabalho (GTM): Darcy Ribeiro, Oscar Niemayer, José Carlos Sussekind,
Antônio Sérgio Fernandes, Edgard Camargo Rodrigues, Helena Gasparian, Ana Maria Tebar e
Radha Abramo.
FASE 3
Out1987 | Definição do local onde funcionaria o acompanhamento arquitetônico (canteiro de obras do
Metrô Barra Funda);
Out1987 | Definição de local para instalação do núcleo GTM no Palácio dos Bandeirantes.
FASE 4
Out/nov1987 |
- GTM define funções e responsabilidades;
- Definição e cronograma das atividades culturais do Memorial;
- Formação dos quadros funcionais;
- Formação do núcleo de programação visual e de divulgação nacional e internacional do Memorial.
13out1987 |
Apresentação do projeto de comunicação social e assessoria de imprensa do Memorial.
16out1987, às 10h |
Cerimônia de lançamento da 1ª Estação do Memorial (Terminal da Barra Funda).
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16out1987, às 13h |
Almoço oferecido pelo governador Orestes Quércia no Palácio dos Bandeirantes aos membros do
corpo diplomático da AL que vieram ao lançamento da 1ª Estação do Memorial.
29jan1988 |
Primeira reunião no campus da USP para a definição dos cursos, cátedras, bolsas de estudos e
atividades de extensão do Memorial.
3fev1988 |
Artistas escolhidos entre os 43 nomes apresentados pela Comissão Especial de Arte do Memorial para
apresentar projetos de painéis para o Salão de Atos: Athos Bulcão, Carybé, Emanuel Araújo, Maria
Bonomi, Poty e Vasco Prado.
31mar1988 |
Publicação de matéria no Jornal da Tarde, com o título “O Memorial da discórdia”, tendo como fonte
principal a artista Maria Bonomi, que reclama da falta de transparência no processo de escolha dos
artistas que iriam confeccionar os painéis do Memorial. A comissão foi dissolvida após a veiculação
da informação de que Darcy Ribeiro havia ignorado a escolha dos artistas e designado apenas Carybé
e Poty para fazer os seis painéis.
17mai1988 |
Darcy Ribeiro envia carta a Rui Guilherme (Secretário Executivo) para pedir que dê condições de
trabalho para que:
- O professor Antônio Cândido escolha e defina os prêmios do Memorial;
- O professor Alfredo Bosi coordene o editorial da primeira edição da Revista Nossa América (a 1ª
edição só saiu em 1996);
- O professor Otávio Ianni organize os dois primeiros congressos e seminários temáticos mensais para
movimentar o Memorial;
- A professora Telê Porto Ancona Lopes coordene a organização da biblioteca do Memorial
- A professora Maria Ângela D’incão proponha um programa de bolsas de viagens de hispânicoamericanos ao Brasil;
- O professor Carlos Guilherme Mota detalhe o sistema de concessão das Cátedras.
25jan1989 |
Previsão de inauguração do Memorial da América Latina.
18mar1989 |
Inauguração do Memorial da América Latina.
18mar1989 |
Primeiros prêmios outorgados pelo Memorial:
Artes: Atahualpa del Chopo/Uruguai,
fundador do grupo teatral “El Galpón”;
Ciências: Manuel Elkin Patarroyo/Colômbia,
pelo desenvolvimento da primeira vacina contra a Malária;
Literatura: Augusto Roas Bastos/Paraguai,
autor, entre outras obras, da novela “Yo El Supremo”;
Ciências Humanas: Leopoldo Zea/México, diretor da UNAM.
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1989 a 2007 |
Sede do Parlamento Latino-americano.
1992 |
Pedido de tombamento do Memorial ao CONDEPHAAT.
1996 |
Lançamento da 1ª edição da revista institucional “Nossa América/Nuestra America”.

Fonte: elaboração própria.
A tabela 1 mostra que o Memorial da América Latina foi construído e inaugurado no
prazo estabelecido. O ano de sua inauguração e os sete anos que a sucederam foram de intensa
atividade intelectual. A outorga de prêmios, que em sua primeira edição optou por não incluir
nenhum brasileiro, fez com que o Memorial adquirisse notoriedade entre cientistas, escritores,
artistas e intelectuais. Apenas três anos após sua inauguração o Memorial foi tombado pelo
CONDEPHAAT. Nessa mesma época, a aproximação do Memorial com o ILAM de André
Franco Montoro contribuiu para que fosse escolhido como sede do Parlamento Latinoamericano entre 1992 e 2008. A revista Nossa América prevista desde a concepção do
Memorial é lançada consolidando o projeto de Darcy Ribeiro para a instituição.
3.4 Darcy Ribeiro: consultor cultural
Por sugestão de Oscar Niemeyer, o antropólogo, educador, político e romancista
Darcy Ribeiro foi convidado pelo governador Orestes Quércia, em setembro de 1987, a
compor a equipe responsável pela criação do Memorial da América Latina. Sua participação
foi determinante para o formato organizacional assumido pela instituição. Esta subseção
apresenta aspectos relevantes de sua trajetória e de sua produção intelectual para especificar
seu aporte enquanto consultor cultural do Memorial da América Latina.
Darcy Ribeiro tem uma biografia diversificada, foi atuante em várias frentes:
antropologia, educação, política e literatura com elevado grau de comprometimento e de
destaque. Denominava “peles” as suas facetas, e a esse respeito dizia: “Essas são as peles que
tenho para exibir. Em todas e em cada uma delas me exerci sempre igual a mim, mas também
variando sempre.” (Ribeiro, 1995). Iniciou sua trajetória intelectual como antropólogo e teve
grande parte de sua vida direcionada à produção de obras etnográficas em defesa da causa
indígena e da educação. Criou a Universidade de Brasília (1961) e foi Ministro da Educação
(1962) no governo de João Goulart. Chegou ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil (1963),
de onde coordenou a implantação de reformas estruturais pretendidas pelo governo até o

61

momento de sua interrupção pelo golpe militar (1964) que o forçou ao exílio no Uruguai. A
partir de então o seu interesse se voltou para América Latina.
O mesmo aconteceu a outros políticos e intelectuais brasileiros. A situação de exílio
em países latino-americanos em consequência da Ditadura Militar aproximou-os do debate
sobre a América Latina: Leonel Brizola, Ruy Mauro Marini, Ferreira Gullar, Fernando
Henrique Cardoso, Glauber Rocha. Entre os exemplos mais expressivos, certamente está
Darcy Ribeiro. Ao exilar-se, primeiramente no Uruguai, onde exerceu o cargo de professor de
Antropologia da Universidade da República Oriental do Uruguai, o escritor brasileiro gestou
parte de sua obra antropológica, entrou em contato com diferentes intelectuais uruguaios,
criou intensos laços de amizade e se reconheceu como latino-americano (COELHO, 2002,
p.212). A partir dessa experiência, nota-se uma mudança na sua produção intelectual
evidenciada por obras como La Universidad Latinoamericana y el Desarrolllo Social (1967),
Las Américas y la Civilización – Proceso de formación y causas del desarrollo desigual de
los pueblos americanos (1968) e O Dilema da América Latina: Estructuras de poder y
fuerzas insurgentes (1971). Assim como sua obra, não ficou restrito às fronteiras e morou em
diversos países da região, atuando prioritariamente em temas relacionados à educação e
integração regional, sem perder de vista, contudo, a temática indígena.
Há diversos estudos sobre a história dos intelectuais e suas características. O propósito
desta sessão não é apresentar toda essa literatura, mas sim apontar alguns caminhos que
contribuam para a caracterização de Darcy Ribeiro enquanto intelectual militante. Nesse
sentido, é importante considerar o papel da Intelligentsia brasileira, marcada por uma estreita
ligação com a política e com a educação.
Assim como em Darcy Ribeiro, entre os intelectuais brasileiros estava o constante
objetivo de entender (e resolver) o Brasil. No livro “Os intelectuais e a política no Brasil:
Entre o povo e a nação” (1990), Daniel Pécaut fala sobre duas gerações de intelectuais
comprometidas com a construção da nação: geração de 1925-45 e geração de 1954-64. A
primeira estava preocupada com a construção da identidade nacional e com suas instituições,
e tinham o objetivo de organizar a nação. A coordenação desse processo caberia às elites.
Enquanto que a segunda toma o povo como já constituído. Povo e nação se tornam
indissociáveis. A legitimidade desses intelectuais como elite esclarecida decorre de se
considerarem intérpretes das massas populares.
As duas gerações coincidem em considerarem-se responsáveis pela construção de uma
cultura política (aderir a uma mesma concepção de formação social e na difusão de um
significado comum). A cultura política é constitutiva da identidade do grupo. Daniel Pécaut
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(1990) estuda três de seus aspectos: a posição social que os intelectuais atribuem a si próprios;
as representações do fenômeno político traduzidas na busca de uma unidade anterior aos
processos de instituição do social; e as articulações entre o campo intelectual e a esfera
política.
A geração de 1925-40 solidarizou-se com o Estado na missão de construir uma
sociedade sob bases racionais, proclamando assim sua vocação para ocupar a posição de elite.
Havia um apelo entre os intelectuais para que eles se integrassem à nação e assumissem seu
papel de exercerem influência como uma força social capaz de interferir nas questões do
Estado. A modernidade chegou ao Brasil paralelamente ao nacionalismo, e muitos expoentes
do Modernismo passaram a defender o engajamento entre o cultural e o político. A
legitimidade desses intelectuais vinha da posse de um saber sobre o social reconhecido e
valorizado por amplos campos da sociedade, pois na época tais intelectuais não obedeciam
aos vínculos institucionais universitários, uma vez que o Brasil ainda não tinha essa tradição
consolidada (PÉCAULT, 1990).
Mesmo sendo de uma época posterior à que se refere Daniel Pécault, esse interesse em
“interferir” é manifestado por Ribeiro: “Nós, latino-americanos, só temos duas opções, nos
resignarmos, ou nos indignarmos. E eu não vou me resignar nunca” (NEPOMUCENO, 2010,
p. 15). Deixa clara a sua imensa disposição enquanto intelectual vinculado à política (como
tantos outros) de agir e fazer a diferença na construção da sociedade brasileira.
O engajamento dos intelectuais ia além de exaltar o caráter brasileiro e de tentar
constituir o papel das instituições, pois muitos intelectuais se filiaram a partidos políticos
locais. Darcy Ribeiro, por exemplo, foi membro do Partido Comunista. O regionalismo era
para eles apenas uma faceta do nacionalismo. Mesmo seu latino-americanismo não se opunha
ao nacionalismo. As elites políticas e militares consideravam o positivismo como um
princípio de sustentação das práticas políticas. O positivismo também intrigou a Ribeiro
enquanto uma religião capaz de refundar o homem e a sociedade. A partir de 1930 os
intelectuais tiveram uma atuação fundamental no redescobrimento do Brasil e na construção
científica de identidade brasileira. A intelligentsia nacional atribuía a si mesma o papel de ser
a consciência esclarecida da nação e do povo. Mesmo que tardiamente, Darcy Ribeiro se
colocava na condição de tradutor dessa identidade.
O artigo de Luciano Martins (1986) “A Gênese de Uma Intelligentsia” traz uma
importante contribuição ao analisar que, desde a abolição da escravatura e a instituição da
República, os intelectuais brasileiros se engajam na ação política. Como sequela da
escravidão na sociedade brasileira, o trabalho manual continuou sendo desprezado. Nesse
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sentido, os intelectuais dessa época recebiam alguma valorização e reconhecimento pela
sociedade. Mesmo a proclamação da república não trouxe as mudanças imaginadas. As
injustiças sociais eram denunciadas pelos intelectuais da passagem do século - Lima Barreto e
Euclides da Cunha - como uma indignação moral, mas não com um novo projeto de
transformação da sociedade.
A Intelligentsia em formação reivindicava a liderança moral da nação, mas mostrou-se
incapaz de pensar uma nova sociedade, ao contrário da Intelligentsia russa que era provida de
pensamento utópico. No Brasil, a utopia é substituída pela esperança: o Brasil seria o “país do
futuro”. É a exacerbação do ufanismo. Essa situação não se explica por um suposto
alinhamento dos intelectuais à elite, mas talvez, ao fato de que os intelectuais estariam mais
focados em pensar a nação e não a sociedade. Além disso, os intelectuais buscavam encontrar
seu status na sociedade (MARTINS, 1986).
Nos anos 1920 e 1930, as bandeiras dos intelectuais seriam a educação (pública) do
povo, a reforma do ensino e a construção de um campo cultural a partir da universidade.
Neste momento, os intelectuais passavam a se preocupar em construir uma identidade social
para si. A Revolução de 1930 marcou o surgimento de uma “modernização conservadora”
feita a partir de conflitos da sociedade civil, mas dirigida pelo Estado.
O

“movimento

modernista”

era

uma

parte

de

Intelligentsia

preocupada

especificamente com temas relacionados à cultura e à política, e foi desse movimento que
surgiu a inovação. Os modernistas, num primeiro momento, buscavam sua identidade cultural
e social, rompendo a barreira entre o erudito e o popular. Com o Modernismo, a Intelligentsia
procurou atravessar o espelho (europeizado) para “ver” o país – e advogar a mudança. A
busca da identidade social passava pela ponte da renovação cultural e a reforma da sociedade:
a ponte entre a modernidade e a modernização do país. Logo, os modernistas atuavam
inicialmente na valorização de tudo que é brasileiro, em combate ao espírito tradicionalista
sempre voltado para a Europa. No segundo momento, a ambivalência dos modernistas é
encoberta por um nacionalismo (político-econômico) sedento por explicações racionais de
nossas mazelas (MARTINS, 1986).
O posicionamento político da Intelligentsia a atrelava ao poder, sendo este uma forma
de dominar os problemas do país e a força criadora da própria Intelligentsia, a qual queixavase das estruturas atrasadas e rígidas, sem rejeitar o país para sentir-se “civilizada”. Estava
convencida da sua importância na transformação das estruturas sociais, ainda que não
soubesse como fazê-la (MARTINS, 1986).
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Contudo, para Martins (1986), a Intelligentsia, nascida nos anos 1920, fracassou a
partir do momento em que estruturou sua relação com a política, ficando isolada da sociedade
e sozinha diante do Estado. Essa Intelligentsia brasileira era dotada do sentido de missão
(papel social do intelectual) e desprovida de utopia. Buscou a modernização/reprodução da
elite pela reforma do ensino, e isso se relaciona com a ideia de estruturar o campo cultural.
As relações da Intelligentsia e do Estado eram em ampla medida condicionadas pela
autonomia que o “campo cultural” conseguia desenvolver em relação ao Estado. O campo
cultural fora politizado desde seu nascimento, antes mesmo de o Estado consolidar suas
instituições. A universidade é tida muito mais como um elemento politizador do que um
elemento de produção científica. A Revolução de 1930 criou o Ministério da Educação e da
Saúde, e com ele o debate sobre a autonomia da Universidade frente ao Estado.
Diferentemente desses intelectuais da primeira metade do século XX, a utopia é uma
das principais marcas do pensamento ribeiriano. Desde sua produção como antropólogo
indigenista com a criação do Museu do Índio e do Parque Nacional do Xingu, a criação da
Universidade de Brasília, as reformas das universidades latino-americanas, a criação dos
CIEPS, o Memorial da América Latina até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996,
pode-se identificar a utopia como um fio condutor de suas ações. Darcy Ribeiro foi um
intelectual ao estilo dos intelectuais americanos do começo do século XX analisados por
Jacoby (1987), no sentido em que mesmo havendo trabalhado em diversas universidades, não
dependia delas para exercer sua vida intelectual. Contudo, como mostrou o historiador Tony
Judt (2007), o brilho de muitos intelectuais públicos escondia uma relação com o mundo
empírico frágil. Em seus estudos civilizatórios, Ribeiro não realizou um estudo acadêmico em
sentido estrito, mas “um esforço deliberado de contribuir para uma tomada de consciência
ativa das causas do subdesenvolvimento” (MIGLIEVCH-RIBEIRO, 2011).
Ao considerarmos a interpretação de América Latina, de Darcy Ribeiro, devemos
levar em conta seu ativismo intelectual e seu estilo ensaístico. “A integração latino-americana,
que é recolocada em pauta no pensamento darcyniano, como um projeto, a utopia da
superação das causas do desenvolvimento desigual naquelas sociedades” (MIGLIEVCHRIBEIRO, 2015, p. 415). Tomando-o como um intelectual que ousou desafiar o cânone
eurocêntrico e reconheceu a América Latina como uma região onde coexistem múltiplos
projetos de intenções transformadoras, é possível se aproximar de um entendimento sobre seu
programa cultural para o Memorial da América Latina e sobre outros de seus projetos.
Quando em 1979, Darcy Ribeiro regressou definitivamente ao Brasil, encontrou
obstáculos impostos pela ditadura à sua recontratação em universidades brasileiras, mas por
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interferência do ministro Eduardo Portela pôde voltar a ensinar Antropologia na Universidade
Federal do Rio de Janeiro (Pinheiro, 2006). Nessa mesma época, Leonel Brizola, com quem
estreitara sua amizade, também retornou do exílio. Dedicam-se então, novamente, à política.
Foram eleitos sob a legenda do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) governador e vicegovernador do estado do Rio de Janeiro, em 1982, respectivamente.
Durante o mandato Darcy Ribeiro se destacou com a criação do Centro Integral de
Educação Pública (CIEP), o que lhe garantiu a candidatura majoritária nas eleições seguintes.
Nas palavras de Pinheiro (2006),
Ao final do mandato encabeçado por Leonel Brizola, a repercussão do
projeto educacional foi tão grande que ele próprio, Darcy Ribeiro, no ano de
1986, assume o primeiro nome na chapa do PDT para o governo do Estado
do Rio de Janeiro. O principal tema da campanha era a ampliação dos CIEPs
(PINHEIRO, 2006, p. 64).

Darcy Ribeiro foi derrotado nas urnas pelo peemedebista Wellington Moreira Franco.
Logo após, teve uma breve e frustrada passagem pela Secretaria Extraordinária de
Desenvolvimento Social de Minas Gerais (AZEVEDO, 2002). Em seguida, aceitou o convite
do governador de São Paulo, Orestes Quércia, recomendado por Oscar Niemeyer, para
elaborar o projeto cultural do Memorial da América Latina.
Sobre o Memorial Darcy Ribeiro escreveu (1990):
Chegou o tempo da consciência crítica de América Latina. Multiplicam-se
nas universidades brasileiras os institutos de estudos hispano-americanos, e
na América hispânica se multiplicam os centros de estudos brasileiros.
Vamos nos aproximando, à medida que se reforça o sonho boliviano, que
continua tão atual como sempre. A tese da Nação Latino-americana, de
Simón Bolívar, vige e exige espaço.
O Memorial é isso: uma presença física da latino-americanidade, tal como a
mineiridade está em Ouro Preto, representando Minas Gerais. Ele marcará,
como obra de arte, nossa geração no tempo – um tempo em que o sonho de
uma América, unida e fraterna, tornou a ganhar novos alentos (RIBEIRO,
1990, p. 25).

Darcy Ribeiro justificava a importância do Memorial com base em antigas bandeiras
latino-americanistas como à oposição aos Estados Unidos, a exploração da força de trabalho e
dos recursos naturais da América Latina e a defesa de uma unidade identitária advinda da
origem colonizada em comum na região:
XI
Não, os povos deste lado do mundo não se estruturaram para si mesmos.
Nunca pudemos desenvolver em plenitude o sentimento da nossa identidade
comum.
Contiuamos regidos da mesma forma de sempre: trabalhando para não
produzir o que consumimos, mas o que os outros consomem. Isso é
diabólico.
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XII
Chegou o tempo da consciência crítica da América Latina.
Vamos nos aproximando à medida que se reforça o sonho bolivariano, que
continua tão atual como sempre. A tese da não latino-americana de Simón
Bolívar vige e exige espaço.

O Programa Cultural do Memorial da América Latina, escrito por Ribeiro, é parte do
corpus construído para esta pesquisa. Enquanto consultor cultural do MAL, definiu quais
seriam e a que se destinaria cada um de seus componentes. Apresentou com riqueza de
detalhes o conteúdo, as atividades e diretrizes para que se cumprisse o planejado. Abaixo as
funções descritas no programa de autoria de Darcy Ribeiro (1989):
a) Estreitar as relações culturais, políticas, econômicas e sociais do Brasil e de
São Paulo com a América Latina;
b) Constituir-se como um instrumento concreto de colaboração científica e
tecnológica, cultural e educativa;
c) Coordenar iniciativas internacionais de alcance continental, que encarnem os
interesses dos povos latino-americanos;
d) Aprofundar a convivência e a amizade dos povos da América Latina, dando
aos brasileiros e aos paulistanos um papel ativo na promoção da
solidariedade latino-americana;
e) Operar como núcleo de criação e intensificação de uma consciência crítica
latino-americana, marcada por sua lucidez, frente a realidade presente e
altamente motivada para superação do atraso e da dependência;
f) Fomentar todas as formas de expressão da identidade latino-americana e de
incentivo à criatividade cultural;
g) Organizar e manter um centro de informações básicas, que retrate a realidade
latina americana, em todos os aspectos, através de uma biblioteca
especializada e de um banco de dados;
h) Difundir o conhecimento objetivo da história dos povos latino-americanos,
acentuando o orgulho de nossa identidade, como um dos principais blocos
mundiais e como matriz de uma futura civilização, generosa e solidária;
i) Incentivar a cooperação entre as instituições científicas, artísticas
educacionais de São Paulo e suas congêneres da América Latina (RIBEIRO,
1989, p. 2).

Sua participação nesse projeto, além de explicitar aspectos teóricos de sua produção
intelectual, colocou em evidência o seu caráter militante. O projeto cultural do Memorial da
América Latina traz o objetivo de promover a integração regional, ainda que partir de uma
iniciativa do estado de São Paulo. Evidencia-se também uma visão de América Latina como
um subcontinente que precisa vencer o subdesenvolvimento e unir-se contra a dependência
econômica em relação aos Estados Unidos, e anteriormente à Europa. Esse posicionamento
traz consigo várias nuances que retomam o debate utópico para a América Latina. A oposição
à América anglo-saxônica é novamente reforçada ao declarar a necessidade de superação da
dependência. A concepção de América Latina como a civilização do futuro também encontra
espaço entre as funções do Memorial da América Latina. Sendo assim, admite-se mais uma
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vez que em termos de “civilização” ainda não o somos enquanto região. A ideia de uma
sociedade em construção que almeja chegar a um patamar que até agora nos foi negado é
reiterada.
O Memorial da América Latina é uma instituição sem equivalentes no Brasil, além do
ILAM, não havia outras iniciativas com missão ou formato similares. Entre as instituições
análogas em âmbito internacional, a Casa das Américas, em Cuba, constitui um ponto de
referência essencial ao projeto cultural desenvolvido para o MAL.
Criada quatro meses após a Revolução cubana, em 1959, A Casa das Américas foi
fundada pela guerrilheira revolucionária Haydée Santamaría, com a intenção de ampliar e
aprofundar as relações socioculturais de Cuba com a América Latina e o Caribe. A casa foi
historicamente um espaço de intercâmbio cultural com intelectuais da região que mantiveram
relações culturais com Cuba em um momento em que as relações políticas e econômicas com
o país haviam sido interrompidas com todo o continente, a exceção do México. Entre as
principais atividades da casa está promover, pesquisar, incentivar e publicar o trabalho de
escritores, artistas plásticos, teatristas, músicos e estudiosos da literatura, das artes e das
ciências sociais do continente. Observa-se a semelhança entre as funções previstas para o
MAL, elaboradas por Darcy Ribeiro.
A relação de Darcy Ribeiro com a Revolução Cubana era de admiração. Durante seu
exílio chegou a reunir-se com Fidel Castro em Cuba para pensar uma estratégia de
contragolpe para o Brasil. Contudo, Ribeiro considerava que a violência não seria o caminho
revolucionário dos brasileiros e Castro a via como indispensável à tomada de poder.
Mantiveram a diplomacia e não levaram nenhum plano à diante. Os olhos dos opositores ao
regime militar e de seus defensores nunca deixaram de observar o que se passava em Cuba. A
afinidade ou repulsa ao regime político da ilha era um medidor de inclinações ideológicas e as
iniciativas cubanas serviam como um laboratório de experimentações políticas para a região.
Em 1988, como parte das ações do Grupo de Trabalho (GT) Memorial, Ribeiro visitou a Casa
das Américas e iniciou de maneira informal as relações com a instituição análoga. Não à toa,
havia tanta expectativa em relação à presença de Fidel Castro na inauguração do Memorial da
América Latina. O projeto cultural do MAL comungava da ideia de uma América Latina
unida, à esquerda. No ano seguinte, Ribeiro e Fernando Morais, então Secretário de Cultura
do Governo do Estado de São Paulo, foram agraciados com a medalha Haydée Santamaría
(falecida naquele ano), destinada aos notáveis intelectuais latino-americanos que tiveram uma
relação sobressalente com a Casa.

68

Para mensurar o grau de semelhança e de diferença entre o MAL e a Casa das
Américas caberia outra pesquisa que aprofundasse a história e a descrição da instituição
cubana. Para os fins deste estudo, a relação encontrada com o autor do projeto cultural do
MAL posiciona ideologicamente nosso objeto. É notório que tanto o MAL como a Casa das
Américas tenham sido criados em países que haviam vivenciado um distanciamento dos
ideários latino-americanistas. Cuba e Brasil tiveram que se mover no sentido de ser América
Latina. Certamente se a bandeira latino-americana fosse algo consolidado não seria tão
pertinente criar instituições para reforçar o vínculo.
A aproximação do Brasil com a América Latina constitui um desafio permanente, uma
vez que uma das razões do distanciamento é a colonialidade que faz com que haja mais
interesse de ambas as partes em buscar afinidades com a Europa ou Estados Unidos e não
com outros países do chamado “sul global” ou não “ocidentais”. A criação do Memorial da
América Latina não ignorava essa dificuldade, ao contrário, representou um esforço declarado
em favorecer a integração latino-americana, à época os estudos decoloniais ganhavam força e
o MAL foi um de seus propulsores. Aníbal Quijano participou do conselho editorial da
Revista Nossa América e foi o primeiro catedrático da Cátedra MAL, Leopoldo Zea recebeu o
prêmio MAL na área de humanidades, Enrique Dussel participou da inauguração e o próprio
Darcy Ribeiro, autor do programa cultural da instituição, é considerado por Adelia Miglievich
um dos precursores do giro decolonial.
Além de posicionar ideologicamente o MAL, na prática a consultoria cultural de
Darcy Ribeiro assumiu prioritariamente um caráter articulador. Teve a capacidade de
envolver diversos agentes em seu projeto, as correspondências encontradas mostram que
houve um intenso intercâmbio de ideias com universidades, embaixadas, artistas e políticos
brasileiros e latino-americanos. Darcy Ribeiro mobilizou intelectuais de sua afinidade e os
convenceu da importância do Memorial da América Latina para São Paulo, havia certa
resistência ao projeto, oriunda de divergências políticas ao governador Orestes Quércia.
As ideias de Darcy eram consideradas desconcertantes. Possuía “uma presença vital,
que atraía as pessoas, mas ao mesmo tempo inibia porque elas não sabiam como participar”
(BISILLIAT, 2007, p.41). Grande parte de sua colaboração foi realizada à distância. Sua
presença, assim como a de Oscar Niemeyer, se dava pontualmente, quando exigida. Muitas
das decisões nesse âmbito foram delegadas por Darcy ao historiador Carlos Guilherme da
Mota. O andamento do projeto era monitorado por correspondências aos servidores do
governo do estado responsáveis pela execução do Memorial.
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Em carta a Rui Guilherme Granziera, diretor executivo do Memorial, levanta-se
nomes e atribuições para a equipe de assessoramento cultural: o historiador Carlos Guilherme
da Mota, à época diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo
para pensar as Cátedras desenvolvidas pelo Memorial; Antonio Candido com encargo de
definir as premiações e comissões julgadoras; Alfredo Bosi como editor da revista Nossa
América, também é sugerida a contratação de Ana Luisa Escorel e de Eric Nepomuceno;
Octavio Ianni para propor dois congressos internacionais; Telê Porto Ancona Lopes para a
coordenação da biblioteca; Maria Ângela D’Incao para pensar bolsas de viagem de estudos e
Aracy Amaral para assessorar na construção de um banco de dados de caráter coletivo. Essa
equipe e a inserção de componentes como o Centro Brasileiro de Estudos da América Latina
(CBEAL); a revista Nossa América; a realização de cátedras; a concessão de prêmios
científicos, artísticos e literários; e a formação de uma biblioteca latino-americana no projeto
ilustra a intenção de conferir ao Memorial da América Latina um caráter acadêmico.
Como já dito, Darcy Ribeiro foi o responsável pela criação da Universidade de
Brasília e pela reestruturação de universidades latino-americanas. Darcy Ribeiro via as
universidades como importantes ferramentas de aceleração evolutiva das sociedades. Assim,
trouxe à estrutura do Memorial certo aspecto acadêmico, a fim de que o intercâmbio de
estudos e o acesso à literatura, à arte e à música latino-americanas pudessem aumentar a
integração e favorecer a superação do subdesenvolvimento. O projeto cultural determinava
que o presidente do Memorial e o diretor do CBEAL fossem nomeados pelo governador,
conferindo assim equiparado grau de importância entre os dois.
Houve uma articulação internacional em torno do Memorial com a participação da
Universidade Nacional do México (UNAM); o músico uruguaio Daniel Viglietti propôs o
acervo sonoro do Memorial; o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo
demonstrou interesse em sediar a pesquisa para a iconografia do Índio da América Latina; o
Ministério das Relações Exteriores da França deu seu parecer sobre o Memorial; o centro de
Estudos Interamericanos da universidade de Porto Rico se colocou à disposição para manter o
intercâmbio com pesquisadores ligados ao Memorial. Nesse processo, Darcy empenhou-se em
garantir os recursos para a composição do acervo do Memorial, especialmente para a
biblioteca e o Pavilhão da Criatividade. Em inúmeras correspondências solicita à secretaria
executiva do Memorial à época, Maria Angélica Popoutchi, ampliação dos recursos para a
compra de artefatos.
Muitos desses intelectuais convidados a participarem da concepção do Memorial
vieram a se frustrar como seus resultados. Seja por questões políticas ou por princípios e
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visões que tinham quanto à destinação de um equipamento cultural dessa natureza. A
historiadora da arte, Aracy Amaral escreveu (2006):
O Memorial da América Latina, seu projeto cultural, sua fisicalidade e seu
projeto arquitetônico são dados polêmicos, porquanto só a abordagem de
obra de Oscar Niemeyer já dá margem a um debate passional, tal a reação
que suas realizações suscitam. Entretanto, o empreendimento do Memorial
da América Latina em São Paulo, de alcance fundamental quanto ideia, pela
importância de podermos nos articular culturalmente com o continente com
o qual temos uma história em comum, apesar de nossas diferenças,
concretizou-se em uma iniciativa que ficou apenas em um anteprojeto, com
espacialidade questionável tanto por sua localização discutível quanto pela
concepção arquitetônica (AMARAL, 2006, p. 59).

Certamente há muito pontos questionáveis no projeto cultural do Memorial e em sua
espacialidade, contudo a enorme capacidade articuladora de Darcy Ribeiro e, sobretudo sua
força motivadora permitiram que o Memorial tivesse em sua origem a participação de
renomados intelectuais e artistas, e que sua criação fosse divulgada entre os interessados na
temática latino-americana de toda a região. Enquanto projeto arquitetônico, não chega a ser
uma novidade. É um exemplar de um modelo de construção de equipamentos públicos,
consolidado ao longo do século XX. É possível inferir que as Artes Plásticas estavam a
serviço da arquitetura, a ponto de não constar no projeto inicial um espaço para exposições.
Transmite-se a ideia de que o complexo arquitetônico com suas peças decorativas supriria a
necessidade de exposição e visitação de obras de arte.
O programa cultural do Memorial privilegiou a integração pela via cultural, é possível
que o resultado político esperado por Orestes Quércia não tenha sido alcançado. Seu formato
institucional, tampouco corresponde ao de um Memorial. É sim um centro ou instituto
cultural que privilegia a integração entre os países latino-americanos por esta via. Esse
formato incorpora elementos de universidade e parte da perspectiva de uma unidade latinoamericana segundo a perspectiva de intelectual utópico assumida por Darcy Ribeiro. Sua
fisicalidade, seu programa cultural e seus usos políticos trazem em si a riqueza e o desafio de
pensar e repensar o Memorial a partir de seu potencial enquanto instituição há quase três
décadas em funcionamento.
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Tabela 2: Intelectuais, artistas e servidores responsáveis pela criação do Memorial:
Orestes Quércia
Governador do Estado de São Paulo
____________________________________
Equipe do governo relacionada ao Memorial
Antônio Carlos Mesquita
Secretário de Estado

Mauro Martins Bastos
Coordenadoria de imprensa

Almino Affonso
Vice-governador de São Paulo

Radha Abramo
Curadora do Acervo Artístico-cultural dos
Palácios do Governo de São Paulo

Fraderico Mathias Mazzucchelli
Secretário de Economia e Planejamento
João Oswaldo Leiva
Secretário de Obras
Beth de Oliveira (15mar87 - 21dez88)

Maria Angélica Travolo Popoutchi
Coordenadora-geral da Comissão de Implantação
do Memorial (10nov1988)
Rui Guilherme Granziera
Secretário executivo do Memorial (20mai1988)

Fernando Morais (1988 – 1991)
Secretária/o da Cultura

Darcy Ribeiro
Consultor cultural do Memorial
___________________________________

Oscar Niemayer
Arquiteto do Memorial
_____________________________________

Equipe especial
de trabalho do Darcy

Artistas com obras “preenchendo” o Memorial
criado por Oscar Niemayer

Maureen Bisilliat
Fotógrafa, ajudou a montar o acervo do Pavilhão
da Criatividade

Carybé
Autor dos painéis dos povos iberos, povos afro e
os edificadores

Tais Gasparian
Advogada

Poty Lazzarotto
Autor dos painéis dos povos indígenas, imigrantes
e edificadores
Cândido Portinari
Autor da obra “Tiradentes”, que fica no Salão de
Atos

Maria Alice Faria
Especialista em Turismo
Alex Abiko
Engenheiro
Antônio Brito
Bibliotecário
Maria Terezinha de Souza (Teco)

Fernan Lemos
Criou o primeiro logotipo do Memorial
Sérgio Ferro
Autor de “Cenas e sonhos latino-americanos”, que
fica na entrada do Memorial
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Pedagoga
Francisco Bede
Engenheiro e psicólogo
Vera Lucia Borba
Economista
Fausto Furnari
Engenheiro mecânico
______________________________________
Contribuições Diversas
Antônio Cândido
Coordenar o prêmio Memorial
Telê Ancona Lopez
Instituto de Estudos Brasileiros (IEB)

Franz Weissmann
Autor da escultura “Grande Flor Tropical”, que
fica na praça cívica do Memorial
Bruno Giorgi
Autor da obra “Integração”, que fica na praça
cívica do Memorial
Maria Bonomi
Autora do painel “Etnias – do primeiro e sempre
Brasil” e “Futura memória”
Athos Bulcão
Autor do painel “Inventário dos símbolos”
Marianne Pereti
Autora do painel “América Latina”
Mário Gruber
Autor do painel “Homenagem a Clay Gama de
Carvalho”
Vallandro Keating
Autor de obra sem título, que fica na recepção da
administração do Memorial
Vitor Arruda
Autor do painel “Agora”
Alfredo Cheschiatti
Autor da escultura “Pomba”
Tomie Othake
Autor da tapeçaria do Memorial
Carlos Scliar
Autor do painel “Homenagem ao teatro”
Vera Torres
Autora da escultura “Torço negro”
Sebastian
Autor da obra “Ventana negra”
Oscar Niemeyer
Autor da obra “Mão”, que fica na praça cívica do
Memorial

Comissão especial de arte do Memorial

Comissão criada para proporem
as atividades/programação do Memorial

73

Radha Abramo
Representante do Governo

Carlos Guilherme Mota
Historiador (IEA/USP)

Glauco Pinto de Morais
Indicado por Radha como artista responsável
pela comissão

Alfredo Bosi
Crítico e historiador da literatura brasileira

José Roberto Teixeira Leite
Representante da da Associação Brasileira de
Críticos de Arte (ABCA)

Aracy Amaral
Crítica e curadora de arte responsável por propor
um centro de documentação para o CBEAL
Carlos Vogt
Linguista e poeta

Ernestina Karman
Representante da Associação Paulista de Críticos
de Arte (APCA)
Sônia Von Brusky
Representante da Associação de Artistas
Plásticos de São Paulo (APAB)

Octávio Ianni
Sociólogo
Padre Oscar Beozzo
Teólogo, historiador e sociólogo
Enrique Amayo Zevallos
Sociólogo
Paulo Sérgio Pinheiro
Cientista político
Nestor Goulart Reis
Arquiteto e urbanista

Fonte: Elaboração própria

A tabela 2 foi elaborada com a intenção de agrupar os envolvidos na concepção do
Memorial desde sua vinculação política, artística ou intelectual. Os nomes foram levantados a
partir de fontes primárias e indicam a complexidade do projeto que reuniu diversos
profissionais para sua criação. Alguns deles permaneceram em contato com o Memorial por
muito tempo, como a fotógrafa Maureen Bisilliat que foi a curadora do Pavilhão da
Criatividade por anos e o político Almino Affonso que atualmente é o presidente do Conselho
Curador do Memorial da América Latina.
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4 CAPÍTULO: A ATUAÇÃO DO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
Este capítulo da dissertação consiste de algumas considerações sobre instituições
culturais e a descrição da atuação da Fundação Memorial da América Latina em seus diversos
âmbitos, parte-se da lei de sua criação e se especifica a natureza e função dos diferentes
componentes do Memorial. Faz-se um panorama de sua atividade atual, verificando mudanças
no caráter de sua programação enquanto instituição cultural em busca de um maior número de
visitantes e maiores receitas. Com o intuito de complementar o levantamento sobre as
recentes alterações de programação do Memorial, apresenta-se a entrevista com Eduardo
Fassetti, funcionário da FMAL por 28 anos.
4.1 Instituições culturais e algumas considerações
O Memorial da América Latina é uma fundação vinculada a Secretaria de Estado de
Cultura de São Paulo, portanto está inserido nos paradigmas da política cultural vigente. A
política de cultura deve partir do princípio de que segundo o Art. 215 da Constituição
Brasileira de 1988, a cultura é um direito e ao cabe ao Estado garantir a todas e todos o
exercício pleno dos direitos culturais. Portanto, esse entendimento deve formar a base para as
políticas públicas de cultura do nosso país (BARBALHO, 2013, p. 7). O conjunto dos
conceitos e diretrizes, finalidades e as estratégias usadas para cumpri-las, por meio de
programas e projetos conformam a política cultural. A lógica entre esses componentes é o que
dará sentido e a função a qual tal política cultural está sendo destinada.
É presente a ideia de que as políticas culturais devem “obter consenso para um tipo de
ordem ou de transformação social” (CANCLINI, 2005, p.73) e que têm como função maior
satisfazer as necessidades da população. Assim, “toda reflexão sobre política cultural se
refere, em última instância, ao exercício do poder e à tomada de decisões do Estado ou dos
agentes sociais” (BOLÁN, 2006, p.19). A partir da década de 1980 mudanças no setor
cultural trazem novas dimensões aos países ibero-americanos: o fortalecimento do campo
cultural e a expansão da capacidade de produção artística. Nessa época a gestão cultural se
consolida como profissão.
No Brasil, a institucionalização das políticas públicas culturais se efetiva atrelada a
uma dimensão correspondente ao desenvolvimento social, econômico e humano. Um setor
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cultural forte corresponde a um grau de desenvolvimento mais elevado. Por ser esse um
fenômeno recente, o campo da gestão cultural ainda está em processo de adequação e de
utilização de metodologias próprias para que haja sustentabilidade e viabilidade econômica da
área cultural. Sem que isso signifique submeter à política cultural às lógicas mercadológicas
(CUNHA, 2013, p. 22). “O projeto cultural deve ser entendido como ferramenta de trabalho e
não como uma lógica imposta pelo mercado” (CUNHA, 2013, p.22). O plano de cultura de
São Paulo diz:
A cultura deve estar estrategicamente inserida nos modelos sustentáveis de
desenvolvimento socioeconômico, por meio dos setores culturais
propulsores de criatividade e geradores de inovação econômica e
tecnológica. Os contextos, territórios e vocações culturais e criativas devem
ser reconhecidos e potencializados e a produção cultural, local e regional,
deve estar plenamente inserida nas dinâmicas econômicas contemporâneas,
com vistas à geração de trabalho, renda e oportunidades de inclusão social. É
também nesse cenário que a área cultural passa a ser cada vez mais
valorizada como um campo profissional e de negócio sustentável e
estratégico para o Estado de São Paulo, tornando-o reconhecido pelo
investimento contínuo na qualificação técnica e profissional, pela
manutenção de relações de trabalho formais, pelo estímulo a investimentos e
ao empreendedorismo nas atividades econômicas de base cultural, e pelo
estudo e fomento à economia da Cultura. Esse contexto contribui para criar
cada vez mais condições para que a criação, circulação e preservação
cultural se realizem e se constituam em práticas profissionais inseridas na
lógica produtiva de desenvolvimento social e econômico sustentável (SÃO
PAULO, 2016, p.2).

Assim, o paradoxo é que a política cultural não se submeta às lógicas do mercado, mas
esteja inserida nas dinâmicas econômicas atuais. A perspectiva adotada pelo estado de São
Paulo é de política cultural para o desenvolvimento, por isso se reconhece a transformação da
cultura em objeto de consumo e a produção cultural cada vez mais desterritorializada e
transformada em mercado cultural (CAIADO, 2001, p.59). O Guia Cultural do Estado de São
Paulo elaborado entre 1999 e 2000 concluiu que o poder público é o grande mecenas da
cultura no Estado e apontou a necessidade de um novo estudo para saber quais setores sociais
se beneficiam da ação do Estado na cultura.
Qualquer que seja a instituição cultural o trabalho de se repensar será uma constante.
Certamente que número de frequentadores e popularidade são indicadores importantes do
“fazer-se” da instituição. Além disso, seu formato também implica no delineamento de sua
ação. Museus, bibliotecas, centro culturais, memoriais precisam ser objetos de constante
reflexão. Ao questionarmos se o Memorial se tornou o que deveria ser, devemos inicialmente
entender que apesar do nome Memorial da América Latina, seu formato institucional não é de
um memorial. A partir do seu programa cultural e de seu estatuto, verifica-se que está pensado
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como uma instituição cultural de intercâmbio e pesquisa com tripla vocação: promoção
documental, acadêmica e cultural. “São conhecidos os Memoriais que reverenciam a memória
individual como o Memorial JK ou de uma coletividade: os War Memorial, os Shoah,
o Memorial da Resistência e o Memorial do Imigrante” (VIEIRA, 2011). O nome de
"Memorial" não deve ser tomado na acepção anglo-saxônica do termo, não se trata de uma
estrutura estabelecida para recordar uma pessoa ou um evento como os memoriais a guerras
ou a ex-presidentes.Tampouco se trata de um histórico descritivo de algo. Ainda que em sua
espacialidade seja um monumento em celebração à América Latina, em termos de atuação o
Memorial da América Latina é uma instituição cultural polivalente.
Nas reflexões teóricas sobre museus estão presentes horizontes metodológicos que
podem ser úteis aos desafios presentes no Memorial. Acervo e ação educativa se mostram
fundamentais aos museus, ainda que sejam possíveis outros formatos. O museu se refere
também à cultura material. No universo dos museus o acervo é sim importante, sendo
fundamental para o entendimento da apropriação social de segmentos da natureza física – e
ainda mais, de apreender a dimensão material da vida social (MENESES, 1994, p. 30).
Porém, é preciso entender que toda operação com documentos é de natureza retórica, são
narrativas sendo construídas. Nesse sentido, o Memorial não é diferente. O museu precisa ter
como meta a “alfabetização museológica”. Tornar os usuários capazes de dominar a
convenção e viabilizar a fruição autônoma (MENESES, 1994, p.33). Nesse sentido, não se
observou no Memorial a intenção de desenvolver uma ação educativa com o objetivo de
trazer autonomia crítica em relação às temáticas latino-americanas.
É importante reconhecer que o Memorial também possui espaços musealizados, como
o Pavilhão da Criatividade, sabe-se que a exposição museológica pressupõe, forçosamente,
uma concepção de sociedade, de cultura, de dinâmica cultural, de tempo, de espaço, de
agentes sociais e assim por diante. Muitas vezes estas concepções se apresentam de forma
estereotipada, “é um risco presente quando objetos são expostos como coisas sem levantar
discussão de como o comportamento humano produz e utiliza coisas com os quais eles
próprios se explicam” (MENESES, 1993. p. 212).Uma vez que “o fazer museológico é
compreendido como um processo caracterizado pela aplicação das ações de pesquisa,
preservação e comunicação” (SANTOS, 2008, p. 134). “O refazer do museu está no
entendimento de que este é uma instituição histórica-socialmente condicionada, não pode ser
considerado um produto pronto, acabado; ele é fruto das ações dos sujeitos que o estão
construindo e reconstruindo a cada dia” (SANTOS, 2008, p. 140).
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Darcy Ribeiro muito antes de elaborar o programa cultural do Memorial, havia sido
um dos mentores do Museu do Índio, o pesquisador Mario Chagas em seu livro “A
imaginação museal: Museu, memória e poder em Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e Darcy
Ribeiro” mostra como o Museu do Índio já continha um importante elemento comum ao
projeto do Memorial da América Latina: a possibilidade de ser um espaço de pesquisa. Além
das exposições, o Museu funcionaria como centro de pesquisas proporcionando aos
estudiosos de problemas indígenas a oportunidade de examinar a coleção de artefatos,
consultar o arquivo cinematográfico, a discoteca, e também de utilizar, no mesmo local, uma
biblioteca especializada (Chagas, 2009, p. 167). Darcy Ribeiro considerava os museus atores
importante no processo educacional e atribuía parte do preconceito contra os povos indígenas
aos museus etnográficos tradicionais que representavam o “índio” de maneira exótica, diante
disso, o Museu do Índio buscou construir uma nova narrativa sobre os povos indígenas, na
qual a alteridade daria lugar à identificação.
Ainda que o museu se relacione em seu fazer com a questão da identidade. A
identidade é um processo, não um produto que só pode ser apreendido e entendido em
situação, não abstratamente. O emprego do típico (fácil de descambar para o estereótipo)
constitui simplificação que inelutavelmente mascara a complexidade, o conflito, as mudanças,
e funciona como mecanismo de diferenciação e exclusão. Não é possível, por intermédio de
exposições museológicas, expressar a “significação” de determinado grupo ou cultura,
“povo”, nação ou segmento social (Meneses, 1994, p. 38). Diante disso, é impossível que o
Memorial da América Latina traduza em seu complexo de edifícios e espaços de exposição o
que é ser latino-americano. Não é seu papel apresentar um produto identitário acabado.
A revista do Memorial da América Latina n°50 comemora os 25 anos de criação do
Memorial com uma edição especial que traz uma entrevista de João Batista de Andrade, que
havia acabado de assumir a presidência do Memorial em setembro de 2012. Na ocasião ele
relata o atual processo de “recriação” do Memorial, diz que seus objetivos iniciais eram
“irreais” e defende a necessidade de estabelecer o Memorial como um “centro cultural
complexo”. Um dos principais argumentos utilizados para defender sua posição é que “Uma
pergunta recorrente era como se fazia para entrar no Memorial. Percebi que estava muito
isolado da população, fechado em si mesmo, apesar de seus excelentes conteúdos.”. Aqui fica
evidente o mesmo fenômeno que em muitas instituições culturais do Brasil: o baixo número
de frequentadores. Além disso, a temática América Latina aparece como algo a ser revisada,
ampliando o escopo de atuação do Memorial. Essa permanente revisão é intrínseca ao fazer de
instituições culturais, sobre museus históricos:
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No museu, principalmente no museu histórico que superou a função de
repositório e dispensador de paradigmas visuais, a inteligibilidade que a
História produzir será sempre provisória e incompleta, destinada a ser
refeita. Daí, porém, sua fertilidade. Por isso tudo, talvez o museu histórico já
esteja maduro para fazer aquilo que só o museu pode fazer bem, com
competência e por vocação (ainda não atualizada): explorar, não sínteses
históricas sensoriais, mas a transformação dos objetos em documentos
históricos. Em vez de teatro, laboratório, com tudo aquilo de criador que essa
ideia contém” (Meneses, 1994, p.41).

A ideia de “laboratório” também é útil ao Memorial da América Latina. Para o
arquiteto Le Corbusier, as artes inseridas nos centros das cidades são a expressão da vida e os
espaços deverão ser abertos e acessíveis a todos. Os edifícios que os complementam, ao
contrário dos monumentos estáticos, deverão ter uma função dinâmica e atuante, “um tipo de
arquitetura nem efêmera nem eterna”

21

. Os novos museus a serem implantados deveriam

considerar a relação entre seus espaços experimentais e os espaços ao ar livre; suas
instalações flexíveis e variadas proporcionariam “novas oportunidades e experimentação, isto
é, virão a ser uma espécie de laboratórios de investigação” 22. O Memorial da América Latina
construído de acordo com o paradigma modernista deve ser capaz de ser esse espaço
“laboratório” de refazer constante.
A questão que se apresenta a partir desse refazer é: de que maneira? Entender um
museu histórico ou o Memorial da América Latina como um laboratório, um espaço de
criação, não significa fazer com que esses abandonem seus escopos. A fertilidade dessa
concepção está na possibilidade de aprofundar as reflexões sobre seus processos históricos e a
construções de seus significados e sentidos. Contudo, isso representa um desafio menos
simples do que alegar a impossibilidade de atender a sua finalidade e redirecionar sua atuação
às atividades de maior popularidade e rentabilidade.
4.2 Fundação Memorial da América Latina: funcionamento e gestão
Devido à demora nos trâmites legislativos, o Memorial da América Latina foi
inaugurado antes que sua Fundação gestora fosse criada. Os primeiros funcionários foram
contratados via Baneser, que era uma sociedade anônima criada para prestar serviços ao
Banespa. Durante a gestão de Orestes Quércia, alterações no estatuto do Baneser permitiram
que este se tornasse fornecedor de mão-de-obra a diversos órgãos da administração estadual.

21

LE CORBUSIER. “O Coração como ponto de reunião das artes.” ROGERS, E. N., SERT, J. L., TYRWHITT,
J. El Corazón de La Ciudad: por uma vida más humana de la comunidad. Barcelona: Hoelpi, 1955, p. 41.
22
“Conversações” in ROGERS, E. N., SERT, J. L., TYRWHITT.1955, p. 37.
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Após a promulgação da constituição de 1988, tornou-se proibida a contratação de servidor
sem a prévia realização de concurso público. Contudo, a definição dos quadros funcionais do
Memorial se deu a partir de outubro de 1987, de forma que as mudanças no ordenamento
jurídico brasileiro são simultâneas à criação do Memorial, a fase de transição legal favoreceu
a permanência de irregularidades nos primeiros anos de seu funcionamento. A situação de
ilegalidade da contratação dos funcionários do Memorial só foi resolvida por pressão do
Ministério Público com a realização do concurso público para contratação de funcionários em
maio de 1999.
Transcorrido o devido debate na Assembleia Legislativa e a realização de audiências
públicas que chegaram a contar com a presença de Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro, a
Fundação Memorial da América Latina foi instituída pela Lei Estadual 6.472 de 29 de junho
de 1989 como uma pessoa jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Cultura, a
qual se regerá por leis e estatuto aprovados por decretos. Segundo a lei, a FMAL goza de
autonomia administrativa e financeira e seu prazo de duração será indeterminado, com sede e
foro na Capital do Estado de São Paulo. Sua finalidade é a divulgação do intercâmbio da
cultura brasileira e latino-americana e sua integração às atividades intelectuais do Estado.
Entre as principais atividades está promover cursos, seminários e congressos; eventos
culturais; manter a biblioteca; publicar a revista Nossa América; divulgação das artes;
promover intercâmbio de pesquisadores, artistas e escritores; publicar obras afins; outorgar
prêmios e realizar outros atos relacionados à sua finalidade. Para garantir o alcance de sua
finalidade, a FMAL deve ser administrada pelo Conselho Curador e pela Diretoria Executiva.
O Conselho Curador é órgão superior deliberativo de fiscalização, composto por nove
membros, três deles nomeados livremente pelo governador, o Secretário de Cultura,
Secretário de Ciência e Tecnologia, os reitores da USP, UNICAMP e UNESP e o presidente
da FAPESP. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente, ou por dois terços. Já a
Diretoria Executiva é composta do Presidente, da Diretoria Administrativa e Financeira, do
Diretor do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina e da Diretoria de Atividades
Culturais. O presidente e o diretor do CBEAL são nomeados pelo Governador a partir de lista
tríplice enviada pelo Conselho Curador. Essa particularidade deu ao diretor do CBEAL uma
posição de prestígio quase equivalente a do presidente da FMAL, isso por vezes gerou
rivalidades e dificuldades em se estabelecer uma única linha de gestão, uma vez que tanto o
presidente da FMAL como o diretor do CBEAL são nomes indicados com o aval do
governador.
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A FMAL é uma fundação pública. As fundações públicas são parte da Administração
Pública Indireta e devem estar, segundo a Lei Federal 7.596 de 10 de abril de 1987,
vinculadas ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal
atividade. No caso da administração estadual, a fundação deve estar vinculada à secretaria
correspondente.
Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa,
para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou
entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio
próprio geridos pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento
custeado pela União e por outras fontes. (BRASIL, 1987,p.1).

Desta maneira as fundações têm a prerrogativa de gerar receita própria, ainda que sem
fins lucrativos. Diante dessa possibilidade e das dificuldades advindas dos decrescentes
recursos destinados a FMAL e as limitações em seguir o programa cultural de Darcy Ribeiro,
mesmo subordinada à sua Lei de criação, o debate sobre o caráter da FMAL é recorrente e
legítimo. Questiona-se “o papel da FMAL é de indústria de entretenimento ou geração de
conhecimentos?” (SHOZO MOTOYAMA). O preponderante dever ser gerar receitas ou
cumprir sua finalidade? As finalidades do Memorial são factíveis? Nesses 29 anos de
funcionamento do Memorial essas questões vêm suscitando mudanças no sentido de sua
programação, gerando aproximações e distanciamentos em relação ao discurso latinoamericanista defendido à época de sua fundação.
A tabela 3 apresenta os nomes dos presidentes da Fundação Memorial até a realização
desta pesquisa. O livro de Shozo Motoyama traz o perfil e um balanço de cada gestão até
2009. Notaram-se a partir desta pesquisa mudanças significativas a partir de 2011.
Tabela n°3: Presidentes FMAL 1988-2017
PRESIDENTES - FUNDAÇÃO MEMORIAL DA
AMÉRICA LATINA 1988-2017
1.

Maria Angélica Travolo Popoutchi (1988-1991)

2.

Paulo de Tarso Santos (1991-1995)

3.

Fábio Magalhães (1995-2003)

4.

José Henrique Lobo (2003-2004)

5.

Fernando Leça (2005-2011)

6.

Antonio Carlos Pannunzio (2011-2012)
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7.

João Batista de Andrade (2012-2016)

8.

Irineu Ferraz (em exercício)
Fonte: elaboração própria

Contudo, para aprofundar essa reflexão, considera-se primordial ter clareza sobre os
componentes e estruturas de funcionamento do Memorial. Este está dividido entre espaços e
serviços pensados a fim de cumprir sua missão de integrar a América Latina por meio da
Cultura. Apresenta-se aqui uma detalhada descrição da atuação da Fundação Memorial em
seus diversos âmbitos. O que se pretende não é reproduzir um catálogo institucional, é sim,
fazer conhecer a complexidade e diversidade do objeto em questão suscitar o interesse por
novas pesquisas. Entende-se que cada um dos componentes do Memorial poder ser
separadamente objeto de trabalhos acadêmicos em distintos níveis. Contudo, esta dissertação
tem a intenção de abordar os sentidos assumidos pelo Memorial de maneira panorâmica,
apresentado um retrato global deste.

a)Auditório Simón Bolívar
Este espaço foi inicialmente pensado por Darcy Ribeiro como uma Aula Magna,
auditório com capacidade para 2.000 pessoas, destinado a eventos culturais, promoções
musicais, congressos, premiações. Posteriormente batizado de auditório Simón Bolívar,
comportava até 1609 pessoas. Composto por duas plateias que podiam ser utilizadas
simultaneamente ou separadamente. Durante as primeiras décadas do Memorial, o auditório
recebeu apresentações de grande renome: Tom Jobim, Chico Buarque de Holanda, Caetano
Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Astor Piazzola, Mercedes Sosa, Libertad Lamarque,
Paco de Lucia, o Balé de Cuba. Foi também a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São
Paulo. Havia por parte de Oscar Niemeyer uma preocupação quanto ao caráter da
programação do auditório, a fim de evitar que este se tornasse uma casa de shows
convencionais. Um incêndio destruiu parte do auditório no dia 29 de novembro de 2013. O
auditório ficou fechado até o dia 15 de dezembro de 2017, quando o reinauguraram.
b)Praça Cívica
A Praça Cívica é um grande descampado de concreto, dividida em duas partes pela
Avenida Auro Soares de Moura Andrade, e unidas pela Passarela dos Enamorados, rodeada
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pelos edifícios do Memorial. A ideia de oferecer um amplo espaço destinado ao encontro de
grandes multidões a exemplo das grandes praças soviéticas. O espaço árido da praça,
característica comum aos projetos de Oscar Niemeyer, com a finalidade de valorizar a
arquitetura, recebeu críticas por sua aridez e palmeiras foram plantadas em uma de suas
metades, como uma solução conciliatória (Niemeyer, 1991), tornando-se assim a Praça da
Sombra e a Praça do Sol, nesta está localizada a escultura de sua autoria A mão.
Atualmente, a Praça Cívica vem recebendo eventos realizados com a justificativa de
gerar receitas para o Memorial e estão se tornando centrais na programação oferecida, com
temáticas alheias à missão da Fundação Memorial, são frequentes os festivais de hambúrguer,
cervejas, milkshake e blocos de carnaval organizados por empresas privadas. Alguns desses
eventos chegam a desrespeitar a capacidade de pessoas que o Memorial comporta.
Figura 4: Instalações de estruturas temporárias para realização de eventos

Fonte: BLOG SAKURA. Festa de yakissoba e tempurá agita Memorial. Disponível em:
<http://www.blogsakura.com.br/festival-de-yakisoba-e-tempura-agita-o-memorial/>. Acesso em: 6 de setembro
de 2018.

Figuras 5 e 6: Multidão invade Memorial em SP para ver bloco de carnaval em inglês.
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Fonte: SALDAÑA, Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1858007multidao-invade-memorial-em-sp-para-ver-bloco-de-carnaval-em-ingles.shtml>. Acesso em: 6 de setembro de
2018.

c)Galeria Marta Traba
O edifício onde atualmente funciona a Galeria Marta Traba foi projetado para ser um
restaurante especializado em culinária latino-americana. A princípio o Memorial não contava
com um espaço destinado a exposições rotativas, fato esse que trouxe muitos inconvenientes.
A constante demanda por realização de exposições nas dependências do Memorial acabou por
gerar montagens improvisadas nos espaços da Biblioteca, do Salão de Atos e do Auditório
Simón Bolívar. Esse uso era considerado inadequado por Oscar Niemeyer, que chegou a
desenhar o projeto de um novo espaço no Memorial para essa finalidade. Contudo, não houve
recursos e o novo prédio não foi construído. Alegou-se a dificuldade de se manter um
restaurante com um cardápio tão específico e com um número de frequentadores pouco
expressivo. Em consequência, esse espaço foi reformado e transformado em galeria, com a
autorização de Oscar Niemeyer. Hoje o espaço conta com estrutura para realização de
exposições, premiações, leilões e coquetéis de vernissages.
d)Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro
O Pavilhão da Criatividade é um dos espaços mais emblemáticos do Memorial.
Formado por uma coleção permanente de peças de cultura popular, com ênfase nos países
representantes das altas culturas pré-colombianas. Possui um acervo de cerca de quatro mil
peças de arte popular do Brasil, México, Peru, Equador, Guatemala, Bolívia, Paraguai, Chile e
Uruguai expostos em um espaço musealizado. “São peças referentes às expressões artísticas
populares, práticas sociais, rituais, atos festivos, conhecimentos e práticas relacionadas à
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natureza e ao universo de diversos povos latino-americanos” (MARTINS, 2014, p. 470). A
coleção foi selecionada pelo arquiteto Antônio Marcos da Silva e os fotógrafos Jacques e
Maureen Bisilliat da O Bode, Arte Popular e Produções Artísticas Ltda. O grupo foi
designado por Darcy Ribeiro a viajar e compraros artigos que representassem a criatividade
da cultura material desses povos. São peças de manifestações como o Maracatu, Bumba-meuboi, Guerreiros do reisado, Presépios de Minas Gerais, Bichos da Amazônia, Máscaras de
Pirenópolis, objetos da feira de Caruaru, esculturas de cerâmicas do Vale do Jequitinhonha,
Figureiras de Taubaté, Olaria mexicana, Candeeiros, Candelabros Árvore da vida, tecidos,
pinturas em madeiras e cabaças, máscaras, barriletes da Guatemala, Marimbas, o santo
Maximón dos indígenas guatemaltecos, objetos da religiosidade andina, mates burilados,
chapéus, roupas típicas de dançar a Chonguinada, retábulos, pratarias, tambores, pinturas de
Tígua, bolsas de fibras de cacto, colares e ponchos.
A partir desses objetos, “seguindo a lógica discursiva geral do Memorial, essa “cultura
popular” seria o “outro”, excluindo-se as elites dominantes do subcontinente” (MARTINS,
2014, p. 474). As peças expostas de maneira acrítica “dizem mais sobre as percepções de
quem a montou, sobre os povos, do que sobre o contexto social e histórico de onde as peças
foram retiradas, e que as circunscrevem” (MARTINS, 2014, p. 478). Desde a inauguração do
Memorial o Pavilhão da Criatividade foi alvo da crítica especializada. Nesse sentido, Aracy
Amaral e Juan Acha questionaram a opção pelos critérios cultura material e beleza como
representações de destaque das culturas populares.
No Pavilhão da criatividade, a arte popular é apresentada como expressão da cultura
do dominado, é a arte não hegemônica, realizada por aqueles que sofreram a colonização e
foram relegados a um papel periférico em diversos campos como da arte, economia e ciência.
Suas manifestações são vistas pela ótica e escolhas da classe dominante, uma elite intelectual
e artística local que aponta quais peças são interessantes de se expor. A exposição não leva em
conta o tempo ou o espaço, é disposta de forma inerte, desprezando a dinâmica inerente a
cada manifestação popular (Amaral, 1990).
Ao se realizar uma exposição de arte popular sem os devidos cuidados, com uma
seleção baseada em critérios que por um lado reforçam estereótipos e por outro parecem
contemplar manifestações muitas vezes desconhecidas por parte da população, tem-se por um
lado plataforma política para dar visibilidade às expressões culturais frequentemente
invisibilizadas, por outro lado, seu manejo irresponsável revela a intenção de agradar ao
visitante deslumbrando-o com as cores e formas apresentadas, sem que o mesmo possa fazer
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reflexões pertinentes sobre o contexto oriundo daquelas peças. De forma geral, qualquer obra
de arte apresentada de forma acrítica é também uma dominação (Amaral, 1990).
A cultura popular apresentada desta forma traz a ideia de estética universal do ser
humano, vista de maneira evolucionista. É como se todas as artes caminhassem para um
mesmo sentido estético, e a cultura popular fosse um estágio anterior às artes reconhecidas
“cultas” ou “eruditas”, que consequentemente, são tomadas como artes superiores. Esse
processo favorece e reforça preconceitos, coloca uma forma de arte em detrimento da outra.
No caso do Pavilhão da Criatividade, o prejuízo é da visão que se tem em relação à cultura
popular (AMARAL, 1990). Percebe-se “a inexistência de uma recuperação, de forma mais
crítica, do contexto social e histórico dos povos, a partir dos objetos expostos, e do modo
como são apresentados” (MARTINS, 2014, p. 478).
Atualmente, o Pavilhão está em funcionamento e atrai expressivo número de visitantes
que frequentam as feiras de comidas e os eventos realizados na Praça Cívica. Ao visitar essas
feiras, têm-se a sensação de que o Memorial se resume ao Pavilhão da Criatividade, a praça e
a um conjunto de edifícios sem atrativos ou programação. Nesse contexto, o pavilhão é o
espaço mais representativo do Memorial da América Latina.
e) Salão de Atos Tiradentes
Salão destinado a solenidades e recepções oficiais do Governo do Estado de São
Paulo. Conta com painéis dos artistas Candido Portinari, Poty e Caribé.
O Painel Tiradentes é uma pintura a têmpera (tinta artesanal) composta por
três telas justapostas, com dimensão total de 17,70 x 3,09m. A obra,
concluída em 1949, uma das mais importantes de Cândido Portinari, está
exposta permanentemente no Salão de Atos Tiradentes. Ela foi comprada
pelo Governo do Estado em 1975 e permaneceu no Salão Nobre do Palácio
dos Bandeirantes até 1989, quando foi transferida para o Memorial, em sua
inauguração (CALLADO,2018, p. 1).

Como mostra esta pesquisa, houve polêmica entre os artistas de São Paulo sobre a
escolha dos responsáveis pela realização dos painéis que decoram o Salão de Atos que além
do painel de Portinari, comporta três painéis de Carybé:
a) Os conquistadores (Povos Iberos): Recordam as três caravelas capitaneadas por Cristovão
Colombo e narra episódios da conquista por imagens das litas entre colonizadores e
aborígenes.
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b) Povos Afros: Apresentam divindades de matriz africanas, a opressão aos escravos e sua
resistência. Expressa a criatividade do negro com os profetas de Aleijadinho e com alegorias
sobre a capoeira e o carnaval.
c) Os Libertadores – Com cenas de lutas pela emancipação da pátria, um cavaleiro anônimo
representa os libertadores da América Latina: Simón Bolívar, Emiliano Zapata, José Martí,
Artigas, San Martín pu D. Pedro I.
E três painéis de Poty:
a) As civilizações Pré-Colombianas: figuras de índios rememoram as grandes civilizações Inca,
Maias e Astecas. Utensílios e plantas representam a cultura indígena. No alto do painel o
“Sete Estrelo” faz referência à lenda dos índios que já não podiam viver na Terra e foram
viver no céu. Ao fundo uma máscara asteca partida.
b) Homenagem aos Imigrantes: A figura de um imenso semeador de feições indefinidas
homenageia os imigrantes não ibéricos. Alemães, holandeses, italianos, sírios, japoneses,
franceses, entre outros.
c) Os Edificadores: Homenageia os trabalhadores. Com figuras de rodas, carros, motores,
bigornas, tornos e técnicas de construção e um lavrador protegendo à natureza.
Entre as diferentes contribuições que as ações relacionadas à construção do Memorial
receberam, está o projeto de colaboração do Instituto de Estudos Brasileiros da USP:
“Iconografia do Índio na América Latina (o colono? O imigrante?)”, assinado pela professora
Doutora Telê Ancona Lopez, quem havia sido a primeira sugestão de Darcy Ribeiro como
pessoa adequada para coordenar a Biblioteca do MAL. O objetivo do projeto é de oferecer
imagens e relatos a serem digeridos pelos artistas plásticos convidados a realizar os painéis do
Memorial. Para tal, preparar-se-ia uma bibliografia ilustrada ao estilo da trilogia Memória do
Fogo, de Eduardo Galeano, e do livro Utopias Selvagens, de Darcy Ribeiro. A isso seriam
acrescentadas representações dos índios feitas por eles mesmos. Junto ao painel deveria ser
exibido um audiovisual para que o público vincule o espaço em que está, o destino e a função
dele, à história da América e do Índio. Dada a sua interdisciplinaridade, o IEB se interessou
em participar do projeto na qualidade de sede da pesquisa. Sendo assim, a intenção era
discutir que tipo de representação interessa e instrumentar o trabalho dos artistas. Entre os
nomes pensados para consultores desse projeto estavam Antonio Candido e Gilda de Mello e
Souza, Darcy Ribeiro, Paulo Vanzolini, Aracy do Amaral, Ulpiano Bezerra, Alfredo Bosi,
Octávio Ianni, dentre outros.
O programa cultural de Darcy Ribeiro previa a realização dos seis painéis heráldicos a
homenagear os povos constituidores da América Latina. Para a leitura adequada dos painéis
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seria necessária outra pesquisa, porém aqui já é possível identificar uma narrativa filiada à
história oficial, prioritariamente masculina e com representações sociais que reforçam
estereótipos como o do índio ligado a terra, o negro à espiritualidade e à festividade e o
branco ao trabalho e à tecnologia.

f) Biblioteca Latino-americana
A Biblioteca Latino-americana foi montada simultaneamente à construção do
Memorial. A primeira responsável foi Raquel Maria de Almeida Prado, professora de
biblioteconomia da PUC de Campinas. Para montar o acervo multimídia da biblioteca,
diversos colaboradores estrangeiros, em geral intelectuais simpáticos ao programa cultural de
Darcy Ribeiro, enviavam conteúdos específicos. A biblioteca especializada contou com a
colaboração de Enrique Florescano, do México, Lucho Lumbrera, do Peru e Ricardo
Nuldelman, da Argentina. No Brasil, o próprio Darcy Ribeiro foi o principal responsável por
coordenar a aquisição de títulos.
O compositor e músico uruguaio Daniel Viglieth, pesquisador da corrente musical
conhecida como “nova canção latino-americana”, elaborou o projeto para o arquivo sonoro
que comporia o acervo da biblioteca Latino americana. O arquivo é composto de depoimentos
de representantes da música latino-americana, gravações musicais ao vivo, trechos de
programas de rádio e televisão e cópias de discos e cassetes.
Também funcionaria em estreita vinculação à biblioteca um centro de documentação,
proposto por Aracy do Amaral, a fim de atender aos visitantes do memorial em dois níveis:
adolescentes e não iniciados na problemática da América Latina e pesquisadores para
atualizar as informações necessárias. Seria um banco de dados informatizado com
documentos sobre História, Geografia, Economia/Indústria e comércio, Produção agrícola,
Ecologia, População/Etnias, Literatura, Artes Visuais, Teatro, Cinema e TV e Manifestações
Populares. As informações estariam separadas por país e por período.
A biblioteca do Memorial recebeu muita atenção de Darcy Ribeiro, uma vez que este
considerava uma imensa responsabilidade montar a primeira biblioteca latino-americana da
América do Sul. Os principais centros de estudos latino-americanos se encontravam na
Europa e nos Estados Unidos, suas bibliotecas especializadas não encontravam equivalentes
nesta parte do continente. Havia a preocupação de que a biblioteca já estivesse funcionando
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com algum acervo à data de sua inauguração, para isso, os contatos com os colaboradores
estrangeiros foram intensificados e eram frequentes as cartas solicitando mais recursos para a
aquisição de mais títulos.
Atualmente, o acervo do Instituto Latino-americano de cerca de 10.000 itens também
compõe a Biblioteca Latino-americana. São mais de 30.000 volumes de livros e materiais
multimídias especializados que visam fornecer o conhecimento da diversidade da cultura
Latino-americana. Contudo, é inegável que o advento da popularização da internet trouxe
novos desafios às bibliotecas. Conteúdos especializados são facilmente encontrados em várias
plataformas ligadas à rede mundial de computadores. O diferencial imaginado por Darcy
Ribeiro: o Memorial como ponto de encontro da América Latina e a biblioteca com coisas que
você não encontraria em outro lugar, não se realizou.
Os espaços do Memorial são alugados como forma de gerar receitas para manter a
instituição e diminuir a dependência em relação ao orçamento do Estado. Abaixo a tabela 4
mostra os preços vigentes para o ano de 2017. Seria necessário um parâmetro para avaliar se
são altos ou baixos, mas chama atenção que uma reunião inteira do Conselho curador tenha se
dedicado somente a debater esses valores e nenhuma agenda cultural própria tenha sido
proposta.
Tabela n°4: Tabela de preços aluguel de espaços MAL
Preços aluguel de espaços do MAL
Espaço

1 dia

2 dias

Montagem e
desmontagem

Praça Cívica

50 mil

60 mil

10 a 15 mil

Biblioteca

8 mil

10 mil

4 a 8 mil

Salão de Atos

20mil

23 mil

10 a 20 mil

15 mil

18 mil

8 a 16 mil

Espaço Multiuso

23 mil

27 mil

12 a 22 mil

Galeria Marta Traba

20 mil

35 mil

15 mil

Espaço

Gabriel

Garcia Marques

(15/30 dias)
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Auditório

Simón

35 mil

40 mil

10 a 15 mil

44 mil

54 mil

10 a 16 mil

Bolívar – Plateia A e
Foyer
Auditório

Simón

Bolívar – Plateia A e
B
Fonte: Atas do Conselho Curador do MAL de 2017.
g)Parlatino/Secretaria de Direitos Humanos
O edifício circular em frente ao Pavilhão da Criatividade foi construído depois da
inauguração do MAL para abrigar o Parlamento Latino-americano (Parlatino), devido ao
pouco uso e aos custos de mantê-lo o governo de São Paulo solicitou em 2008 sua
desocupação. Atualmente, funciona no edifício a Secretaria Estadual de Direitos Humanos
sem relações com a FMAL.
h)CBEAL
O Centro Brasileiro de Estudos da América Latina (CBEAL) é destinado ao
desenvolvimento de estudos latino-americanos sob uma perspectiva interdisciplinar,
coordenado conjuntamente pela Universidade de São Paulo (USP), pela Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) e pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a
Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP). Sua sede está no edifício da
Administração da FMAL.
No programa cultural de Darcy Ribeiro, o centro foi pensado para ser o órgão central
do Memorial, coordenando e articulando todos os demais. Entre suas funções estava: outorgar
prêmios, conceder cátedras, bolsas de viagens, realizar seminários, patrocinar congressos
latino-americanos e publicar a revista Nossa América. O diretor do CBEAL é nomeado pelo
governado de São Paulo e parte significativa da programação do MAL corresponde às
atividades do centro.
Em 2006, criou-se a Cátedra Memorial da América Latina, precedida pela Cátedra
Simón Bolívar feita em um convênio da FMAL com o Instituto de Estudos Avançados da
USP, teve como primeiro catedrático o sociólogo peruano Aníbal Quijano. A Cátedra é um
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serviço oferecido pelo CBEAL em parceria com a Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), com o objetivo de oferecer cursos semestrais sobre
diferentes temas mediante o estudo sistemático das realidades culturais, históricas e políticas
dos países latino-americanos.
Como principal atividade extracurricular para o desenvolvimento desta pesquisa,
cursou-se a Cátedra UNESCO Memorial da América Latina do primeiro semestre de 2016,
com a temática “As Redes e as Ruas: os novos termos do jogo político e social”.
Frequentando as aulas da Cátedra foi possível estar em contato constante com o aspecto
acadêmico desenvolvido pelo Memorial e ter algumas percepções acerca de suas abordagens.
O curso foi coordenado pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Nogueira (UNESP / IPPRI – Instituto
de Políticas Públicas e Relações Internacionais), realizadas no período de 30 de março a 1º de
junho de 2016, semanalmente na Biblioteca Latino-americana, totalizando 40 horas-aulas,
sendo sete aulas-conferências e três mesas-redondas. O objetivo do curso foi desenvolver uma
agenda teórica que sirva de base para a reflexão sobre o tema central, com ênfase no modo
como movimentos sociais, redes e ações de protesto estão a se projetar na cena latinoamericana atual e ajudando a formatar o universo da política e da democracia. Processo esse
que se consolidou no Brasil a partir das “jornadas de junho de 2013”.
Outra importante função do CBEAL é a publicação da Revista Nossa América.
Lançada em 1996 com publicações semestrais em espanhol e português, alcançou 53 edições.
Seu primeiro editor chefe foi o historiador Alfredo Bosi, o conselho editorial da primeira
edição contou comAntonio Callado, Augusto Roa Bastos, Ana Pizzaro, Darcy Ribeiro, Davi
Arrigucci Jr., Ernesto Cardenal, Ernesto Sábato, Eduardo Galeano, Fernando de Morais,
Guillermo O’Donnel, José Miguel Wisnik, Luiz Gonzaga Belluzzo, Leonardo Boff, Leopoldo
Zea, Milton Santos, Newton Carlos, Oscar Niemeyer, Roberto Fernandez Bertamar, Roberto
Schwartz e Ulpiano Bezerra de Menezes. Em 2016 a revista passou a se chamar Nossa
América Hoje e chegou a quatro edições.
O CBEAL também publicou diversos volumes (ver apêndice D), defendia que a
FMAL deveria ganhar um perfil, ter uma identificação associada às suas ações e o CBEAL
não pode se restringir a ser somente um produtor de eventos, deveria efetuar pesquisas, ter
intercâmbio com outras instituições, realizar projetos conjuntos, possuir quadros de
pesquisadores. Em suma, precisaria de autonomia (MOTOYAMA, 2000, p.140). Diante das
limitações em se tornar o CBEAL um centro de pesquisa, a saída foi transformá-lo em um
núcleo de divulgação de pesquisas, um espaço para o debate.
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Apesar do êxito do CBEAL em manter uma agenda de eventos, cursos e publicações,
as dificuldades em manter a missão do MAL se evidenciaram nas palavras de Marina Heck,
então diretora do CBEAL, que defendia o caráter obsoleto do conceito “América Latina”.
Relacionava-o com uma coisa antiga, vinculada ao populismo e mais recentemente ao
“chavismo”. Sugeriu que partisse da universidade uma proposta de reformulação conceitual
(MOTOYAMA, 2000, p. 115).

Essa constante necessidade de reformulação trouxe um

grande dilema, a dicotomia entre as realizações culturais de alto nível e aquelas de apelo
popular. A devida cobrança política de atrair um grande número de visitantes é sempre
colocada em oposição à missão especificada no decreto de criação do Memorial: “realizar
estudos e debates visando à integração latino-americana”. Em 2017 o Memorial não ofereceu
nenhuma edição da Cátedra e tampouco publicou a revista Nossa América. Verifica-se uma
diminuição da importância das atividades do CBEAL nas atividades atuais do Memorial.
Feita a descrição do Memorial em seus diversos âmbitos, é preciso destacar que a sua
Fundação gestora está vinculada à Secretaria de Cultura de São Paulo, portanto sua atuação
deve atender a um determinado planejamento estratégico. Os Planos Plurianuais de São Paulo
para os anos 2000-2003; 2004-2007; 2008-2011; 2012-2015 e 2016-2019 apresentam o
Memorial da América Latina como instituição a desenvolver o programa “Integração e
desenvolvimento das Culturas Latino-americanas” com o objetivo de “promover a discussão
das questões atinentes a integração da América Latina e a apresentação das diferentes
manifestações culturais”. Verifica-se que em aspectos legais e formais das diretrizes políticas
do estado de São Paulo a finalidade e o escopo do Memorial não foram revistos. Portanto,
temática América Latina ainda deve ser motivadora de suas principais atividades.
4.3 Programação, o Memorial na atualidade
Recentemente, alguns componentes do MAL em baixa atividade e as constantes
realizações de eventos alheios à temática América Latina indicam um redirecionamento da
programação oferecida. A necessidade de gerar receita e o número de visitantes são os
argumentos que justificam a descaracterização substancial de suas atividades. A identidade
visual do MAL teve em suas duas últimas frases de sustentação: “Memorial – Espaço de
Cultura e Lazer” e “Memorial Plural” a obliteração da expressão América Latina.
Por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), obteve-se acesso aos relatórios de
gestão do MAL, entre 2006 e 2017. Embora os dados estejam bastante incompletos e os
documentos não apresentem um padrão adequado para esse tipo de prestação de contas, é
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possível fazer aferições, deduções e inferir se a programação da instituição traduz sua
atividade-fim.
Por meio do detalhamento dos dados, é possível constatar a realização de eventos que
nada têm a ver com a temática América Latina, como é o caso de formaturas da polícia
militar, convenções de empresas, seminários de faculdades, gravação de programa de
televisão, concursos de misses, concursos de idosos, festivais de fastfood, oficina de
maquiagem, exposição sobre Israel, festival de comida japonesa, encontro de cosplay, festival
de cerveja, festa do milho, comemoração do ano novo chinês, capacitação de tribunal de
contas, treinamento de empresa de telefonia, eventos de moda comercial, etc. A abordagem
deste trabalho não é quantitativa, porém buscou-se desenvolver a tabela abaixo a fim de
possibilitar uma visão sintética dos dados apresentados nesses relatórios:
Tabela n° 5: Resumo atividades do MAL 2006-2017
QUANTIDADE GERAL DE
EVENTOS

EVENTOS RELACIONADOS À
TEMÁTICA AMÉRICA LATINA

NÚMERO DE
VISITANTES

2006

68

43

629.673

2007

193

122

-

2008

42

21

714.987

2009

224

57

573.986

2010

92

63

583.000

2011

-

-

-

2012

100

-

1.237.543*

2013

26

13

692.068

2014

243

-

396.931

2015

265

-

574.460

2016

165

-

2.147.682

2017

81

11

6.312.787

Fonte: Elaboração própria a partir de Relatórios de gestão do MAL 2006 - 2017 e de
dados extraídos das Atas de Reuniões do Conselho Curador do Memorial.

Os relatórios são extremamente sucintos e não apresentam uma análise qualitativa da
programação. Nos anos de 2015 e 2016, por exemplo, tem o número total de eventos e de
visitantes, mas não há qualquer detalhamento sobre as atividades e seus resultados. Sobre
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grandes festivais latino-americanos com mais de 100 filmes, não há mais que um parágrafo de
texto, que informa apenas sobre o público total do evento e sua data de realização. Não
obstante, mesmo assim é possível mensurar alguns aspectos importantes, como se pode
observar na relação de 224 eventos que foram realizados em 2009, dos quais apenas 57
tinham relação com a temática América Latina.
Importante observar a falta de linearidade entre algumas informações, que chegam a
afetar a credibilidade dos relatórios. Em 2015, há o registro de 265 eventos e 574 mil
visitantes. Já em 2016, o relatório diz que foram 165 eventos, mas o público ultrapassou de
dois milhões de visitantes. Seria necessário entender como é feita a contagem do público para
saber o que representa a redução do número de atrações e o aumento superior a 300% no
número de visitantes.
Contudo, vale ressaltar que a melhor fonte documental para esse tipo de análise não
são relatórios dessa natureza, uma vez que são documentos institucionais produzidos com a
intenção de cumprir uma exigência do poder legislativo, enquanto fiscal constitucional do
poder executivo. Nesse sentido, é provável que documentos desse tipo sejam enviesados e
mais ocultem do que explicitam a realidade. Porém, devido ao atual momento político no
MAL, esta pesquisa não encontrou receptividade junto a seus diretores. Durante as inúmeras
tentativas foi notória a apreensão de seus funcionários, uma vez que a Fundação passou por
uma redução acentuada de seu número de colaboradores e vem reduzindo e alterando o perfil
de seu quadro funcional. A tabela 6 revela o desmonte da instituição a partir da demissão de
funcionários.
Tabela n°6: Funcionários MAL
Quadro de Pessoal da Fundação Memorial da América Latina
1991

394 funcionários

1998

174 funcionários

2012

34 funcionários

Fonte: Decreto estadual nº 33.299/1991, alterado pelos Decretos estaduais nºs 43.462/1998 e
57.841/2012.

Na tabela 7 com a programação de 2017, elaborada a partir das informações ainda
disponíveis na página web do Memorial, verificou-se que foram realizadas mais de 81
atividades e que o relatório desse ano é carente de informações que seriam obrigatórias na
administração pública. Entretanto, para a finalidade desta pesquisa, é importante registrar que
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apenas 11 desses eventos tinham relação com a missão institucional do Memorial. Ou seja,
segundo os relatórios, em 2017 apenas 13% das atividades desenvolvidas pelo Memorial
tinham relação literal com a temática América Latina.
Diante dessa realidade, fez-se necessário conhecer a posição do Conselho Curador da
Fundação Memorial da América Latina, órgão responsável pelo teor de sua programação.
Também com base na LAI, e não sem dificuldade, foi possível consultar as atas das reuniões
do ano de 2017. Constatou-se entre as prioridades gerar receita própria pela autorização de
uso dos espações e receita indireta pelo aluguel dos estacionamentos. A linha de ação
assumida foi a de estabelecer parcerias.
Nesse sentido, o Memorial elegeu como carro-chefe para esse ano a exposição do
Castelo Rá-tim-bum, a intenção foi gerar receita significativa a fim de pagar diferenças em
relação ao orçamento. Nessa oportunidade, o diretor do CBEAL apresentou os temas: Defesa
Nacional e forças armadas na América Latina, para o primeiro semestre e Democracia latinoamericana para o segundo semestre da Cátedra do Memorial. Os temas não foram aprovados
pelo conselho e foi sugerida a reestruturação da Cátedra que permanece inativa desde então.
No ano anterior houve uma reforma administrativa que reduziu as despesas com
pessoal e promoveu a reavaliação e a redução dos contratos. O orçamento da FMAL é
formado por subvenções da Fazenda do Estado (ver anexo) e receitas próprias provenientes da
cessão de serviços. Diante da situação de contingenciamento, o Memorial entrou em uma fase
mais agressiva na busca por receitas com um plano de realizações extra orçamentárias
solucionando a folha de pagamento, já reduzida, com recursos próprios. Propostas de
atividade em parcerias com os consulados latino-americanos e a organização de um fórum
para discutir o presente e o futuro do MERCOSUL foram levantadas durante as reuniões do
Conselho Curador em 2017, mas as atas não apresentam registros de que tenham ocorrido.
A necessidade do retorno das publicações da Revista Nossa América também foi
debatida com uma proposta mais contemporânea e uma homenagem a Darcy Ribeiro, Oscar
Niemeyer, Orestes Quércia e Franco Montoro. Outra questão levantada foi a urgência em
mudar o local de instalação dos painéis da obra Etnias, de Maria Bonomi, devido infiltrações
no acesso principal do Memorial, onde as peças estão expostas. O bom andamento da reforma
do auditório Simón Bolívar foi registrado com entusiasmo, uma vez que este era o
componente responsável pela maior parte das receitas oriundas da cessão de espaços antes do
incêndio em 2013. Para sua reinauguração sugeriram uma programação “menos artística e
mais institucional”.
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Figuras 7, 8 e 9: Material de divulgação da programação atual no Memorial

Fonte: ART SHINE EVENTOS. Agenda de eventos. Disponível em: <http://artshine.com.br/eventos/>. Acesso em: 6
de setembro de 2018

Devido ao sucesso das exposições Vila do Chaves e Castelo Rá-tim-bum, propuseram
dar sequência ao formato com as futuras exposições “Maurício de Souza – 80 anos” e “55
anos da Xuxa”. Reforçou-se a diretriz de ter atividades que gerem receita, para tal, a opção foi
por incrementar as feiras gastronômicas. Quanto ao programa cultural de Darcy Ribeiro para
o Memorial, o presidente do Conselho Curador diz: “a ideia é atender, teórica e
democraticamente o discurso do professor Darcy”.
O conselho considera que o Memorial foi reinventado e celebram o aumento de
visitantes em 2017 superar os últimos seis anos. Verificou-se uma flexibilização e
interpretação livre do programa cultural desenvolvido para a instituição. Apresenta-se aqui a
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programação completa para o ano de 2017 a fim de caracteriza e trazer a conhecimento o teor
das atividades na atualidade:
Quadro n°7: Programação MAL 2017
Programação do Memorial da América Latina em 2017
Atração

Data

Exposição Brasil-Israel olhares sobre povos e
costumes

Local
Biblioteca Latinoamericana

Blocos de carnaval Bangalafumenga, Sargento
Pimenta, Baiana System e Exagerado

11 e 12 de fevereiro

Praça Cívica

Festival de camarão e peixes + Talentos no
Memorial

18 e 19 de fevereiro

Praça Cívica

Feira de Quadrinhos e Encontro de Cosplay

18 e 19 de fevereiro

Praça Cívica

Carnaval Boliviano

29 de fevereiro

Praça Cívica

3° Festival da coxinha e 1° Festival do frango +
Talentos no Memorial

18 e 19 de março

Praça Cívica

Rá-tim-bum, o castelo

31 de março a fevereiro
de 2018

Praça da Sombra

Festival do Tempurá

8 e 9 de abril

Praça da Sombra

Festival do Yakissoba

8 e 9 de abril

Praça da Sombra

Festival MM, confetes e disquetes

8 e 9 de abril

Praça da Sombra

Festival de Cerveja Artesanal

8 e 9 de abril

Praça da Sombra

Food Park

14,15 e 16 de abril

Praça da Sombra

Live Music Night Run

15 de abril

Praça Cívica

Smurfette e o Desastrado no Castelo Rá-tim-bum

21 de abril

Praça da Sombra

Larissa Lima- Música na Biblioteca

25 de abril

Biblioteca Latinoamericana

SOAL – 5° Salão de Outono

5 de maio a 4 de junho

Galeria Marta
Traba

Festival do Milho

6 e 7 de maio

Praça da Sombra

Caso Grave, quarteto de tubas e eufônios – Música
na Biblioteca

9 de maio

Biblioteca Latinoamericana

Exposição Moedas do Brasil e da América Latina

9 de maio a 30 de julho

Biblioteca Latinoamericana

5° Rolling Stone Music & Run

13 de maio

Praça Cívica

Gillete Body Running

03 de junho

Praça Cívica

3° Festival de Hambúrguer

10 e 11 de junho

Praça da Sombra

Show: “Um fado nasce”
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Festival de Cerveja Artesanal

10 e 11 de junho

Praça da Sombra

Feira do vinil

10 e 11 de junho

Praça da Sombra

21° Cultura Inglesa Festival

11 de junho

Praça Cívica

Percussivo USP – Música na Biblioteca

13 de junho

Biblioteca Latinoamericana

Dia Mundial do Doador de Sangue

14 de junho

Biblioteca Latinoamericana

5° Festival Soy latino – Festival Cultural e
Gastronômico

17 de junho

Praça Cívica

Orquestra de Violões – Música na Biblioteca

20 de junho

Biblioteca Latinoamericana

Mariane Claro – Quinta Musical

22 de junho

Biblioteca Latinoamericana

Duo Razim – Música na Biblioteca

27 de junho

Biblioteca Latinoamericana

Dia C – Cooperativismo Internacional

1 de julho

Praça Cívica

Batata Duo – Música na Biblioteca

04 de julho

Biblioteca Latinoamericana

11° Festival do morango + Talentos no Memorial

8 e 9 de julho

Praça da Sombra

Festival de comida alemã e Cerveja Artesanal

8 e 9 de julho

Praça da Sombra

Quinteto de cordas da Orquestra da Câmara
Municipal de São Paulo – Música na Biblioteca

11 de julho

Biblioteca Latinoamericana

Festa Julina

13 de julho a 30 de julho

Praça da Sombra

Noite do Catraca no Castelo Rá-tim-bum

21 de julho

Praça Cívica

Festival da Independência da Colômbia

22 de julho

Praça da Sombra

12º Festival de Cinema Latino-americano de São
Paulo

26 de julho

Praça Cívica

Festival de Gastronomia latina

29 e 30 de julho

Praça da Sombra

Fé e Cultura – 192º Aniversário da Independência da
Bolívia

05 e 06 de agosto

Praça Cívica

Coala festival 2017

12 de agosto

Praça Cívica

Lançamento oficial da 4ª Bienal Internacional Graffti
Fine Art

12 e 13 de agosto

Praça da Sombra

Nicolás Salaberry – Quinta Musical

17 de agosto

Biblioteca Latinoamericana

Noite do Catraca no Castelo Rá-tim-bum

18 de agosto

Praça da Sombra

2º Festival Nacional do Bacon

19 e 20 de agosto

Praça da Sombra
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Kite in Night – Campeonato e Revoada de pipas e
Papagaios Noturnos e Pipas com Segurança

2 de setembro

Praça Cívica

“Os três porquinhos e o lobo”, “Louca Terapia” e
“Pluft, o fantasminha”

2 de setembro a 14 de
outubro

Espaço Gabo

1ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea da
América do Sul

5 de setembro a 15 de
outubro

Galeria Marta
Traba

II Encontro Urban Sketchers Brasil 2017 –
Cerimônia de Abertura

7 de setembro

Salão de Atos

6ª edição da Expo Ceviche Internacional

9 de setembro

Praça das Sombras

Festival da Gastronomia Portuguesa e Festival do
Camarão

16 e 17 de setembro

Praça da Sombra

Grupo Dona Crô/Homenagem a Luiz Gomzaga

19 de setembro

Biblioteca Latinoamericana

Ser Tão Trio – Quinta Musical

21 de setembro

Biblioteca Latinoamericana

Brasil e México através de suas Bandeiras e
Símbolos Nacionais

22 de setembro a 19 de
novembro

Biblioteca Latinoamericana

Jazz na Rua

24 de setembro

Praça da Sombra

Quarteto Solares/Quarteto de cordas

26 de setembro

Biblioteca Latinoamericana

Simpósio – Homenagem a Antonio Candido

28 de setembro

Biblioteca Latinoamericana

Quinteto de Sopros a Brasileira / Flauta, oboé,
clarinete, fagote e trompa

03 de outubro

Biblioteca Latinoamericana

Duo Meirelles e Milling / violoncelo e trombone
baixo

10 de outubro

Biblioteca Latinoamericana

Festival da Batata e do Milkshake

12, 14 e 15 de outubro

Praça da Sombra

Vozearte / coral sob regência do maestro Rodrigo
Hyppolito

17 de outubro

Biblioteca Latinoamericana

Coro de Grilo – Quinta Musical

19 de outubro

Biblioteca Latinoamericana

In’ Diálogos, Clarinete Solo e intervenções Artísticas
/ espetáculo dirigido por José Luiz Braz

24 de outubro

Biblioteca Latinoamericana

Semana MESA SP 2017

26 a 28 de outubro

Praça da Sombra

Festa do Dia dos Mortos

28 a 29 de outubro

Pavilhão da
Criatividade

Ensemble de Saxofones de São Paulo e Ars Quarteto
de Saxofones

31 de outubro

Biblioteca Latinoamericana
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Alexandre Vianna Trio / piano, bateria e contrabaixo

7 de novembro

Biblioteca Latinoamericana

Festival de Churrasco + Cerveja Artesanal

11 e 12 de novembro

Praça da Sombra

Slide Arts Brasil / sexteto de trombones

14 de novembro

Biblioteca Latinoamericana

Corrida e Caminhada das Américas – Circuito Caixa
de Cidadania

15 de novembro

Praça das Sombras

Popload Festival

15 de novembro

Praça Cívica

Fábio Miranda – Quinta Musical

23 de novembro

Biblioteca Latinoamericana

XI Encontro Paulista de Hip Hop

25 de novembro

Praça Cívica

Spalla Quarteto de Clarinetes

27 de novembro

Biblioteca Latinoamericana

Simpósio de História e História da Literatura e das
Artes na América Latina

27 de novembro

(CBEAL)
Biblioteca Latinoamericana

Festival Origem – A conexão do campo com a
gastronomia

01,02 e 03 de dezembro

Praça Cívica

2º Festival de Gastronomia Alemã + 6º Festival de
Sorvetes

02 e 03 de dezembro

Praça das Sombras

Coro da Vila / “Coro da Vila Canta Clube da
Esquina – Homenagem a Milton Nascimento”

05 de dezembro

Biblioteca Latinoamericana

Transformar – Etapa Desafio Music Run – Corrida
de Rua

09 de dezembro

Praça Cívica

Fonte: elaboração própria

4.4Relato de Eduardo Farsetti
O advogado e bibliotecário Eduardo Farsetti trabalhou no Memorial entre 1989 e 2017
e dá uma importante contribuição a este trabalho. Seu relato23 sobre 28 anos de experiência na
instituição complementa esta pesquisa e corrobora alguns dos principais resultados
apresentados. Farsetti conta que, atualmente, há um redirecionamento político na instituição,
acompanhado de demissões de antigos funcionários:
O memorial hoje é dirigido pelo pessoal de um determinado partido, o PPS.
Então é o PPS quem manda lá. É o mesmo pessoal do Freire, que acabou de
sair do Ministério da Cultura e do atual ministro, que o substituiu, o João
Batista de Andrade, presidente do Memorial durante quatro anos. O João
Batista foi gradativamente mandando o pessoal antigo embora e colocando o
23

Entrevista não estruturada realizada para esta pesquisa por telefone no dia 8 de junho de 2017.
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pessoal do PPS lá. Quando esse pessoal chegou, eles têm uma visão
totalmente diferente do ponto de vista do próprio Darcy e de todos os outros
presidentes que passaram por lá. Para eles, o Memorial é um espaço de lazer,
é um espaço de locação.

A ingerência partidária denota um desvio à respeito da finalidade do Memorial. Com a
vulnerabilidade dos funcionários, se torna vulnerável também a continuidade das atividades
relacionadas à temática América Latina previstas no programa cultural da Fundação. Como
consequência, a programação do Memorial passa por uma deturpação contínua, estando
passível a umaalteração total, conforme mostra a tabela 2. Sobre isso, Farsetti comenta:
A empresa que manda na programação do Memorial, a Art Shine Promoções
e Eventos, hoje é a mesma que determina a programação de outros espaços
da cidade. Eles, obviamente, têm uma preocupação com o mercado. Eles têm
outros pontos em São Paulo pra diversificar o público deles. Por exemplo,
fazem um evento no Memorial, um evento no shopping, às vezes um evento
na Paulista, depois volta pro Memorial, entendeu? No que depender da atual
diretoria, tem todo final de semana, porque é isso que eles querem… Essa é
a linguagem deles, o negócio deles é o do hambúrguer, do foodtruck, dos
showzinhos de boate, esse tipo de coisa. Então, eles começaram a afastar as
universidades, o que inclusive é um absurdo, porque vai contra tudo com o
que o Darcy Ribeiro pensou. Eles começaram a afastar o Memorial do meio
universitário, a ponto de que se você pegar o estatuto, a lei que criou o
Memorial, você vai ver o peso que tem o Centro de Brasileiro Estudos da
América Latina, e eles acabaram, eles extinguiram o Centro, simplesmente!

A partir da mudança de prioridade do que seria a espinha dorsal do Memorial, o objeto
vem se perdendo e a produção cultural cedendo lugar a geração de receitas a partir da cessão
de espaços. As relações institucionais dentro do setor público foram minguando e, com o
afastamento das universidades e dos consulados, as relações institucionais do Memorial
atualmente são de outro caráter, para a realização de eventos baseados em retorno financeiro e
aumento do número de visitantes. Atualmente, o CBEAL já não realiza a Cátedra UNESCO
Memorial da América Latina e o número de funcionários está reduzido, conforme aponta
Farsetti:
Aí, além de mandarem o pessoal mais antigo embora, o pessoal novo,
concursado, também começaram a mandar embora. Mandaram secretário
embora, o cara que cuidava de web e que colocava as coisas no site, eles
mandaram embora… hoje, a única pessoa que está lotada, que pertence no
Centro de Estudos, é um jornalista concursado que era da área de
comunicação, que fica lá atendendo telefone, fazendo coisa e outra, porque
eles pararam com toda a parte de publicações de livros, acabaram com a
publicação da revista do Memorial. Enfim, eles acabaram com o Memorial
nessa parte e, inclusive, também na parte de atividades culturais. Eu não
trabalhei na diretoria, mas acompanhei toda a preocupação que se teve em
trazer manifestações artísticas dos povos latino-americanos, dos contatos
com os consulados, enfim, não se faz mas nada lá. Até o pessoal mais
tradicional, do consulado da Bolívia, do México e da Argentina se afastou do
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Memorial, começaram a fazer suas festas anuais já em outros lugares, porque
o Memorial começou a cobrar e a cobrar caro desse pessoal pra fazer as
festas latino-americanas dentro do Memorial da América Latina, entendeu?
Então, houve uma mudança grande na filosofia da Fundação. Isso é certo ou
errado? Depende! Do ponto de vista discricionário do governador e do
secretário da Cultura, o governo adota a política que eles acham melhor.

O processo que identificamos aqui revela a inobservância de aspectos básicos do
marco regulatório que estabelece o que o Memorial deve fazer como instituição pública.
Mesmo com a lei de criação da Fundação Memorial da América Latina, que determina como
deve ser seu funcionamento, profundas alterações estão em curso sem o devido debate ou
reflexão. A atuação do Memorial está sendo ditada pelo contingenciamento financeiro e não
por sua missão. Sobre isso, o depoente:
Quem deveria fiscalizar essa situação é o Conselho Curador, pois toda
fundação tem um conselho curador. O problema é que o pessoal que está lá
na diretoria não reúne o Conselho Curador. Eles convocam as reuniões. Se
você olhar no estatuto, vai ver que o conselho é formado por reitores das
universidades, pelo presidente da FAPESP, pelo secretário de Cultura, etc.
Então, eles chamam a reunião, esse pessoal é ocupado e não dá quórum.
Como as reuniões não acontecem ou, quando acontecem, é num quórum
baixíssimo, eles vão manipulando isso com facilidade há um bom tempo.

Entre os funcionários do Memorial havia um interesse pela cultura latino-americana.
Uma parcela da juventude dos anos 70 se identificou com a “latinidade”, era uma espécie de
vertente hippie que se reunia para intercambiar fitas k7, discos e livros latino-americanos.
Surgiram grupos como os Taracón e Água e havia uma proximidade entre artistas brasileiros e
latino-americanos. Essa juventude ficou conhecida pelo termo pejorativo “a turma do poncho
e conga”, por trajarem ponchos andinos ou gaúchos e calçarem o tênis conga. Eduardo
Farsetti foi jovem nessa época e comenta sua identificação com a América Latina:
Eu tive participação no movimento estudantil, desde quando vim para São
Paulo, em 1977. Então, eu peguei todo o processo e o fim da ditadura
militar, o começo da redemocratização, todo o movimento de Diretas Já e, de
uma forma ou de outra, a gente estava sempre linkado com as coisas da
América Latina. Principalmente, com a ditadura da Argentina, com a
ditadura chilena e eu vivia isso, já que havia entrado na Escola de
Comunicações e Artes da USP e os professores lá eram, na maioria,
formados no período da ditadura. Os professores nos recomendavam textos
de autores latino-americanos e incentivavam a valorização da cultura latinaamericana como contraposição a uma cultura norte-americana, que era
vinculada à ditadura. A ditadura politicamente era a favor dos Estados
Unidos, que queriam acabar com os movimentos sociais latino-americanos.
Hoje, não é bem assim, né? Mas havia essa conotação, de a ditadura estar a
soldo dos Estados Unidos... Em consequência da redemocratização, acontece
a valorização da cultura latino-americana. Não só a cultura política, a parte
político-ideológica, mas, também, a parte cultural. Então, foi um momento
de ascensão dos nossos ídolos: Mercedes Sosa, Violeta Parra, etc. E, como
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não havia internet, youtube, essas coisas, sabe como a gente conseguia essas
coisas? Era interessante porque ocorria o movimento oposto do que se ocorre
hoje, porque a única forma de se conseguir esse tipo de conteúdo era através
de amigos, através de quem tinha o disco, que viajava e trazia o disco, você
não encontrava pra comprar… “ou! eu descobri um lugar que tem!”, sabe
aquela coisa? Então, a busca por esse tipo de coisa fazia com que você
estreitasse laços, que você tivesse uma vida social mais intensa do que o
pessoal novo de hoje. Então, a cultura latino-americana, de certa forma,
embora não fosse uma coisa de massa, pelo menos no meio universitário, era
uma coisa catalisadora, tinha uma presença social enfática que fazia com que
a sociabilidade entre o pessoal colaborasse. E é por isso que, quando o
Memorial foi criado, houve muita receptividade.

Importante observar que as mudanças de governos impactam significativamente a
atuação do Memorial. De acordo com o grupo político que esteve no poder em cada período
de gestão, registrou-se alterações de orientação em relação aos objetivos estratégicos e cortes
orçamentários. Sobre as mudanças entre um governo e outro no MAL, Farsetti diz:
Houve essa mudança brutal do PMDB pro PSDB que, quando chegou ao
poder, encontrou 250 funcionários no Memorial. Quando o PSDB chegou lá,
mandou 50% embora. Foi linear. Então, de 250 caiu pra 125. Foi assim, eles
não chegaram lá com um critério pensado. Como eles não conheciam muito
e precisavam cortar 50%, de certa forma, eles foram obrigados pelo governo
do Estado. A fundação tinha que diminuir o orçamento, inclusive, o gasto
com o pessoal. Eles simplesmente falaram assim: “manda o pessoal de
processamento técnico embora, tem trinta pessoas lá, manda quinze embora
e os outros quinze ficam.

Por ser formado por vários componentes, o MAL tem entre seus desafios funcionar de
maneira coordenada. Muitas vezes é perceptível a desafinação entre galeria, pavilhão,
auditório e biblioteca. As programações não são convergentes e há uma atmosfera de
desconexão desses espaços. Esse aspecto foi reconhecido por diversos gestores do Memorial,
mas permanece. Sobre isso, Farsetti relata:
Essa é uma característica que, assim, eu passei por três processos internos,
aqueles processos de planejamento estratégico... sabe aquela coisa de se
reunir o pessoal? Uma vez, foram lá em Paraibuna, resolveram sair do
Memorial, eu também fui. Teve outro planejamento estratégico que foi um
feriado prolongado, quinta, sexta, sábado e domingo, dentro do Memorial.
Parou-se todas as atividades de programação, nós ficamos lá, os chefes e
gerentes enfurnados dentro do Memorial. A gente só saía pra dormir. Teve
outro também um pouco mais light… e, em todos esses processos, que não
deu certo nenhum, o que foi mais marcante e que é a característica do
Memorial, foi que as pessoas que foram chamadas para trabalhar lá, elas
vieram de situações diferentes e indicadas por pessoas diferentes. Por
exemplo, a Raquel, gerente da biblioteca, foi indicada pelo Quércia; a
gerente do pavilhão da criatividade foi indicada pelo próprio Darcy. Uma
grande fotógrafa, amiga do Darcy e do Niemeyer; e assim vai... o diretor da
DAC veio da TV Tupi e trouxe uma gerente para o auditório, que também
era da TV Tupi... e todas essas pessoas, com uma personalidade forte, com
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uma indicação diferente, com padrinhos políticos diferentes. Então, o
Memorial virou um conjunto de feudos.

Por muitos anos, a FMAL se empenhou em atender a sua finalidade. Ainda que
houvesse alterações de programa no interstício das gestões que passaram ao longo do tempo,
manteve-se uma agenda de encontros, seminários, exposições, cátedras, publicações, shows,
festivais de cinema, etc. Havia o desafio de aumentar o número de visitantes e divergências
sobre como fazê-lo eram constantes. Sobre as diretrizes adotadas mais recentemente, Farsetti
critica:
E como eu sempre falei: essa área de palestras e seminários, como a gente
não fazia transmissão ao vivo, justamente, por essa defasagem tecnológica,
como eu havia falado lá atrás, essa falta de adaptação do Memorial aos
novos tempos, a gente praticamente não fazia a transmissão ao vivo, embora
a gente pudesse contar com o apoio da UNESP, que é forte nessa área, a
USP também é forte, tinha condições de trazê-los e fazer parceria... mas,
enfim, por tudo isso que eu estou te falando, essas modificações, por falta de
interesse também… Então o público, até da própria cátedra, cem pessoas,
cem vagas, é um público limitado. Então, a fórmula de você multiplicar esse
público e também de ter outro meio de você ter essa projeção internacional é
publicando. Você publica, você manda para as bibliotecas, vende se for o
caso. Você está multiplicando o seu público com ideias contemporâneas,
com debates atualizados. Você pega o seu livro e manda para as bibliotecas
latino-americanas, está dando ao Memorial essa projeção. A revista (Nossa
América) e tudo mais. Então, foi uma ideia extremamente equivocada. Mas,
o João Batista, qual foi o grande problema dele: ele acha que você fazer
coisas pro público universitário é uma coisa elitista. Ele vem de uma escola
do Partido Comunista, que você tem que fazer coisas pra massa, pro povão.
Então, ele se apegou àquela coisa da praça cívica do Memorial, aquele
cimentão. Se você ler os textos originários do Memorial, o Niemeyer se
inspirou naquelas praças espanholas, onde o pessoal se reunia para discutir
política, para manifestações. Então, ele criou um espaço aberto pra isso, e
botou a Mão (escultura) lá no meio... e o João Batista, se apegando a isso, “o
Memorial tem que fazer coisa para as massas”, ele achava que - talvez ache
até hoje, como ministro da cultura - que fazer coisa para universidade é coisa
elitista. Então, livros de estudos, de debates... “para que publicar isso?
Vamos popularizar a revista”, dizia. Não deu em nada, né? Se você olhar a
coleção de revistas do Memorial, que era uma revista que tinha certo
cuidado, era bem pensada. De repente, ele mandou fazer num papel pior e
tinha que ser jornalística. Contratou uma distribuidora dessas que trabalham
com banca de jornal e se criou um grande problema, porque não vendeu
nada, foi tudo devolvido. Por um erro tático, um erro até crasso, que é você
criar um produto editorial sem pesquisa. Sem saber se aquilo tem demanda,
se alguém vai numa banca comprar uma revista do Memorial da América
Latina em branco e preto e com artigos que estão nos jornais, um conteúdo
que já era abordado.

Percebe-se a falta de cuidado com as atividades menos rentáveis do Memorial, ainda
que essas componham sua finalidade. Atualmente há escassez de publicações acadêmicas
combinada à falta de programação que atenda à finalidade da FMAL, Farsetti comenta:
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O Memorial acaba pegando essas coisas e assumindo como programação
própria. Às vezes, acontece de alguém precisar do espaço pra uma
determinada exposição. Por exemplo, o Consulado de Israel fez uma
exposição grande na galeria há pouco tempo atrás. Aí você pergunta:
“Consulado de Israel?”. A mulher do prefeito de São Paulo, a Bia Doria, fez
uma exposição enorme lá. Precisava do espaço, deu uma “carteirada”. Falou
com o marido dela, o marido dela ligou para o governador e o governador
mandou fazer a exposição dela lá. Aí, se você olhar no site, for conversar
com o pessoal, está tendo atividade lá. Teve a exposição da Bia Doria, sobre
Israel... mas e a América Latina?

A ideia de que a globalização planetária rompeu com a dicotomia centro e periferia a
favor da uniformização planetária, processo esse chamado por Paulo Henrique Martins (2015)
de “recolonialidade”, com o qual correntes políticas como alas do PSDB/PMDB/PPS se
identificam. Ao defenderem uma agenda política, econômica e cultural neoliberal, contribuem
para o esvaziamento do sentido de América Latina manifestado atualmente no Memorial.
Apesar do momento, Farsetti se mantém otimista:
[...] a pesar do que vem acontecendo no Memorial, e eu acho inclusive que é
transitório isso, acho que vai ficar esse ano e deve mudar no máximo até o
ano que vem, e eu tenho certeza que vai mudar pra melhor. Tenho certeza
que quando chegar um pessoal, uma diretoria mais preparada lá, e fatalmente
um dia, quando os reitores tiverem tempo para se reunirem, vão colocar
alguém mais preparado lá. É que coincidiu com uma fase, chamada
tempestade perfeita, você vê uma conjuntura política truculenta no país, no
Estado, eleições, enfim, toda essa coisa que está acontecendo, coincidiu com
os problemas que estão afetando muito as universidades, principalmente em
relação à orçamentos, aos cortes, então se criou uma situação que facilitou
esse pessoal que está lá no Memorial tomar conta da situação. Mas na hora
em que as coisas melhorarem um pouco, tanto na conjuntura política,
econômica e nas universidades, quando essas coisas se estabilizarem, o
pessoal vai voltar a olhar um pouquinho pro Memorial e aí eu acho que vai
dar uma mudada pra melhor, eu espero!
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (SENTIDOS)
Ao iniciar este estudo era impossível supor os acontecimentos verificados aqui. Havia
a motivação inicial de aprofundar o debate sobre América Latina e Brasil, a fim de conhecer
como o Memorial trazia essa problemática. Porém, o aprofundamento das investigações
sobre o tema se mostrou cada vez mais distante de seu objeto, conduzindo a dissertação a
outro problema: entender se o Memorial se tornou o que deveria. Isto é, responder se sua
atuação está voltada para a aproximação entre São Paulo e a América Latina.
A partir do objetivo geral de verificar se a concepção do Memorial pensada por seus
idealizadores orienta sua atuação, percebeu-se haver entre eles diferentes intencionalidades.
Para Orestes Quércia, seu idealizador político, o Memorial seria uma realização capaz de
projetá-lo nacionalmente em um contexto de pré-eleições à presidência da república. Ao
mesmo tempo, o colocaria a frente de seu rival político local, Franco Montoro, quem também
figurava entre os possíveis presidenciáveis do PMDB para o pleito de 1989 e era a principal
liderança do Instituto Latino-americano.
A criação do Memorial enfrentou resistência de setores políticos que se opunham a
Orestes Quércia. Havia um desconforto entre as correntes mais à esquerda do PMDB, que se
manifestavam contrárias a sua construção, ainda que considerassem a ideia meritória. Quércia
não chegou a disputar as eleições daquele ano. Posteriormente, o desgaste político gerado e a
opção por não realizar o devido processo licitatório culminaram em uma ação contra o
governador no TCSP. Contudo, as contas das obras do Memorial foram aprovadas.
Sem que a diferença de intenções represente necessariamente divergência, Oscar
Niemeyer buscou nesse projeto manter um formato de realizações de grandes obras públicas
que havia sido iniciado no Ministério de Educação e Saúde, em 1936: as artes plásticas
deveriam atender à arquitetura. Assim, como o uso cotidiano dos espaços. Não se esperava
diferentes usos para os espaços de acordo com a necessidade ou situação. Para o arquiteto do
Memorial, sua finalidade espacial não poderia ser desvirtuada. Apesar das polêmicas sobre as
necessidades espontâneas e os projetos da arquitetura modernista, fato é que, atualmente, os
espaços do Memorial têm usos distintos dos que foram previstos.
Em outro âmbito, para Darcy Ribeiro, idealizador cultural do Memorial, trata-se de
uma instituição de intercâmbio documental, acadêmico e cultural entre as culturas latinoamericanas. Portanto, aqui está presente uma divergência em relação ao seu apelo político: o
Memorial da América Latina não é um memorial. Conclui-se que a intencionalidade de Darcy
Ribeiro ao realizar este projeto cultural se sobrepôs às intenções de Orestes Quércia em um
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primeiro momento, mas, como evidenciou esta pesquisa, a atuação do Memorial passa por
uma descaracterização e não apresenta o projeto cultural de Darcy Ribeiro como principal
orientador de suas atividades.
Considerou-se fundamental para entender esse processo de descaracterização
apresentar o debate sobre a América Latina e o Brasil. Foi possível identificar que o histórico
de distanciamento com o Brasil e a multiplicidades de sentidos que o termo América Latina
contém são elementos que aumentam a complexidade do escopo de atuação do Memorial e
interferem na sua receptividade e aceitação entre gestores públicos e visitantes. Essa
complexidade traz a necessidade de repensar e refazer constantes. Com base nos estudos do
pensamento social da região, considera-se para esta pesquisa a América Latina como um
espaço de lutas identitárias no qual o sujeito colonizado pode se reinventar.
Sobre o pensamento de Darcy Ribeiro e seu aporte como consultor cultural, sustentouse que o projeto cultural do Memorial corresponde a elementos de seu pensamento
insubordinado, uma vez que coloca a América Latina em posição central no fazer cultural da
região. Mostrou-se que havia uma reverberação da produção intelectual dos principais
representantes do giro decolonial e as atividades desenvolvidas no Memorial. Nesse sentido,
observa-se a interrupção desse intercâmbio de ideias. Destacou-se também o papel articulador
e mobilizador de Ribeiro, responsável por envolver no delineamento das atribuições do
Memorial importantes intelectuais ligados às principais universidades de São Paulo.
Além disso, esta pesquisa revelou que o formato do Memorial da América Latina foi
inspirado na Casa de las Américas de Cuba. Essa informação, somada à trajetória política de
Darcy Ribeiro, permite a esta pesquisa posicionar ideologicamente o projeto do Memorial
mais inclinado a uma integração latino-americana socialista, e com clara inspiração antiimperialista, do que neoliberal. O contexto cubano depois de anos de intensas relações com os
Estados Unidos, com a então recente revolução de 1959, trouxe a necessidade de
fortalecimento de outro paradigma cultural. Considerou-se fundamental reestabelecer o
intercâmbio cultural com os demais países latino-americanos. Por sua vez, a política externa
brasileira vivia um contexto de integracionismo econômico do Brasil com a América
Latina, após anos de ações voltadas para a Europa e os Estados Unidos. Fez-se pertinente uma
iniciativa de integração cultural liderada pelo estado de São Paulo. Era preciso se inserir.
Dado o exposto, é possível inferir que o elevado grau de distanciamento com a América
Latina serviu como propulsor de iniciativas no sentido contrário.
A descrição da atuação da Fundação Memorial da América Latina trouxe um
detalhamento de seus componentes e apresentou considerações relacionadas a seu papel
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enquanto instituição cultural pública. Observou-se a redução acentuada das atividades
acadêmicas do Memorial com a interrupção da Cátedra, a suspensão das edições da Revista
Nossa América, bem como a não publicação de livros relacionados à temática latinoamericana. Constatou-se a redução do quadro de funcionários da Fundação e uma atmosfera
de apreensão entre os funcionários procurados para a realização desta pesquisa.
No que diz respeito à política cultural, identificou-se a opção do governo do estado de
São Paulo por inserir as atividades culturais nas dinâmicas econômicas atuais. No entanto,
essa opção não deve significar submeter a cultura às lógicas mercadológicas, gerando um
impasse de gestão nas instituições culturais públicas. Os planos plurianuais de São Paulo
apresentam o Memorial como responsável por desenvolver o programa de Integração das
Culturas Latino-americanas. Confrontada essa diretriz com a atual programação desenvolvida
pela instituição, explicitou-se uma reorientação de suas atividades.
É frequente a realização de feiras gastronômicas, festivais e exposições alheias à
finalidade da instituição promovidas por empresas privadas que alugam os espaços do
Memorial para tais eventos. Considera-se a apropriação dessa programação como atividades
próprias da Fundação Memorial da América Latina inadequada, uma vez que sua missão vem
sendo preterida e negligenciada. A opção pela reorientação das atividades, a fim de aumentar
o número de visitantes e a receita da Fundação por meio do aluguel de espaços é manifestada
nas atas das reuniões do Conselho Curador da FMAL do ano de 2017. O equilíbrio do
orçamento de uma instituição cultural não deve contar com a alternância de atividades que
permitam o cumprimento de sua missão e também atividades que gerem receita. É
emblemático que a principal atividade para esse ano tenha sido a exposição do Castelo Rátim-bum. A entrevista de Eduardo Farsetti, funcionário do MAL por 28 anos, complementou a
presente pesquisa, elucidando como as decisões foram sendo tomadas ao longo dos anos.
Consideraram-se também as críticas aos estudos pós-coloniais e sua pretensão de
promover um giro epistemológico, sem mudar os atores e as cosmovisões. Essas limitações
também foram identificadas no projeto do Memorial. Seu formato institucional fechado ao
controle social por meio da sociedade civil e pensado a partir de uma ótica acadêmica e
política que tem o Estado como único protagonista traz obstáculos ao seu refazer em uma
perspectiva mais autônoma. Suas atividades estão excessivamente sujeitadas ao orçamento
público. Quando este se mostra insuficiente, outras prioridades se manifestam e a missão da
instituição perde relevância entre seus gestores.
Conclui-se que, atualmente, o Memorial da América Latina não realiza sua missão
institucional e que suas atividades não são orientadas pelo pensamento de seus principais
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idealizadores. Tampouco são realizadas reflexões sobre o sentido e as consequências dessas
mudanças. A fundação se encontra alheia aos intercâmbios de intelectuais, artistas e
influenciadores que se organizam em diferentes âmbitos para conceber novas formas de criar
para a América Latina. Defende-se que o Memorial se ocupe de observar e fomentar as
disputas e debates sobre as formas de conceber a região e os que nela habitam. Tendo em
vista os aspectos observados, afastar-se de sua finalidade e da ideia motivacional de sua
criação de maneira acrítica e silenciosa é contrário aos princípios da gestão pública e
implicam em um enorme prejuízo cultural para seus visitantes e para população de São Paulo.
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APÊNDICE D – SOLICITAÇÃO ORGANOGRAMA E RESPOSTA – SIC/SP
Solicitação ao SIC/SP 41322187407
Registro de Solicitação de Informação
Luana Nascimento de Lima Souza,
Sua solicitação foi registrada em 27/04/2018 e em breve será respondida.
Anote seu número de protocolo:

41322187407

Protocolo: 41322187407
Situação da solicitação: Recebida
Consulta: 27/04/2018 11:28:43

Data da

Órgão/Entidade: Fundação Memorial da América Latina
SIC: Fundação Memorial da América Latina - MEMORIAL
Forma de recebimento da resposta: Correspondência eletrônica (e-mail) Data da
Solicitação: 27/04/2018
Solicitação:
Solicito organograma da Fundação Memorial da América Latina para o ano de 2017.
O seu pedido de informação deverá ser processado no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
estabelecido no § 1º do artigo 15 do Decreto nº 58.052, de 16/05/2012, podendo esse prazo ser
prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, conforme dispõe o § 2º do
mesmo artigo. Aplica-se o disposto nos artigos 91 e 92 da Lei Estadual nº 10.177, de 30/12/1998,
conforme
previsto
no
artigo
22
do
Decreto
nº
58.052/2012.
Dentro deste prazo o interessado será informado, também, sobre a data, local e modo para se
realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, ou sobre as razões de fato ou de
direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido.

Resposta
Prezado(a) Sr(a) Luana Nascimento de Lima Souza,
A sua solicitação de acesso a documentos, dados e informações, de protocolo 41322187407, data
27/04/2018, FOI ATENDIDA.
Órgão/Entidade:
Fundação
Memorial
SIC: Fundação Memorial da América Latina - MEMORIAL

da

América

Latina

Solicitação:
Solicito organograma da Fundação Memorial da América Latina para o ano de 2017.
Resposta:
Caro cidadão,
De acordo com a Diretoria Administrativa e Financeira, o Decreto estadual nº 33.299/1991,
alterado pelos Decretos estaduais nºs 43.462/1998 e 57.841/2012, fixa o Quadro, os vencimentos
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e as vantagens do pessoal da Fundação Memorial da América Latina e dá outras providências
correlatas à matéria.
Atenciosamente,
SIC - Fundação Memorial da América Latina
Caso não fique satisfeito com a resposta ou com o serviço, recomendamos os procedimentos
abaixo indicados:
1) NOVA SOLICITAÇÃO - Formule uma nova solicitação de informação ao SIC, esclarecendo melhor
o solicitado. www.sic.sp.gov.br
2) CONTATE UMA OUVIDORIA - Formalize uma reclamação e/ou sugestão junto à Ouvidoria do
órgão que prestou o atendimento. https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/PossoAjudar.aspx
3) Entre com um recurso: [Link]
O PRAZO para entrar com recurso é de 40 (quarenta) dias, a contar da data do protocolo da
solicitação.

Atenciosamente,
SIC.SP
Governo do Estado de São Paulo
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APÊNDICE E– SOLICITAÇÃO ATAS DO CONSELHO CURADOR FMAL /2017 E
RESPOSTA
Solicitação ao SIC/SP 41607187408

Registro de Solicitação de Informação
SOUZA,
Sua solicitação foi registrada em 27/04/2018 e em breve será respondida.
Anote seu número de protocolo:

41607187408

Protocolo: 41607187408
Situação da solicitação: Recebida
Consulta: 27/04/2018 11:33:28

Data da

Órgão/Entidade: Fundação Memorial da América Latina
SIC: Fundação Memorial da América Latina - MEMORIAL
Forma de recebimento da resposta: Correspondência eletrônica (e-mail) Data da
Solicitação: 27/04/2018
Solicitação:
Solicito as atas das reuniões do Conselho Curador no ano de 2017.
O seu pedido de informação deverá ser processado no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
estabelecido no § 1º do artigo 15 do Decreto nº 58.052, de 16/05/2012, podendo esse prazo ser
prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, conforme dispõe o § 2º do
mesmo artigo. Aplica-se o disposto nos artigos 91 e 92 da Lei Estadual nº 10.177, de 30/12/1998,
conforme previsto no artigo 22 do Decreto nº 58.052/2012.
Dentro deste prazo o interessado será informado, também, sobre a data, local e modo para se
realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, ou sobre as razões de fato ou de
direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido.

Resposta
Prezado(a) Sr(a) SOUZA,
A sua solicitação de acesso a documentos, dados e informações, de protocolo 41607187408, data
27/04/2018, FOI ATENDIDA.
Órgão/Entidade: Fundação Memorial da América Latina
SIC: Fundação Memorial da América Latina - MEMORIAL
Solicitação:
Solicito as atas das reuniões do Conselho Curador no ano de 2017.
Resposta:
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Caro cidadão,
De acordo com a Chefia de Gabinete da Fundação, informamos que as atas já transcritas e
assinadas, e insertas no Livro de Atas, estão disponíveis para vista e fotocópia (mediante
pagamento), bastando o interessado comparecer junto ao Setor de Protocolo da Fundação, em
dias úteis, das 9 às 18 horas, com identificação pessoal e solicitação de próprio punho, ou por
procurador.

Atenciosamente,
SIC - Fundação Memorial da América Latina
Caso não fique satisfeito com a resposta ou com o serviço, recomendamos os procedimentos
abaixo indicados:
1) NOVA SOLICITAÇÃO - Formule uma nova solicitação de informação ao SIC, esclarecendo melhor
o solicitado. www.sic.sp.gov.br
2) CONTATE UMA OUVIDORIA - Formalize uma reclamação e/ou sugestão junto à Ouvidoria do
órgão que prestou o atendimento. https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/PossoAjudar.aspx
3) Entre com um recurso: [Link]
O PRAZO para entrar com recurso é de 40 (quarenta) dias, a contar da data do protocolo da
solicitação.

Atenciosamente,
SIC.SP
Governo do Estado de São Paulo
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APÊNDICE F – MANIFESTAÇÃO OUVIDORIA SP E RESPOSTA
DATA DA MANIFESTAÇÃO: 11/06/2018
NÚMERO DO PROTOCOLO: 926275
Em resposta a sua manifestação, encaminhamos os seguintes esclarecimentos da Unidade:
Memorial da América Latina
RELATO DA MANIFESTAÇÃO:
Prezados,
Sou mestranda do IEB/USP e pesquiso o Memorial da América Latina. Por diversas vezes
encontrei resistência em ter acesso à documentos e informações de caráter público. Fiz uma
solicitação pelo SIC-SP para consultar as atas do conselho curador e obtive resposta para ir
até o Memorial. Entrei em contato, liguei e marquei para uma colaboradora da minha
pesquisa ir. Ao chegar lá não foi possível consultar as atas. A servidora Miriam Rossanez
alegou que só seria possível na presença do consultor jurídico que está de licença. Tenho a
suspeita de que estão me impedindo a ter acesso à informação, o que contraria a lei. A
visita foi agendada. Então não poderia ser frustrada com esse pretexto. Copio abaixo a
solicitação e resposta ao SICSP. Solicito que a secretaria de cultura investigue o que se
passa no Memorial. Tenho direito a essas informações.
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Reposta:
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APÊNDICE G – SOLICITAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 2017 E
RESPOSTA
Solicitação ao SIC/SP 42097187409

Registro de Solicitação de Informação
Luana Nascimento de Lima Souza,
Sua solicitação foi registrada em 27/04/2018 e em breve será respondida.
Anote seu número de protocolo:

42097187409

Protocolo: 42097187409
Situação da solicitação: Recebida
Consulta: 27/04/2018 11:41:37

Data da

Órgão/Entidade: Fundação Memorial da América Latina
SIC: Fundação Memorial da América Latina - MEMORIAL
Forma de recebimento da resposta: Correspondência eletrônica (e-mail) Data da
Solicitação: 27/04/2018
Solicitação:
Solicito o planejamento estratégico da Fundação Memorial da América Latina para o ano de 2017.
O seu pedido de informação deverá ser processado no prazo de 20 (vinte) dias, conforme
estabelecido no § 1º do artigo 15 do Decreto nº 58.052, de 16/05/2012, podendo esse prazo ser
prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, conforme dispõe o § 2º do
mesmo artigo. Aplica-se o disposto nos artigos 91 e 92 da Lei Estadual nº 10.177, de 30/12/1998,
conforme previsto no artigo 22 do Decreto nº 58.052/2012.
Dentro deste prazo o interessado será informado, também, sobre a data, local e modo para se
realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, ou sobre as razões de fato ou de
direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido.

Resposta
Prezado(a) Sr(a) Luana Nascimento de Lima Souza,
A sua solicitação de acesso a documentos, dados e informações, de protocolo 42097187409, data
27/04/2018, FOI ATENDIDA.
Órgão/Entidade: Fundação Memorial da América Latina
SIC: Fundação Memorial da América Latina - MEMORIAL
Solicitação:
Solicito o planejamento estratégico da Fundação Memorial da América Latina para o ano de 2017.
Resposta:
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Cara cidadã,
De acordo com a Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica da Fundação, informamos que o
Memorial cumpre com o plano plurianual e com as metas propostas, que se encontram disponíveis
no sítio eletrônico www.ppa.sp.gov.br.

Atenciosamente,
SIC - Fundação Memorial da América Latina
Caso não fique satisfeito com a resposta ou com o serviço, recomendamos os procedimentos
abaixo indicados:
1) NOVA SOLICITAÇÃO - Formule uma nova solicitação de informação ao SIC, esclarecendo melhor
o solicitado. www.sic.sp.gov.br
2) CONTATE UMA OUVIDORIA - Formalize uma reclamação e/ou sugestão junto à Ouvidoria do
órgão que prestou o atendimento. https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/PossoAjudar.aspx
3) Entre com um recurso: [Link]
O PRAZO para entrar com recurso é de 40 (quarenta) dias, a contar da data do protocolo da
solicitação.

Atenciosamente,
SIC.SP
Governo do Estado de São Paulo
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APÊNDICE H - PUBLICAÇÕES DA FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA
LATINA ANALISADAS
Coleção Encontros
Discurso – Prêmio Juan Rulfo
(Nélida Pinon)
De forma universalista e poética, este livro delineia a trajetória da mulher escritora e a função
da literatura na história.
Henriqueta Lisboa e Mário de Andrade – uma correspondência em debate
(Florisa Verucci – organizadora)
Publicação que resultou do encontro de intelectuais e estudiosos que discutiram a
correspondência entre os dois poetas e sua obra.
O cesto de peixes
(Robert Creeley)
Coletânea de poemas do poeta norte-americano, com seleção e tradução de Régis Bonvicino. O
livro traz ainda trechos do depoimento de Creeley em seu recital no Memorial da América
Latina.
Fernando Birri – cinema aberto
(Miguel de Almeida e Sérgio Muniz)
Entrevista com o cineasta argentino que tem realizado uma obra experimental e contundente
sobre a realidade latino-americana.

Coleção Marta Traba
Arte em duas sociedades Colômbia e Venezuela
(Marta Traba)
Este número inaugural, escrito pela famosa crítica argentina que dá nome à coleção, revela a
experiência da autora como habitante dos dois países. Diante de sua importância como
intelectual e crítica brilhante, o Memorial deu à sua galeria de arte o nome de Marta Traba.
Xul e Borges A linguagem de dois gumes
(Mario H. Gradowczyk)
Neste ensaio, as semelhanças e diferenças da poética de dois intelectuais argentinos, o escritor
Jorge Luís Borges e o artista plástico Xul Solar, são confrontadas.
Sensibilidade cromática de Ianelli
(Juan Acha)
O universo do artista plástico Ianelli é analisado pelo crítico peruano Juan Acha. Ele permite
que se faça um passeio pela trajetória do pintor, por meio de observações pertinentes.
O leão sem asas
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(Kcho Alexis Leyva Machado)
Entrevista do artista cubano Kcho, um dos mais conceituados artistas jovens da atualidade,
concedida a Leonor Amarante e Eduardo Rascov.

Coleção Memo
Natureza americana – duas visões
(Brito Broca)
Clássico da crítica literária brasileira, Broca analisa dois romances colombianos do período
romântico.
Quarta-feira
(Eric Nepomuceno)
Três contos ambientados na América Latina, flagrando situações delicadas e poéticas.
O lado obscuro
(Nelson Ascher)
Antologia que reúne poetas expressivos de diversas gerações e países da América Latina.
Museus do futuro
(Jorge Glusberg)
Reflexão sobre o conceito histórico de museu e suas perspectivas na pós-modernidade.
Brasil / EUA – Balanço poético
(João Almino)
Análise comparativa da produção poética brasileira e norte-americana contemporâneas.
Diário de Honduras
(Ruy Coelho)
Trechos do diário do sociólogo brasileiro, escrito durante sua pesquisa de campo entre os
índios caraíbas.
Mistério de Huidobro
(Ricardo Araújo)
Investigação sobre a falsa edição de um livro de poemas do poeta chileno Vicente Huidobro.
Monos e antropófagos
(Jorge Schwartz)
Estudo sobre identidade cultural e colonização a partir de textos de três escritores: Leopoldo
Lugones, César Vallejo e Franz Kafka.
Leituras poéticas
(João Batista de Brito)
Análise de três poetas brasileiros contemporâneos: Augusto dos Anjos, Carlos Drummond de
Andrade e Manuel Bandeira.
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Objecto textual
(Raul Antelo)
Análise filosófico-literária de um texto de Clarice Lispector, enfocando sua forma de
estruturação da linguagem e sua visão estética.
Onde está o secretário-geral?
(João Clemente Baena Soares)
Embaixador conta suas aventuras como secretário-geral da OEA (Organização dos Estados
Americanos) entre 1984 e 1994, durante momentos de crises políticas na América Latina.
Universidade brasileira
(José Leite Lopes)
Análise sobre os rumos e as necessidades da Universidade no Brasil, ressaltando a importância
dos investimentos no setor.
Crônicas literárias
(Oscar Collazos e Eduardo Carranza)
Depoimentos poéticos e reflexivos sobre literatura.
Lição do fogo – amor e erotismo em Octavio Paz
(Maria Esther Maciel)
Estudo sobre as reflexões do poeta mexicano Octavio Paz acerca do amor e do erotismo,
especialmente em sua obra A Dupla Chama.
Bienal do Mercosul
(Jacques Leenhardt)
Artigo que aborda questões estéticas e mercadológicas da produção artística dos países do
Mercosul.
Escrituras surrealistas
(Floriano Martins)
Análise da presença do surrealismo na literatura latino-americana.
Poesia de guerra
(Bernard McGuirk)
Análise multiculturalista da intertextualidade entre poesia e questões políticas na América
Latina, focada na poesia de Borges e na Guerra das Malvinas.
Paixão pela palavra
(Adolfo Bioy Casares)
Depoimento sobre literatura e viagens, dado pelo escritor argentino em 1992, em sua visita ao
Memorial da América Latina. A edição traz ainda uma seleção de verbetes do Dicionário do
Argentino Elegante, livro de Bioy Casares ainda inédito em português.
Júlio Dinis – história e pátria revisitadas
(Maria Manuel Lisboa)
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Ensaísta portuguesa analisa os aspectos históricos na obra do escritor Júlio Diniz,
especialmente nos romances escritos entre 1858 e 1871.
Novo Mundo – a idéia da Renascença
(Luiz Renato Martins)
Estudo sobre o conceito de América no contexto histórico do Renascimento e suas diferentes
interpretações, com destaque para os viajantes.
Comprando idéias – Unamuno e a conexão argentina
(Alison Sinclair)
Ensaio sobre as relações intelectuais do filósofo e poeta espanhol Miguel de Unamuno com a
América Latina, especialmente as influências históricas.
Gramsci – Estudos culturais espanhóis (esgotado)
(Jo Labanyi)
A autora propõe a utilização de conceitos gramscianos no estudo de elementos da cultura
espanhola, com referências a Galdós e a Ortega y Gasset.
A rede textual de Ricardo Piglia
(Maria Antonieta Pereira)
Análise da obra do escritor argentino Ricardo Piglia.
O labirinto e a bússola – aspectos do tempo em Borges
(Mariângela de Andrade Paraizo)
Texto inédito sobre a questão do tempo na obra do escritor argentino Jorge Luis Borges.
União Européia e o Mercosul
(Celso Lafer)
Reprodução de palestra do analista político brasileiro Celso Lafer sobre as conseqüências
político-econômicas da implementação da União Européia para o Mercosul.
Lavoura Arcaica – um palimpsesto
(Sabrina Sedlmayer)
Introdução crítica ao romance do escritor Raduan Nassar que fala de relações familiares
conflituosas. O texto, inédito no Brasil, foi escrito originalmente para uma editora de Portugal.
Três entradas para Porto Rico
(José Luis Vega)
Reunião de ensaios sobre literatura porto-riquenha, inéditos em português, escritos por um
importante poeta daquele país. Tradução do poeta Floriano Martins.
Almanaque das horas e outros escritos
(Julio Torri)
Seleção de textos ensaísticos e literários de importante escritor mexicano da primeira metade
do século, em sua primeira edição no Brasil.
Poesia política gauchesca
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(Ángel Rama)
Ensaio sobre a poesia gauchesca, em seus aspectos políticos, sociais e estéticos. Tradução de
Adriana Junqueira Arantes.
Um eterno retorno: as descobertas do Brasil
(Marlyse Meyer)
Ensaio sobre a questão do descobrimento do Brasil como tema recorrente na cultura e na
literatura brasileiras.
Arte latino-americana em duas mostras
(Llilian Llanes)
A crítica de arte cubana analisa o tema das bienais de arte na América Latina e sua relação com
o mercado de arte internacional.
Gilberto Freyre e Roger Bastide: os dois lados da luneta
(Fernanda Peixoto)
A autora estabelece um diálogo entre Freyre e Bastide, buscando as afinidades existentes na
reflexão dos dois pensadores.
Graciliano e Portinari: utopias nacionalistas
(Ivete Lara Camargo Walty)
Ensaio sobre a figura do retirante nas obras do pintor Candido Portinari e do escritor Graciliano
Ramos.
La palavra
(Torkins Delgado)
Em linguagem poética, o autor aborda a questão do barroco na formação da literatura latinoamericana.
A literatura espanhola na cultura moderna
(Mario M. González)
Ensaio sobre a importância da literatura espanhola na formação da cultura moderna, do século
XVI ao XX.
A criação artística e a psicanálise
(Cyro Martins)
Ensaio do escritor e psicanalista Cyro Martins que discute sobre a aplicação da psicanálise à
compreensão do processo criativo.
80 anos dedicados à integração da América Latina
(André Franco Montoro )
Depoimento do ex-governador Franco Montoro sobre sua trajetória na luta pela união dos
povos latino-americanos, prestado durante homenagem aos seus 80 anos.
Navio de imigrantes, identidades negociadas
(Maria Zilda Ferreira Cury)
Ensaio sobre a produção literária e artística brasileiras, identificando referências à questão da
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imigração.
Imagens afetivas no cinema latino-americano
(Ana Maria Amado)
A autora, da Universidade de Buenos Aires, analisa como o cinema argentino focaliza as
relações de afeto.

Coleção Poesia Latino-americana
Estação da fábula
(Eduardo Milan)
Considerado um dos mais criativos autores da nova poesia na América Latina, o poema que dá
título ao livro figura como uma representação precisa de um estilo pautado pela disposição
geométrica e funcional das palavras.
Dono meu – Sonetos eróticos
(Salvador Novo)
Poeta mexicano (1904-1974) polêmico e conceituado, integrante da corrente que sob o rótulo
de Ultraísmo, simultaneamente ao Modernismo brasileiro, revitalizou a poesia hispanoamericana.
Galeria alegria
(Glauco Mattoso)
Seleção de poemas escritos em espanhol assinados pelo homo-heterônimo García Loca e cujas
raízes estão fincadas no Modernismo e no Concretismo.

Coleção Segundas do Memorial
José Mindlin
Fala de sua paixão por livros e da formação de sua biblioteca.
Silviano Santiago
Conta sua experiência como curador de arte.
Maria Adelaide Amaral
Comenta seu trabalho de dramaturgia para teatro e televisão.
Vânia Toledo
Revela seu aprendizado com a fotografia.
Juca Kfouri / Luiz Gonzaga Belluzzo
Desvendam os bastidores da “cartolagem” no futebol brasileiro.
Nelson Brissac / Antonio Arantes
Debate sobre os rumos da arte moderna no ambiente urbano das metrópoles.
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George Yudice
Aborda o tema do multiculturalismo em seus aspectos políticos, econômicos e culturais.
Walter George Durst
Debate sobre a história e os bastidores da telenovela brasileira.
Luís Altenfelder
Aborda sua experiência clínica com a ansiedade, suas causas e mitos.
Marcelo Bronstein
Comenta os mitos e ritos, verdades e mentiras associadas à obesidade.

Coleções especiais
Do Almanak aos almanaques
Marlyse Meyer (organizadora)
A história dos almanaques é tão antiga quanto a da invenção da arte tipográfica. E quase
sempre esse tipo de publicação apresenta graficamente a tendência artística da sua época.
Através do diálogo entre texto e grafismo, os almanaques carregam em suas páginas as marcas
do tempo social e são fontes inesgotáveis de novas leituras do passado.
Este livro reúne em suas páginas, além de textos de autores especializados nesse tema, imagens
dos almanaques que compuseram a exposição “Almanak: uma exposição (1796-2000)”, mostra
realizada na Biblioteca Latino-Americana Victor Civita, no período de 28 de outubro a 13 de
novembro de 1999, por ocasião do Colóquio Internacional “Os almanaques populares: da
Europa às Américas – gênero, circulação e relações interculturais”. Procurou-se passar para o
papel o clima da exposição, e tornar acessível àqueles que não a visitaram um panorama da
mesma, além de colocar à disposição do público uma obra de referência inédita, que apresenta
de forma concisa e ilustrada a história desse que é um dos mais inusitados formatos editoriais,
considerado, inclusive, a primeira manifestação cultural popular do mundo. 208 p.
Arquivo do Horror – Documentos secretos da ditadura do Paraguai (1960-1980)
Márcia Guena
Livro-reportagem que mostra uma das faces mais desumanas da ditadura paraguaia, trazendo
dados importantes sobre o regime, descobertos em um arquivo secreto na cidade de Lambaré, a
30 quilômetros da capital, Assunção. Capa de Paulo Whitaker. 132 p.
Drogas – hegemonia do cinismo
Maurides de Melo Ribeiro e Sérgio Dario Seibel (organizadores)
Este livro aborda de maneira interdisciplinar uma das questões mais polêmicas da sociedade
atual: o uso de substâncias psicoativas que rompem os estados “normais” da consciência e
abalam as estruturas sociais. Escritos por cientistas sociais, médicos e juristas brasileiros e
estrangeiros, os ensaios desvendam os conflitos entre o mundo das drogas e as instituições. 358
p.
Mário na Lopes Chaves
Cristiane Yamada Camara
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Ligada ao Instituto de Estudos Brasileiros, da Universidade de São Paulo, a autora revela a
importância que a casa de Mário de Andrade teve na vida do escritor, apresentando cartas,
crônicas, contos, poemas e entrevistas do poeta. Capa de José Rufino. 128 p.
Mário Pedrosa 100 Anos
Reunião de depoimentos sobre o importante crítico das artes plásticas e militante político.
O livro é resultado de uma homenagem ao centenário de Mário Pedrosa, realizada pelo
Memorial da América Latina, da qual participaram Aracy Amaral, Daisy Peccinini, Ferreira
Gullar, José Castilho, Lélia Abramo e Otília Arantes. 55 p.
A palavra poética na América Latina – Avaliação de uma geração
Horácio Costa (organizador)
Reunindo pela primeira vez dezessete poetas latino-americanos contemporâneos, este volume
traz ensaios, depoimentos, poemas, e coloca lado a lado criação poética e reflexão crítica. O
seminário que deu origem ao livro, realizado pela Fundação Memorial da América Latina, foi
premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) como o Melhor
Acontecimento na categoria literatura. 272 p.
Cozinha dos imigrantes – memórias & receitas
Marina Heck e Rosa Belluzzo
Cozinha dos imigrantes é um afresco da memória afetiva das experiências de integração de
diferentes imigrantes ao cenário multicultural de São Paulo, temperada pela gastronomia. Eles
vieram de diversas nações – Itália, Japão, Portugal, Espanha, Líbano, Síria, Alemanha,
Hungria, Grécia, Iugoslávia, Áustria, Polônia, Bessarábia, Romênia, Rússia, Armênia, Egito –
e guardam nas receitas culinárias um universo de reminiscências, evocação de personagens que
ressurgem indissoluvelmente ligadas a celebrações coletivas e familiares, constituindo um
instantâneo de suas culturas originais. Transcritos na forma de crônicas, os 31 depoimentos
desvendam nuances diferentes da experiência imigratória, do lirismo ao drama político, da
integração feliz à discriminação religiosa, Reunidas durante as entrevistas e rigorosamente
conferidas em bibliografia especializada, as receitas reproduzidas no livro reafirmam o valor
da culinária como arte e núcleo cultural significativo – além de serem uma homenagem
explícita e apaixonada ao prazer da boa mesa. 344 p.
Fazer a América
Boris Fausto (organizador)
O livro, que teve origem no seminário “Fazer a América”, realizado em agosto de 1993 pelo
Memorial da América Latina, reúne estudos de especialistas brasileiros e estrangeiros sobre a
imigração em massa para a América Latina. No entanto, a obra não reproduz os trabalhos
apresentados naquela ocasião, mas sim um conjunto de novas contribuições, a partir do
impulso gerado pelo encontro, produzidas por Fernando Devoto, Alicia Bernasconi, Carina
Silberstein, Hernán Otero e Ignacio Klich (da Argentina); Giralda Seyferth, Roberto Grun,
Zuleika Alvim, Célia Sakurai e Oswaldo Truzzi (do Brasil); Baldomero Estrada (do Chile);
Elda Martínez e Jordi Maluquer de Motes (da Espanha); Herbert Klein (dos Estados Unidos);
Luis Miguel Glave e Claudia Rosas Lauro (do Peru); Joaquim da Costa Leite (de Portugal);
Carlos Zubillaga Barrera (doUruguai).
Dois temas centrais articulam os estudos: uma apreciação geral do fenômeno em países do
continente e alguns ensaios sobre etnias imigrantes. É um trabalho pioneiro entre as pesquisas
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mais recentes sobre o fenômeno migratório nas últimas décadas do século XIX e as primeiras
do século XX. Boris Fausto, organizador, é professor de ciência política da Universidade de
São Paulo, autor de Negócios e ócios (Histórias da imigração), A Revolução de 1930, Crime e
cotidiano, entre outros e coordenador de um grupo de estudos sobre imigração no Instituto de
Estudos Econômicos, Sociais e Políticos (Idesp), de São Paulo. 584 p.
América Latina: Palavra, Literatura e Cultura
Ana Pizzarro (organizadora)
Trilogia em que pesquisadores de vários países realizam levantamento expressivo sobre o
processo de formação da literatura latino-americana, desde o período colonial até os
movimentos de vanguarda do século XX. O extenso trabalho, coordenado pela professora
chilena de literatura Ana Pizarro, constitui referência indispensável aos novos estudos literários
e culturais. Volume 1 (592 p.) / Vol. 2 (832 p.) / Vol. 3 (752 p.).
Arquitectura Neocolonial: América Latina, Caribe, Estados Unidos
Aracy Amaral (organizadora)
Profunda conhecedora do modernismo brasileiro, a historiadora e crítica de arte Aracy Amaral
reúne nesta antologia autores latino-americanos que analisam o modismo na arquitetura e a
busca de raízes nacionais. Publicado em espanhol, em co-edição com a Fondo de Cultura
Económica, sucursal do Brasil, o livro tem abordagem inédita sobre um tema pouco estudado.
336 p. 195 fotos.
Ciência e tecnologia na América Latina
Antonio Carlos Bernardo e João Carlos Víctor Garcia (organizadores)
Além de reunir os artigos apresentados no “I Seminário Latino-Americano de Dirigentes de
Organismos Nacionais de Ciência e Tecnologia”, realizado pelo Memorial em convênio com a
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq ), o livro também registra os debates. 112 p.
Uma estratégia latino-americana para a Amazônia
Crodowaldo Pavan (organizador)
Os três volumes desta série reproduzem na íntegra as palestras, depoimentos e documentos
científicos debatidos em conferência internacional, promovida pelo Memorial da América
Latina. Especialistas brasileiros e estrangeiros analisam em profundidade as questões da
biodiversidade, dos recursos naturais, educação ambiental, desenvolvimento auto-sustentado,
entre outros. Volume 1 (352 p.) / Volume 2 (400 p.) / Volume 3 (352 p.).
Uma estratégia latino-americana para a Amazônia – Relatório-síntese e recomendações
Crodowaldo Pavan (organizador)
Resultado da reunião de onze grupos de trabalhos, este livro apresenta um diagnóstico dos
grandes problemas da região amazônica, bem como um conjunto de recomendações para sua
solução ou redução. As análises e propostas convergem para um elenco de possibilidades de
desenvolvimento da região, universo ecológico muito especial. 120 p.
Grandes Metropolis de América Latina
Marina Heck (organizadora)
A progressiva desintegração do tecido social das metrópoles latino-americanas, vítimas do
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narcotráfico, da falta de saneamento básico, de transporte e habitação são alguns dos temas
desta obra, publicada em espanhol, em co-edição com a Fondo de Cultura Económica, sucursal
do Brasil. O livro é resultado de um seminário organizado pelo Memorial da América Latina.
320 p.
Modernidade: vanguardas artísticas na América Latina
Ana Maria de Moraes Belluzzo (organizadora)
Os doze ensaios da coletânea, organizada pela historiadora Ana Belluzzo reúnem nomes
importantes do pensamento crítico contemporâneo, que analisam os múltiplos aspectos da
modernidade nos países latino-americanos e a controvérsia sobre os movimentos de
vanguardas artísticas a partir dos anos 20. Livro publicado pelo Memorial da América Latina
em co-edição com a Editora Unesp. 320 p.
¿Y nosotras latinoamericanas? – Estudos sobre gênero e raça
Heloisa Buarque de Hollanda (organizadora)
A coletânea discute modelos de identidade sexual, sexualidade e etnicidade nas sociedades
multiculturais latino-americanas, além de levantar a questão que hoje é impossível refletir
sobre as relações de gênero desvinculadamente de uma preocupação explícita com as relações
raciais. O seminário que deu origem ao livro foi realizado pelo Memorial, em conjunto com a
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 88 p.
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ANEXO B – DECRETO Nº33.299 DE 28 DE MAIO DE 1991, QUE FIXA O QUADRO
DE PESSOAL DO MAL
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ANEXO C– DECRETO Nº43.462, DE 17 DE SETEMBRO DE 1998, QUE FIXA O
QUADRO DE PESSOAL DO MAL
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ANEXO D – Decreto nº 57.841 de 6 de março de 2012, que fixa o quadro de pessoal do
MAL
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ANEXO E – PPA 2000- 2003
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ANEXO F – PPA 2004-2007
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ANEXO G – PPA 2008-2011
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ANEXO H – PPA 2012-2015
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ANEXO I – PPA 2016-2019
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ANEXO J – ORÇAMENTO DO ESTADO 2015
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ANEXO L– ORÇAMENTO DO ESTADO 2016

188

189

ANEXO M– ORÇAMENTO DO ESTADO 2017

