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História
O IAI foi fundado em 1930, depois de o erudito argentino,  

Ernesto Quesada, ter doado ao Estado prussiano sua bibliote- 

ca particular com 82.000 volumes, sob a condição de que  

ela viesse a ser a aurora de um instituto destinado ao cultivo 

das relações intelectuais entre a Alemanha e a América Latina. 

O Instituto deveria ter tarefas de pesquisa e prestar apoio aos 

cientistas e artistas latino-americanos residentes na Alemanha, 

no que se refere a todas as questões do intercâmbio cultural.  

A biblioteca do Instituto deveria ser constantemente ampliada 

e atualizada através de aquisições e trocas. 

Desde 1962, o IAI constitui parte integrante da Fundação  

do Patrimônio Cultural Prussiano (Stiftung Preussischer Kultur- 

besitz, SPK). O Estado Federal e os estados federados da 

Alemanha compartilham a responsabilidade legal e financei- 

ra pela fundação. Criada para encarregar-se das coleções  

e arquivos que haviam pertencido ao Estado prussiano, a  

fundação é uma das maiores e mais significativas instituições  

culturais e científicas do mundo. A sede do IAI está localizada  

atualmente no Kulturforum de Berlim, na Potsdamer Straße.

 O Instituto  
Ibero-Americano   
 Tarefas e  
Atividades 

O Instituto
O Instituto Ibero-Americano (IAI) é uma instituição de orienta- 

ção interdisciplinar voltada para o intercâmbio científico e  

cultural com a América Latina, o Caribe, a Espanha e Portugal. 

O Instituto abriga um arquivo de conhecimento cujo principal  

destaque é a maior biblioteca europeia especializada no 

espaço cultural ibero-americano. Além disso, o IAI é um lugar  

de produção científica, transmissão de conhecimento e tra- 

dução cultural. Essa combinação sui generis de centro de 

informação, pesquisa e cultura transforma o IAI em uma plata- 

forma para a cooperação e um catalisador de diálogos inter-  

e transculturais. 

A combinação sui generis de 

centro de informação, pesquisa 

e cultura transforma o IAI em 

uma plataforma para a coope-

ração e um catalisador de diá-

logos inter- e transculturais.
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Tarefas e atividades  
Uma tarefa central do IAI é ampliar, catalogar, organizar e  

cuidar constantemente do acervo de coleções. O perfil cientí- 

fico do IAI caracteriza-se por um amplo leque de atividades, 

às quais pertencem, além da pesquisa própria, também publi-

cações do Instituto, orientação aos pesquisadores visitantes, 

um programa de bolsas, um colóquio científico realizado 

regularmente, consultorias, cooperação com instituições cien- 

tíficas, como também docência na Alemanha e no exterior. 

O IAI fomenta o intercâmbio científico e cultural através de 

publicações, simpósios científicos e programações públicas. 

Devido à especificidade de seus recursos e da sua localização, 

o IAI constitui um centro de pesquisa e do diálogo inter- 

cultural, reconhecido nacional e internacionalmente e com 

repercussão na vida política, cultural e social. 

Eventos 

 

A programação de eventos do IAI dirige-se tanto ao público 

especializado como também ao público geral interessado  

na Ibero-América. Com uma ampla gama de formatos como  

exposições, leituras, discussões, concertos, exibição de  

filmes, conferências, simpósios e congressos, chama a aten- 

ção para temas importantes e atuais à luz de diversas pers-

pectivas. Com esta programação de eventos, o Instituto tem 

a finalidade de tornar visível para a Alemanha e Europa a 

diversidade do mundo ibero-americano, a fim de cumprir com 

seu objetivo original de mediador entre a Ibero-América e  

a Alemanha. É ambição do IAI fomentar um olhar diferencia-

do para além dos estereótipos e criar uma consciência de 

interações entre culturas. 

Biblioteca 
 

O Instituto Ibero-Americano abriga a maior biblioteca da Euro- 

pa especializada em América Latina, Caribe, Espanha, Portugal 

e Latino Studies. A biblioteca tem coleções de livros, revistas,  

documentos eletrônicos, mapas, gravações, fotografias, vídeos e  

DVDs, espólios e outros diversos materiais. Como biblioteca do 

programa das coleções especializadas da Fundação Alemã de 

Pesquisa Científica (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), 

ela faz sistematicamente aquisições de materiais sobre literatura,  

cultura, ciências humanas e sociais, economia, direito e docu-

mentos governamentais, assim como geografia, agronomia e eco- 

logia. As salas de leitura da biblioteca oferecem possibilidades 

de trabalho para 75 leitores. Além disso, há 30 lugares disponí- 

veis para pesquisa no catálogo on-line (www.iaicat.de), como 

também diversos escâneres e copiadoras para livros, revistas e 

microfilmes. Os acervos da biblioteca se encontram integral- 

mente no catálogo on-line e podem ser solicitados através de 

empréstimo interbibliotecário nacional e internacional.

Ciência e pesquisa
No Instituto Ibero-Americano trabalham pesquisadores das 

áreas de arqueologia, antropologia cultural, etnologia, história, 

teoria literária e estudos culturais, ciências políticas e linguísti-

ca. No IAI, a ciência encontra-se sempre em diálogo com a 

biblioteca e a gestão cultural. De 2010 a 2014, a atividade de 

pesquisa do IAI concentra-se no foco « Transferência cultural 

e intercâmbio científico entre a Europa e a América Latina ». 

Através do programa de bolsas do IAI, pesquisadores do 

mundo inteiro têm a possibilidade de utilizar os acervos do IAI 

para seus projetos de pesquisa e trocar experiências com os 

pesquisadores do Instituto. O IAI dispõe de um amplo programa 

de publicações em várias línguas, do qual fazem parte, entre 

outras, as séries de publicação Bibliotheca Ibero-Americana, 

Biblioteca Luso-Brasileira e Estudios Indiana, como também as 

revistas Iberoamericana e Indiana.


