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No dia 12 de Outubro de 2005, o Instituto Ibero-Americano comemorou 75 anos da sua fundação.

Festejámos este importante jubileu junto dos nossos amigos, colegas, parceiros de cooperação e todos os

interessados na América Ibérica através de um abrangente ciclo de festividades, que se estenderam de

Agosto a Dezembro de 2005 e uma programação amplamente variada, que incluiu palestras científicas,

leituras, exposições, concertos, apresentações de filmes e visitas guiadas. Além disso, para estabelecer

mais um marco, criamos a presente publicação sobre o Instituto Ibero-Americano. Essa deverá dar uma

idéia da movimentada história e da estrutura do Instituto e uma noção da variedade de suas actividades.

É para mim uma grande alegria que a publicação também esteja, agora, disponível em português, pois o

Instituto Ibero-Americano (IAI) vê como uma das suas funções centrais, promover e desenvolver activa-

mente a cooperação científica e o diálogo intercultural entre a Alemanha e o espaço cultural de falantes

de língua portuguesa.

Na biblioteca do IAI, que se distingue não apenas pela quantidade e unicidade de seu acervo, como também pela sua variedade de livros,

revistas, espólios, fotografias, mapas, cartazes, gravações, etc., encontram-se materiais sobre Portugal e o Brasil. Para mencionar apenas

alguns destes "tesouros": a fonoteca possui uma abrangente colecção de fados e o arquivo de imagens inclui 305 fotografias do fotógra-

fo alemão Karl Emil Biel (1838 -1915), que é considerado um dos pioneiros da fotografia em Portugal. A biblioteca do IAI aloja além disso

uma das maiores colecções de literatura de cordel brasileira e o legado do médico e antropólogo Paul Ehrenreich (1855 – 1915), que

empreendeu inúmeras expedições ao Brasil.

Com de uma série de actividades científicas e culturais, as quais o Instituto Ibero-Americano realiza em estreita cooperação com as

Embaixadas do Brasil e de Portugal, como também com outros parceiros de cooperação em Portugal e no Brasil, informamos, analisamos

e reflectimos a respeito de desenvolvimentos recentes e históricos nestes países. Os eventos são acompanhados por publicações e trabal-

ho de media. Esperamos que o volume presente proporcione uma amostra da amplitude das nossas actividades. O Instituto Ibero-Americano

alegra-se em, também no futuro, contribuir para a construção e extensão de pontes entre o mundo das línguas portuguesa e alemã.

A produção da versão portuguesa desta publicação não teria sido possível sem o activo e generoso apoio das Embaixadas do Brasil e de

Portugal, com as quais já há anos o Instituto Ibero-Americano mantém uma cooperação estreita e criativa. Gostaria de aproveitar a opor-

tunidade para agradecer muitíssimo o empenho das duas Embaixadas e alegro-me antecipadamente por muitos outros projetos conjuntos.

O IAI vive não somente do seu dinamismo interno, mas sobretudo da sua rede de ligações externas. Omeu agradecimento também à asso-

ciação de promoção "Amigos do Instituto Ibero-Americano" pelo seu subsídio aos custos de impressão.

Dr. a Barbara Göbel
Directora do Instituto Ibero-Americano                                             

Barbara Göbel
Directora do IAI
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O Instituto Ibero-Americano (IAI) constitui, inegavelmente, uma referência na Alemanha, no

seu papel de ponte com o mundo ibero-americano, designadamente lusófono, materializado,

ao longo de décadas, numa vasta cooperação.

Honrando esse legado, os nossos dois países fazem agora questão de participar activamen-

te nas celebrações do 75° aniversário do Instituto. Portugal organiza a apresentação de "De

Lisboa, com saudade", conjunto de três filmes documentais, e uma mesa-redonda. O Brasil

lança a edição alemã do livro "Coronel, Coronéis" ("Die Grundherren"), de Marcos Vilaça e

Roberto Cavalcanti de Albuquerque, um clássico sobre as relações sociais no Nordeste, e rea-

liza um concerto do Quarteto Maogani de violões, um dos mais aclamados grupos instru-

mentais de música popular brasileira.

Queremos manter e aprofundar ainda mais a cooperação entre o IAI e os Governos do Brasil

e de Portugal. E, nesse quadro, agradecemos o interesse do Instituto em participar nas come-

morações do 10° aniversário da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP),

bem como a contribuição e parceria do IAI na realização desse extenso projecto de promo-

ção da cultura brasileira na Alemanha que é a Copa da Cultura.

João de Vallera Luiz Felipe de Seixas Corrêa
Embaixador de Portugal em Berlim Embaixador do Brasil em Berlim

João de Vallera
Embaixador de Portugal em Berlim

Luiz Felipe de Seixas Corrêa
Embaixador do Brasil em Berlim
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A Fundação do Património Cultural Prussiano, financiada conjuntamente pelo Governo Federal e pelos

Länder da Alemanha, é, com os seus dezassete museus, a Biblioteca do Estado, o Arquivo Secreto do

Estado, o Instituto Estatal de Musicologia e o Instituto Ibero-Americano, uma das maiores instituições

culturais do mundo. A sua tarefa principal é preservar, transmitir e completar os bens culturais prove-

nientes das colecções e dos arquivos do Estado Prussiano. A riqueza cultural emergente do pensamen-

to dos irmãos Wilhelm e Alexander von Humboldt é imensa e continua a ser um modelo para o futuro.

O aproveitamento dessa riqueza, em benefício geral, para a ciência e educação, para o intercâmbio cul-

tural e reforço do diálogo entre os povos, é a nossa missão e, ao mesmo tempo, a nossa obrigação.

O Instituto Ibero-Americano, fundado em 1930 em Berlim, é típico para desempenhar estas tarefas da

Fundação do Património Cultural Prussiano, à qual pertence desde 1962. O Instituto sobressai pela com-

binação única de biblioteca e centro de informação, instituto de investigação científica e centro de coor-

dinação de actividades culturais. Dentro da Fundação, pertence às instituições de menores dimensões,

mas cabe-lhe desempenhar a função decisiva de estabelecer uma ponte entre a Alemanha, de um lado,

e a América Latina, Espanha e Portugal, do outro. Investigadores e estudantes de todo o mundo têm

acesso a um acervo ímpar na Europa nos domínios da literatura, música e cinema relativo a essas regi-

ões. O Instituto oferece as melhores condições para o desenvolvimento de trabalho interdisciplinar.

Coopera activamente com muitas bibliotecas, universidades e centros de estudos extra-universitários,

tanto nacionais como internacionais, sendo ainda membro activo de redes, tais como a "Associação

Alemã de Investigação sobre a América-Latina" (ADLAF) e a "Rede de Centros Culturais da Europa e

América".

As actividades do Instituto Ibero-Americano iniciaram e aprofundaram, nos últimos anos, múltiplos diá-

logos interculturais. Mencionamos, a título de exemplo, a participação do IAI no festival cultural

MEXartes 2002, bem como a coordenação de um intercâmbio cultural de dois meses entre a capital

argentina e a alemã, Buenos Aires – Berlim 2004. Nos seus projectos, o Instituto tem sempre procura-

do a colaboração de outras entidades ligadas à Fundação do Património Cultural Prussiano, tais como

o Museu Etnológico e a Biblioteca do Estado.

Felicito o Instituto pelo seu septuagésimo quinto aniversário e desejo aos seus colaboladores que con-

servem no futuro os conhecimentos científicos, a curiosidade e a criatividade que distinguem hoje o IAI.

Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann
Presidente da Fundação do Património Cultural Prussiano

Klaus-Dieter Lehmann
Presidente da Fundação do
Património Cultural Prussiano
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Jorge Castro Valle
Embaixador do México
e Presidente do GEALC

Por uma feliz coincidência – quiçá um bom augúrio – a Dr.a Barbara Göbel, a primeira mulher em

lugar cimeiro do IAI, toma posse como Directora do Instituto Ibero-Americano de Berlim no mesmo

ano em que se celebram os 75 anos da fundação do Instituto.

Nestes três quartos de século de existência, o Instituto impulsionou e conseguiu atingir metas lou-

váveis. Recordo que o caminho para as atingir foi muitas vezes árduo e cheio de entraves. Nos pró-

ximos 75 anos ele não será certamente mais fácil. O Instituto, considerado por nós, ibero-america-

nos, como a alma mater da capital alemã, venceu, efectivamente, inúmeros desafios nos últimos

anos. A forma como o soube fazer – nomeadamente quando a sua própria existência esteve em peri-

go – permite-nos olhar para o passado com satisfação e encarar o futuro com optimismo.

Aproveito a ocasião do aniversário para avaliar a actividade do Instituto Ibero-Americano a partir da

perspectiva das Embaixadas dos países da América Latina e das Caraíbas na Alemanha e para lhe

manifestar o nosso mais alto reconhecimento por ter sido capaz de fomentar com grande mérito e

melhor que qualquer outra instituição o conhecimento recíproco e o entendimento mútuo entre a

Alemanha e os países da nossa região. Para nós, representantes das nações ibero-americanas que

apoiamos e usufruímos das suas actividades, o IAI é, na verdadeira acessão da palavra, uma ponte

entre dois mundos. Mostrou ser um instrumento excelente para a concretização do diálogo intercul-

tural entre a Alemanha e a América Latina, mantendo a continuidade institucional. Em suma, é

imprescindível! Se o Instituto Ibero-Americano não existisse, teria de ser criado. Dado que, por sorte,

já existe, é importante continuarmos a apoiá-lo com todo o empenho e ancorá-lo como instituição.

Na minha função de Presidente do Grupo de Embaixadores Latino-Americanos e das Caraíbas feli-

cito o Instituto Ibero-Americano pelos excelentes trabalhos desenvolvidos no decurso dos seus pri-

meiros 75 anos de existência. Eles contribuíram de forma decisiva para a prossecução do nosso

objectivo comum: a aproximação das pessoas dos nossos países, o conhecimento recíproco e o apro-

veitamento das potencialidades que resultam do que nos é comum.

Desejo muita sorte à nova directora e à sua equipa altamente qualificada no desempenho das tare-

fas que a esperam nesta etapa tão promissora que está à sua frente. Estamos à sua disposição para

uma estreita colaboração em benefício mútuo.

Com a certeza de veicular o desejo de todos os Amigos do IAI, termino com as palavras que o pri-

meiro bem-feitor do Instituto, Don Ernesto Quesada, dirigiu ao primeiro Director, Otto Boelitz: que o

nosso Instituto vivat, crescat, floreat!

Com calorosos cumprimentos

Jorge Castro-Valle K.
Embaixador do México e Presidente do
Grupo de Embaixadores da América Latina e das Caraíbas (GEALC)
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O Instituto Ibero-Americano é um exemplo único de continuidade institucional ao serviço do

entendimento e do diálogo intercultural entre a Alemanha, a América Latina, bem como a

Península Ibérica. Já antes do eclodir da Primeira Guerra Mundial existia a convicção de que

era necessário investir em e coordenar as relações científicas e artísticas que se tinham

desenvolvido, desde há algum tempo, entre a Alemanha e a América Latina. As primeiras

instituições ibero-americanas na Alemanha – o Instituto Alemão-Sul-Americano em

Aquisgrana (1912) e o Instituto Ibero-Americano em Hamburgo (1917) – foram fruto do cru-

zamento de interesses económicos e científicos. Por seu turno, o Ministério da Educação

Prussiano ponderava sobre a fundação, em Berlim, de um gabinete de informação central

para alemães e latino-americanos. Depressa se chegou à conclusão de que teriam que ficar

a cargo dessa instituição uma multiplicidade de tarefas.

Para que estes planos se concretizassem, foi necessário um outro contributo. Ele materiali-

zou-se numa oferta vinda do estrangeiro, quando o erudito argentino Ernesto Quesada doou,

ao Estado Prussiano, a biblioteca particular com 82000 volumes, reunidos por ele e seu pai,

Vicente, com a condição de que servisse como embrião de um novo instituto incumbido de

investir nas relações intelectuais entre a Alemanha e a América Latina. Assim surgiu o mode-

lo dos três pilares – informação, investigação e intercâmbio cultural – ainda hoje vigente.

Além da colecção Quesada, os fundos iniciais do IAI incluíram 25000 volumes da "Biblioteca

Mexicana" que Hermann Hagen tinha reunido com o apoio do presidente mexicano Plutarco

Elías Calles, bem como os fundos reuni-

dos pelo geógrafo Otto Quelle com a

ajuda do cônsul brasileiro Otto

Mattheis, depositados, até então, no

recém-extinto Instituto Ibero-

Americano da Universidade de Bona.

"A Biblioteca Quesada foi

pensada como embrião de um

futuro Instituto Alemão-

Latino-Americano, ou seja,

como base de uma instituição

central consagrada a investir

nas relações intelectuais entre

a cultura alemã e a latino-

americana, no coração da

Alemanha." 

Ernesto Quesada, 21.05.1928

Otto Boelitz a desempacotar a biblioteca Quesada



Os planos para a nova instituição previam o estabelecimento de departamentos por países,

dirigidos por grandes conhecedores dos mesmos. Para esses cargos escolher-se-iam repre-

sentantes das diferentes disciplinas, os quais teriam a incumbência de realizar trabalhos de

investigação nos seus campos de especialização, com o apoio de especialistas do seu depar-

tamento e também em cooperação com os outros departamentos. O Instituto deveria atingir

renome no campo da ciência através das suas publicações. Outra das tarefas do IAI era apo-

iar os artistas e cientistas latino-americanos que se encontravam na Alemanha em tudo o

que dissesse respeito a intercâmbio cultural. Na Alemanha o IAI propunha-se "esclarecer as

singularidades dos países ibero-americanos", bem como "erradicar ideias falsas".

Tencionava-se ampliar e actualizar permanentemente a biblioteca através de aquisições e

trocas.

O Instituto Ibero-Americano foi fundado em Janeiro de 1930 em

Berlim. Comemorando o "início das relações entre o Novo Mundo e o

Velho", a cerimónia de inauguração teve lugar no dia 12 de Outubro,

dia do descobrimento da América por Cristóvão Colombo, dia também

designado por Día de la Raza. Otto Boelitz, ex-ministro da Cultura e

Educação da Prússia, foi nomeado director do Instituto. A nova institu-

ição foi sediada em salas representativas localizadas no Marstall, a ala

das antigas cavalariças do Palácio de Berlim, onde se podiam realizar

conferências e grandes eventos. O Día de la Raza foi sempre celebra-

do, nos anos seguintes, no dia 12 de Outubro, no salão de festas.

Na fase inicial, a vida interna do Instituto foi bastante mais modesta do que os planos ori-

ginais haviam feito supor, uma vez que, numa época de crise económica, a instituição rece-

bia apenas uma verba diminuta do Estado Prussiano. No ano de 1934 o General de divisão

reformado, Wilhelm Faupel, próximo do Partido Operário Nacional-Socialista Alemão

(NSDAP), assumiu a direcção do IAI e pô-lo ao serviço do regime.

Faupel ocupou cargos importantes em diversas organizações económicas e outras associaç-

ões, e criou uma estreita rede de relações com a América Latina e a Península Ibérica. Sob a

sua direcção, o IAI reforçou o seu papel como centro de referência para os representantes

das elites latino-americanas e espanholas. Ao mesmo tempo,

produziu escritos propagandísticos para os ministérios

alemães, distribuindo-os também directamente no

estrangeiro. Apesar disso, o Instituto não

chegou a desempenhar um papel de

destaque na política externa

do regime nazi.

75 anos do IAI
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"O Instituto Ibero-Americano

de Berlim deseja ser um instru-

mento de melhoria das relações

científicas entre a Alemanha e a

Ibero-América. Como instituiç-

ão, há-de ser, em primeiro

lugar, um local de trabalho

científico, de investigação, inve-

stindo, ao mesmo tempo, de

forma intensa, nas relações cul-

turais entre a Alemanha e os

países ibero-americanos." 

Otto Boelitz, 1930

"O Instituto Ibero-Americano

tem de executar, actualmente,

importantes tarefas de guerra.

Da sua actividade depende

grande parte da nossa propa-

ganda dirigida aos 21 países de

língua espanhola e portuguesa,

que hoje é mais indispensável

do que nunca, e para a qual a

biblioteca especializada do

Instituto, única no seu género

na Europa, fornece o material

necessário. Os Comandos da

Wehrmacht também utilizam

esta biblioteca para certas veri-

ficações."

Wilhelm Faupel ao ministro de Estado
Prof. Dr. Popitz, 15/11/1940

Marstall: primera sede do IAI
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Em 1941, o IAI  teve de ceder a sua sede ao Departamento de Política Colonial do NSDAP e

mudar para a elegante Villa Siemens, situada um pouco longe, em Berlim-Lankwitz.

O trabalho científi-

co do Instituto era,

nessa altura, desen-

volvido com auto-

nomia limitada em

relação à política

geral de Faupel. Já

em 1930 o IAI tinha

assumido como

parte do seu pro-

grama a publicação

da revista interdisciplinar Ibero-Amerikanisches Archiv, fundada por Otto Quelle. A partir de

1939 apareceu Ensayos y Estudios, uma revista de cultura e filosofia com artigos em língua

espanhola e portuguesa. Ao mesmo tempo, a biblioteca ia crescendo. Registaram-se avanç-

os significativos na catalogação dos grandes fundos livreiros, os quais já tinham sido ampli-

ados através de compras e trocas com outras instituições. Em breve também se encontravam

no IAI documentos, colecções e doações de investigadores proeminentes em Estudos Latino-

Americanos. Esses fundos, que se revelariam quase inesgotáveis para as posteriores geraç-

ões de investigadores, serviram de base às primeiras edições de textos da série

Quellenwerke zur alten Geschichte Amerikas, aufgezeichnet in den Sprachen der

Eingeborenen [Fontes da História antiga da América, anotadas na língua dos aborígenes],

publicados pelo IAI.

Com o aproximar do final da guerra, o grupo de funcionários do Instituto era bastante reduzi-

do e a produção científica teve de ser suspensa. Os ataques aéreos e os combates deixaram as

suas marcas: perderam-se cerca de 40000 volumes. Seiscentas caixas de livros e revistas que

tinham ficado no Marstall e outros fundos que foram retirados da Villa Siemens para os prote-

ger, continuam, até hoje, desaparecidos. Faupel também desapareceu. O mais provável é que

tenha posto fim à vida, juntamente com a sua mulher, pouco antes do fim da guerra.

O Ministério de Guerra dos Estados Unidos tinha conhecimento das actividades propagandí-

sticas do IAI, porquanto considerou a possibilidade de dissolvê-lo. O grupo de funcionários

que restava conseguiu, contudo, imputar a Faupel toda a responsabilidade pelas actividades

políticas. Desta forma, o Instituto logrou sobreviver como "Biblioteca Latino-americana",

sob o controlo das autoridades municipais de Berlim. A nova nomenclatura expressava a

restrição oficial das suas funções às de uma biblioteca especializada. A primeira meta traç-

ada pela biblioteca foi a recuperação do nível atingido antes da guerra, através de compras,

trocas e doações. Pouco tempo depois, retomaram-se também as actividades científicas e o

intercâmbio cultural entre a Espanha, Portugal e a América Latina, embora de forma menos

explícita. Logo em 1949 o investigador Gerdt Kutscher conseguiu publicar o terceiro volume

das Quellenwerke zur alten Geschichte Amerikas [Fontes da História antiga da América],

A Villa Siemens em Lankwitz: segunda sede do IAI



tendo o quarto volume sido publicado aproximadamente um ano mais tarde.Com a exposiç-

ão "Argentina em Livro e em Imagem", inaugurada em 1954 na presença do Senador de

Educação Popular de Berlim e do Embaixador da Argentina, o IAI conseguiu de novo chamar

a atenção do público.

No mesmo ano, por resolução do Senado de Berlim, a instituição passou a designar-se

"Biblioteca Ibero-Americana" e, a 12 de Outubro de 1955, celebraram-se os 25 anos da sua

existência.

Nessa altura trabalhavam, em Lankwitz, 11 empregados pertencentes ao quadro, dos quais

4 com formação científica e 15 auxiliares. Os fundos da biblioteca integravam 230000 volu-

mes e cerca de 1000 revistas subscritas, com um acréscimo anual de 10000 volumes. Foi

nessa época que se iniciou a segunda série de publicações dedicada às antigas culturas ame-

ricanas, Monumenta Americana. Com a Biblioteca Ibero-Americana ressurgiu também, três

anos mais tarde, a velha tradição interdisciplinar.

O Instituto Ibero-Americano recuperou o

seu nome original em 1962, quando foi

incorporado na Fundação do Património

Cultural Prussiano, que tinha sido criada

com o objectivo de "conservar, investir e

completar" os bens culturais prussianos

que lhe tinham sido confiados, bem

como garantir "o aproveitamento desse

património cultural para a ciência e a

educação e para o intercâmbio cultural

entre os povos em proveito do interesse geral". A partir daí, o IAI voltou a encarregar-se de

um vasto leque de actividades: concertos, exposições, encontros de escritores e outras activi-

dades culturais, apoiando visitantes estrangeiros, fomentando ainda, embora com intensidades

diferentes, o trabalho da biblioteca e a investigação. As ligações directas do Instituto à

América Latina também passaram a ser bem-vistas, pois fortaleciam a posição da RFA face à

RDA em termos de política externa. Reconheceu-se que o estabelecimento de relações cultu-

rais duradouras não é possível sem contactos pessoais contínuos. Tendo por finalidade reforçá-

los, o director em exercício, Hans-Joachim Bock, empreendeu sete prolongadas "viagens de

aquisição de livros", que não tinham apenas o propósito de melhorar os processos de aquisi-

ção, mas também, através de encontros pessoais, intensificar a cooperação com autores, livrei-

ros, editores e representantes de instituições científicas.

Nos anos seguintes, verificou-se um aumento das publicações do IAI. Em 1973 apareceu o

primeiro número da revista Indiana com artigos sobre etnologia, arqueologia e línguas indí-

genas da América. O início da nova série Ibero-Amerikanisches Archiv, em 1975, materiali-

zou um velho anseio. Seguindo a velha tradição do Instituto, pretendia-se que esta revista

interdisciplinar chegasse a um grupo internacional de leitores, ao editar contribuições cien-

tíficas em diferentes idiomas.

75 anos do IAI 
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"Uma experiência fundamen-

tal nas relações com os países

da América Latina significa

que o êxito depende inteira-

mente das capacidades de

cada pessoa em estabelecer

relações pessoais…" 

Hans-Joachim Bock, 1968

"Esperemos que, hoje ou

amanhã, todas estas relações

voltem a ser úteis ao Instituto,

uma vez que nós, pessoas 

efémeras, brevemente desapa-

receremos de cena, mas os

institutos impessoais – assim o

esperamos – ficam até um

futuro mais distante! Que o

nosso Instituto vivat, crescat,

floreat!"

Ernesto Quesada a Otto Boelitz,

11/6/1933
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Potsdamer Straße 37: sede actual do IAI

Sob a direcção de Wilhelm Stegmann, o IAI mudou, no início de 1977, para as suas instala-

ções actuais. A mudança da Villa Siemens, que entretanto se tinha tornado muito pequena,

para o novo edifício, construído segundo planos do arquitecto Hans Scharoun e situado a sul

da Biblioteca do Estado, na Potsdamer Straße, demorou aproximadamente meio ano. Esta

mudança não significou apenas uma modernização das instalações, com uma melhor presta-

ção de serviço, mas também a incorporação no "Kulturforum".

O IAI celebrou aqui os 50 anos da sua existência e organizou, em 1983, um ciclo de activi-

dades que assinalaram o bicentenário do nascimento de Simón Bolívar. Com a queda do

muro de Berlim em 1989, o Instituto passou a estar situado no centro da capital da

Alemanha reunificada. Nos anos seguintes, sob a direcção de Dietrich Briesemeister, o IAI

aumentou o seu programa de actividades, reforçou as suas actividades de investigação e

publicação, intensificou a cooperação em redes e introduziu, na biblioteca, um sistema de

processamento electrónico de dados.

Apesar de uma longa evolução favorável, o IAI teve de sujeitar-se a uma dura prova quando

o Tribunal Federal de Contas recomendou, em 1996, a suspensão da investigação, da publi-

cação e do trabalho cultural, bem como a incorporação das suas colecções na Biblioteca do

Estado. O IAI recebeu o apoio da Fundação do Património Cultural Prussiano e de represent-

ações diplomáticas, grémios internacionais, instituições científicas, entidades culturais e per-

sonalidades destacadas na área da cultura, tanto dentro como fora da Alemanha, para poder

continuar a desempenhar as suas tarefas tradicionais.

A partir de 2000, tendo como base as recomendações de uma comissão de peritos, Günther

Maihold coordenou uma reestruturação conceptual e modernização do Instituto que condu-

ziu a uma melhoria do seu trabalho e à garantia da sua autonomia institucional. O conceito

original dos três pilares com o Centro de Informação, de Investigação e de Cultura manteve-

se inalterado. Barbara Göbel, a nova directora, também manterá essa direcção. Hoje, como

há 75 anos atrás, o IAI define-se como um centro interdisciplinar de trabalho científico e de

intercâmbio académico e cultural entre a América Latina, as Caraíbas, Espanha e Portugal,

tendo como núcleo a maior biblioteca europeia especializada nestas regiões. Ao mesmo



tempo, o IAI é um local de investigação extra-universitária e um local fulcral para o diálogo

entre a Alemanha e os países ibéricos e latino-americanos. Estas funções estão interrelacio-

nadas e reforçam-se mutuamente: uma biblioteca especializada de alto nível só pode desem-

penhar as suas funções e desenvolver-se ao cooperar com um corpo de cientistas competen-

tes e estando inserida em processos de intercâmbio internacionais.

A investigação de excelência, capaz de competir a nível internacional, e o intercâmbio cul-

tural com elevado grau de exigência necessitam, por seu turno, de uma excelente bibliote-

ca. São tarefas permanentes do IAI a ampliação, catalogação e conservação dos fundos da

biblioteca, o acompanhamento do programa de publicações, o desenvolvimento de investi-

gação científica de forma autónoma, o apoio a cientistas convidados e bolseiros, o estabe-

lecimento de contactos científicos, o aconselhamento de instâncias directivas e o fomento

do intercâmbio científico e cultural, através de publicações, jornadas científicas e activida-

des públicas. Devido à especificidade dos seus recursos e à sua localização, o IAI é um local

de investigação e de diálogo intercultural, reconhecido nacional e internacionalmente, com

irradiações a nível político, cultural e social.

75 anos do IAI
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Directores do Instituto Ibero-Americano

1930 – 1934 Otto Boelitz

1934 –1936 Wilhelm Faupel

1936 – 1938 Albrecht Reinecke

1938 – 1945 Wilhelm Faupel

1947 – 1957 Hermann B. Hagen

1957 – 1974 Hans-Joachim Bock

1975 – 1986 Wilhelm Stegmann

1987 – 1999 Dietrich Briesemeister

1999 – 2004 Günther Maihold

desde 2005   Barbara Göbel

Directores da biblioteca

1930 – 1957 Hermann B. Hagen

1957 – 1972 Hans-Joachim Bock

1972 – 1974 Wilhelm Stegmann

1975 – 1999 Ulrich Menge

desde 2000    Peter Altekrüger

Directores académicos
(cargo criado apenas em 1970

1970 – 1978 Gerdt Kutscher

1979 – 1987 Reinhard Liehr

1990 – 1996 Klaus Zimmermann

desde 2001   Peter Birle
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O Centro de Informação do IAI
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Ernesto Quesada

O Instituto Ibero-Americano (IAI) tornou-se o principal centro de informação sobre

a América Latina, Espanha e Portugal nos países de língua alemã. Muitos utiliza-

dores dirigem-se ao Instituto para obter informação sobre os mais variados aspec-

tos dessas regiões, recorrendo aos seus vastos fundos – livros ou mapas, revistas

ou DVDs. Outros dirigem-se ao Instituto enquanto cientistas convidados, bolseiros,

jornalistas ou pessoas interessadas, aproveitando o aconselhamento e o conheci-

mento dos colaboradores do Instituto em matéria de investigação. Outros, ainda,

mantêm-se informados sobre factos e correntes culturais actuais na América

Latina, nas Caraíbas, bem como na Península Ibérica ao assistirem a actividades

do IAI. Instâncias directivas no âmbito político, económico ou cultural pedem

informações específicas sobre a América Latina e a Península Ibérica. As embaixa-

das procuram estabelecer uma ponte entre a cultura dos seus países e a cultura

alemã, com o intercâmbio de informação. O IAI quis sempre ser mais do que uma

biblioteca – e é muito mais do que isso. Mas o que seria este centro polifacetado

de informações sem a sua biblioteca?

Já aquando da sua fundação, o Instituto dispunha de uma colecção considerável

de materiais sobre a América Latina e albergava a maior colecção, na Alemanha,

referente a esse espaço cultural. Durante mais de sete décadas trabalhou-se con-

tinuamente no enriquecimento dos fundos, através de compras, trocas e doações.

A colecção atraiu sempre cientistas e estudantes. Muitos cientistas participaram

no trabalho de investigação do Instituto e todos, sejam eles provenientes da

Alemanha, da Europa ou da América Latina, sempre estiveram e continuam a estar

interessados em ver as suas próprias obras integradas no Instituto. A ligação entre

instituto de investigação e de cultura, biblioteca e centro de informação fez surgir

uma colecção ímpar. Com os seus fundos, o IAI – a que os seus leitores chamam

"Ibero" – tem o maior acervo na Europa sobre a América Latina, Espanha e

Portugal. É a terceira maior colecção em todo o mundo depois da Library of

Congress de Washington D.C. e da Nettie-Lee-Benson-Collection da Universidade

do Texas, em Austin

Fundos iniciais (1930)

Biblioteca Quesada:

82.000 volumes

Biblioteca Mexicana: 

25.000 volumes

Biblioteca do Instituto Ibero-

Americano de Bona:

12.000 volumes
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A biblioteca do Instituto Ibero-Americano, que é relativamente jovem, sem-

pre albergou fundos modernos; a doação de Quesada constituía uma

excelente colecção de obras contemporâneas. Os fundos do IAI começam

a partir da década 80 do século XIX e atingem uma consistência inigualável

no século XX. Quem procurar incunábulos, primeiras edições ou originais de

códices maias procura, geralmente, em vão. Quem procura publicações uni-

versitárias, literatura especializada e fac-símiles encontrá-los-á no IAI.

Qual é o livro mais precioso? Uma obra com vários séculos, luxuosa, encad-

ernada em ouro, que se encontra em numerosas bibliotecas do mundo?

Ou um modesto programa de um partido político esquecido já há muito

tempo? Será um romance desconhecido ou uma dissertação, que já

só se encontra no espólio do IAI? Será um livro de poesia de Pablo

Neruda, que foi publicado em 1923 numa edição de 200 exemplares

e que apresenta a assinatura do escritor então desconhecido? O

valor de uma colecção só se revela, muitas vezes, após vários anos. E o

que provoca num investigador apenas um encolher de ombros desinteres-

sado pode suscitar noutro uma alegre exaltação.

Em 2000 foi pela primeira vez estipulado por escrito um critério para as

aquisições da biblioteca, tendo sido definidos como campos centrais de

aquisição as humanidades, a cultura e as ciências sociais, além das ciências

naturais aplicadas. Para atender às peculiaridades do mercado livreiro latino-

americano e garantir, ao mesmo tempo, um nível fiável de aquisições, o IAI teve sempre de pro-

curar caminhos próprios. Nesse contexto, as viagens de aquisição de livros são singulares. A biblio-

teca trabalha, desde os anos 70, segundo o modelo norte-americano de approved plans. Os livreiros

sediados nos diferentes países, actuando quase como agentes do Instituto, compram mediante contra-

tos blanket order as publicações que o IAI indicou e garantem, através do seu envio rápido, que os

novos títulos estejam disponíveis no Instituto poucos semanas após a sua publicação.

O IAI é generosamente apoiado, desde há anos, pela Sociedade Alemã de Investigação

(DFG). O IAI é responsável pela secção ibero-americana, no âmbito de um programa

especial para colecções específicas.

Fundos da biblioteca 
(2005)

Livros 830.000

Entrada anual de livros 17.000

Revistas 29.000

Assinatura de revistas 4.700

Mapas 69.000

Gravações 26.000

Vídeos e DVD 2.000

Fotografias e diapositivos 80.000

Recortes de jornais 350.000

Espólios 300

Cartazes, posters e gráficas 2.600

Microfilmes e microfichas 200.000



Os fundos da biblioteca do IAI são fruto dos esforços comuns de bibliotecários, investigado-

res e de leitores interessados, mas – acima de tudo – são fruto do mundo ibero-americano.

Graças a visitas de presidentes, políticos, escritores, artistas, investigadores, bolseiros da

América Latina, de Espanha e de Portugal e a contactos duradouros, o IAI recebe constante-

mente doações de livros, revistas e outros materiais que complementam generosamente as

compras efectuadas pela biblioteca. Mais de um terço das entradas anuais da biblioteca são

ofertas ou trocas. Essas entradas dão brilho ao El Dorado do saber, e o seu número deve ser

único em relação às outras bibliotecas alemãs.

Nas suas colecções especiais o IAI juntou sistematicamente materiais que são um pouco

invulgares para bibliotecas científicas. Nas colecções doadas ao IAI, que só em parte foram

sistematizadas, há ainda tesouros por desvendar. A Secção de Espólios e Colecções Especiais,

criada no ano 2000, regista manuscritos, cartas, diários, obras inéditas, etc de estudiosos,

investigadores, escritores, coleccionadores e instituições. Fá-lo, em parte, com verba da DFG

destinada a projectos, como foi o caso do espólio de Max Uhle. O vocabulário de línguas indí-

genas mesoamericanas de Eduard Seler aguarda ainda a sua primeira edição, o mesmo se

passa com o manuscrito de Saverio el Cruel de Roberto Arlt. A biblioteca recebe todos os

anos ofertas e colecções, na sua maioria como doações. Os exemplos mais recentes são os

espólios e arquivos de Alejandro Weberbauer, Wolfgang Hirsch-Weber ou o Argentinisches

Tageblatt.

Os mais de 26.000 registos sonoros da fonoteca, do disco em vinil ao DVD, contêm, além de

uma colecção quase completa de música clássica ibero-americana, todos os outros géneros

musicais numa ampla variedade: folclore, salsa, tango, samba, reggae, son, fado, flamenco e

corridos. Do conjunto fazem também parte sons curiosos, como vozes de pássaros ou ruído

de comboios, e outros mais sérios como declarações de políticos e escritores, gravações

etnográficas, cursos de línguas e, mais recentemente, áudiolivros.

O Centro de Informação do IAI
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Áreas fomentadas pela DFG

– Direito

– Parlamento

– Jornais diários da América

Latina

– Latino Studies

– Programas de intercâmbio

de revistas

– Colecções e aquisições especiais

Max Uhle, silhueta em papel  Ex libris Biblioteca Criolla Roberto Arlt, auto-retrato
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A colecção cartográfica com mais de 69.000 mapas, plantas de cidades, mapas históricos,

gravuras e desenhos, fotografias aéreas ou de satélite, bem como mapas temáticos, sejam

linguísticos ou económicos, abre novas perspectivas, derruba fronteiras ou fá-las ressurgir,

abre acesso a mares que guerras tinham fechado, une o passado ao presente e ajuda a com-

preender a distância e o espaço.

Na colecção de fotografias do Instituto estão presentes exemplos destacados da criação de

fotógrafos ilustres como Hugo Brehme, Guillermo Kahlo ou Marc Ferrez. As velhas fotografi-

as em lâminas de vidro de locais arqueológicos são, talvez, os únicos testemunhos que nos

restam dessas culturas passadas. Muitas vezes são fotografias que não estão à disposição

ou estão disponíveis de forma insuficiente, carecendo, algumas, de urgentes medidas de

restauro.

A colecção de cartazes do IAI resultou da reunião esporádica de exemplares da área da cul-

tura e da política. Só desde 2004 existe uma política de aquisição e selecção próprias. Os

trabalhos do Taller de Gráfica Popular mexicano, recentemente adquiridos, bem como as

obras de José Guadalupe Posada atingiram, entretanto, dimensões que ultrapassam em

muito o que outras colecções podem oferecer. Estes materiais são a base de exposições pró-

prias, que estão patentes em Berlim e noutras cidades, no âmbito do Programa Federal na

Fundação do Património Cultural Prussiano.

Entre os fundos "normais" da biblioteca também se encontram colecções extraordinárias,

únicas no mundo. A Biblioteca Criolla com mais de 2000 folhetos de literara popular argen-

tina (1880 – 1920), reunidos pelo folclorista Robert Lehmann-Nitsche, é absolutamente

ímpar. Está a ser constantemente ampliada uma colecção parecida de literatura de cordel

brasileira que se conta já hoje entre as maiores a nível internacional. Ambas irão ser digita-

lizadas nos próximos anos pelo Instituto Ibero-Americano e estarão acessíveis através da

Internet.



Paralelamente ao trabalho de recolha e complemento dos fundos, a disponibilização dos

materiais, a sua conservação e, principalmente, um melhor acesso às colecções constitui

também parte importante do trabalho da biblioteca do IAI. Uma particulariedade do

Instituto é a catalogação individual de artigos e ensaios publicados em revistas ou volumes

colectivos. No catálogo registam-se 10000 novas entradas de artigos e ensaios por ano. O

serviço Current Contents que, desde o ano de 2000, coloca na Internet, com acesso gratui-

to, os índices de mais de 1500 revistas também facilita o acesso aos artigos de revistas

(www.iai.spk-berlin.de/biblioth/ccstartd.htm).

No ano de 2005, o acesso aos fundos da biblioteca melhorou significativamente. A situação

anterior de catalogações um tanto confusas foi quase definitivamente superada. Com a par-

ticipação do IAI no Catálogo Comum Unificado (GKV) e no Catálogo Virtual de Karlsruhe

(KVK), os materiais são muito mais fáceis de encontrar. É de suma importância que, pela pri-

meira vez a partir do ano 2005, os livros, as revistas, os espólios, bem como todos os supor-

tes sonoros estejam juntos num só catálogo electrónico (www.iaicat.de).

O Centro de Informação do IAI
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A retroconversão do catálogo alfabético com 1,2 milhões de fichas foi concluída, após 

5 anos de trabalho com esse objectivo. Seguir-se-á a conversão de outros catálogos de

fichas, por exemplo, o velho catalógo temático e o catálogo cartográfico. É objectivo decla-

rado registar todos os fundos do Instituto num só catálogo electrónico e torná-lo acessível

ao público.

Durante os últimos anos, a biblioteca trabalhou intensamente na melhoria dos seus serviços

e na criação de um Centro de Informação abrangente. Diariamente, cerca de 200 utilizado-

res usufruem dos nossos serviços. A sala de leitura foi remodelada e passou a contar com 76

lugares de trabalho, bem como tomadas para computadores portáteis.

Pode aceder-se à Internet em 10 computadores públicos, estando disponíveis outros compu-

tadores para pesquisa no catálogo. A rede de CD-ROM permite aceder a 200 bases de dados

e a bases de dados online nacionais e internacionais, tais como a Hispanic American

Periodicals Index-Online, a Chicago Database, a World Affairs Online, a Modern Language

Association, bem como a bases de dados com os conteúdos completos de revistas como

JSTOR e Fuente Académica ou ao Banco Electrónico de Revistas (EZB).

Os colaboradores da biblioteca dão in loco informação balizada, oferecem visitas especiali-

zadas com propósitos específicos e instruem sobre a utilização dos bancos de dados. O

Centro de Informação do Instituto Ibero-Americano também oferece o seu know-how e

aconselhamento fora do Instituto. Os investigadores e especialistas do IAI aconselham as

instâncias directivas do âmbito político, administrativo e cultural, estabelecem redes nos

domínios da ciência e da investigação, informam a imprensa e o público em geral sobre

temas actuais e enfoques temáticos, organizam encontros informativos, proferem conferên-

cias, elaboram dossiês, publicam e respondem a consultas externas com o seu saber especi-

alizado.

Os materiais da biblioteca não são disponibilizados apenas em Berlim, mas também em

outros locais da Alemanha e do estrangeiro, através do serviço de requisições à distância ou

do Serviço de Entrega Directa de Documentação SUBITO, sujeito a custos. Todos estes servi-

ços são solicitados com grande frequência desde há muitos anos.

Números de requisições 

2001 2002 2003 2004

Requisições 100.968 103.654 126.943 131.238



A partir de finais dos anos 90, a biblioteca tem vindo a aumentar sistematicamente a sua

participação em redes nacionais e internacionais. Os workshops que oferece sobre

"Aquisição de materias da América Latina" servem para transmitir, a nível nacional, esse

know-how específico adquirido. A nível europeu, a REDIAL (Rede de Documentação e

Informação sobre a América Latina) constitui a base de cooperação mais importante. A nível

internacional, a mais importante é o SALALM (Seminar on the Acquisition of Latin American

Library Materials), uma associação mundial de bibliotecas e bibliotecários especializados em

temas da América Latina. Durante o encontro anual desta associação têm surgido numero-

sos projectos comuns na área da filmagem e da digitalização, bem como em outras áreas de

cooperação internacional.

A colocação online, em Novembro de 2004, da Biblioteca Especializada Virtual Ibero-

Americana Cibera representa um importante passo para a biblioteca híbrida. Cibera possibli-

lita aceder aos fundos via digital, independentemente do lugar de consulta. Graças à Cibera

- um projecto conjunto apoiado pela DFG - é possível, através de um metamotor de busca,

entrar nos fundos de várias bibliotecas que possuem materiais sobre a América Latina,

Espanha e Portugal. Além disso, pode aceder-se a fontes de qualidade da Internet, a textos

electrónicos completos, ao serviço Current Contents do IAI, ao banco de dados de inves-

tigadores alemães sobre a América Latina e

a muitos outros recursos (www.cibera.de).

Parceiros Cibera

Instituto Ibero-Americano de Berlim

Instituto de Estudos Ibero-Americanos de Hamburgo

Biblioteca Estatal e Universitária de Hamburgo

Biblioteca Estatal e Universitária de Bremen

Seminário de Filologia Românica da Universidade Vestefálica de Wilhelm de Münster

Fundação Friedrich Ebert, Bona
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Tendo em conta que o hibridismo entre as colecções tradicionais e o acesso, independente-

mente do local, a recursos electrónicos, tem um papel cada vez mais importante no atendi-

mento adequado à comunidade científica, o Centro de Informação do IAI também reforçará

ainda mais a digitalização de partes das suas colecções. Além da sua oferta electrónica, o

IAI considera que faz parte das suas funções servir de plataforma para conteúdos relevantes

para a investigação. Assim, o Instituto identifica e regista fontes digitais de acesso livre e

coloca-as à disposição dos utentes, segundo normas profissionais e em cooperação com par-

ceiros nacionais e internacionais.

Com a planificação e realização de um segundo depósito para a biblioteca, cuja entrega está

prevista para 2010, o IAI obteve segurança de planeamento para o século XXI. A desacidifi-

cação massiva de livros e revistas deterioradas representa outro desafio. Com o objectivo de

preservar a colecção para as gerações futuras, iniciar-se-á um projecto plurianual para a des-

acidificação massiva dos fundos da biblioteca. A preservação dos fundos e das colecções

electrónicas é outro desafio para a infra-estrutura do Centro de Informação. Em cooperação

com outras bibliotecas alemãs e internacionais, está a ser planeada a realização de medidas

de arquivo a longo prazo para materiais digitalizados. Nos próximos anos, o IAI tenciona tor-

nar mais conhecidos os seus fundos e serviços e aumentar a intensidade de utilização dos

mesmos. Mediante inquéritos regulares aos utentes, o IAI expõe-se à avaliação crítica dos

seus serviços para definir novas áreas específicas de actividade, redefinir o seu perfil com

maior precisão, continuar a melhorar os seus serviços, assumir novas tarefas e fortalecer o

vínculo dos utentes ao seu "Ibero". Ambiciona tornar-se realidade a visão de um one-stop-

shop, um ponto de convergência no qual todos os meios disponibilizem a informação reque-

rida sobre a América Latina, as Caraíbas, Espanha e Portugal. O futuro do IAI estará tanto na

área clássica da informação, como na área digital e virtual. As possibilidades únicas resul-

tantes da combinação de centro cultural, de investigação e de informação constituem uma

base firme e são, ao mesmo tempo, um complemento mútuo muito fértil.





Um longo caminho até Meca

Um longo caminho até Meca. 

O Centro de Investigação do Instituto Ibero-Americano

A combinação de realização de serviços de biblioteca, trabalho cultural, investigação pró-

pria, apoio à investigação, colóquios científicos e publicação é uma característica peculiar do

Instituto Ibero-Americano, numa articulação difícil de encontrar a nível internacional. O pri-

meiro director do IAI, Otto Boelitz, descreveu as tarefas científicas do instituto no ano de

1930 nos seguintes termos:

"A tarefa de tornar frutíferos os ricos tesouros da biblioteca tem de caber a todos os investiga-

dores interessados. […] Com vista à realização desta ideia deverão ser criados no Instituto

departamentos por países, encarregados de executar tarefas de investigação nessas áreas específi-

cas com todo o rigor científico e sob a direcção de profundos conhecedores dos países. Os direc-

tores dos departamentos serão apoiados nas suas tarefas por colaboradores científicos com forma-

ção prévia para o desempenho dessas funções específicas."

Mais se dizia que no IAI "todo esse grande campo da cultura ibero-americana devia ser estu-

dado por eruditos de renome". Contudo, não foi possível levar a cabo, no IAI, em nenhuma

altura uma actividade de investigação própria tão ampla. Os investigadores que se distingui-

ram pelas suas publicações científicas, até ao final da Segunda Guerra Mundial, foram a

historiadora de arte Gertrud Richert e o geógrafo Otto Quelle. Só este último publi-

cou, entre 1930 e 1941, mais de 30 artigos na revista Ibero-Amerikanisches

Archiv, que ele próprio dirigia. É verdade que, desde a sua fundação, o

Instituto teve sempre ligações estreitas com especialistas destacados

em culturas pré-colombianas, principalmente com Walter Lehmann

e Max Uhle, porém apenas em 1942 se conseguiu instituir um

cargo permanente para um etnólogo. Este foi ocupado

por Gerdt Kutscher (1913-1979), que alcançou reno-

me com a publicação dos espólios de Walter

Lehmann e de Max Uhle, bem como com

as suas próprias publicações. Em

reconhecimento dos seus méri-

tos "e da crescente impor-

tância conferida à

componente cien-

tífica do



IAI", Kutscher foi nomeado o primeiro director científico em 1970. Até finais dos anos 70 as

investigações do IAI restringiam-se aos domínios da arqueologia, etnologia e história da

arte. Sob a direcção de Reinhard Liehr, director científico de 1979 a 1987, a investigação foi

alargada a temas históricos.

A nomeação do romanista Dietrich Briesemeister para o cargo de director em 1987 repres-

entou um notável impulso para a investigação no IAI. Sob a sua direcção (1987-1999), o IAI

ganhou renome no domínio das ciências literárias e linguísticas. Para isso também contribu-

iu o linguista Klaus Zimmermann, que foi director científico de 1990 a 1996. A partir de

1996, as tarefas de investigação do IAI ficaram em perigo devido às recomendações do

Tribunal Federal de Contas. Apenas sob a direcção do especialista em ciência política

Günther Maihold (director do Instituto de 1999 a 2004) a investigação foi estabelecida for-

malmente como tarefa permanente do IAI. Tendo em conta, entre outros factores, as funções

de capital da cidade de Berlim, o Instituto acrescentou às suas temáticas centrais os domí-

nios das ciências políticas e sociais, sem descuidar com isso o seu compromisso tradicional

com as humanidades e os estudos culturais. O Instituto conta actualmente com quatro luga-

res fixos para actividades de investigação, que são ocupados por uma historiadora, um espe-

cialista em ciências literárias, um especialista em ciências políticas e um etnólogo. Outros

colaboradores do IAI, que desempenham sobretudo funções bibliotecárias, trabalham tam-

bém em projectos na área de investigação. Na sua qualidade de entidade extra-universitária

de investigação, o IAI não oferece cursos próprios, mas os colaboradores científicos desem-

penham, tradicionalmente, funções docentes em várias universidades.

Desde há alguns anos, as investigações desenvolvidas pelo IAI enquadram-se num conceito

específico. Este prevê duas temáticas principais: "As relações entre a Europa e a América

Latina no passado e no presente" e as "Construções de identidade na América Latina: estra-

tégias de diferenciação e de apropriação". Dentro destas duas temáticas estão a ser realiza-

dos cerca de uma dúzia de projectos, a maioria dos quais em colaboração com outros cen-

tros de investigação nacionais e internacionais. O IAI considera que um aspecto essencial da

sua tarefa é fomentar projectos com outras pessoas e instituições, unir recursos e estabele-

cer redes de intercâmbio.

Não só a biblioteca especializada, ímpar na Europa, mas também os quase 300 espólios de

eruditos, constituem um fundo valioso para a investigação nacional e internacional. A dispo-

nibilização formal e a avaliação científica dos espólios pertencem às tarefas mais importan-

tes do Instituto. Devido à escassez de recursos, só foi possível até agora ordenar e catalogar

uma parte desses materiais. Foi dado um passo importante nesse sentido com um projecto

para catalogar e ordenar o espólio de Max Uhle, realizado com o apoio da DFG e concluído

em 2003. Nos próximos anos prevê-se uma tarefa similar com outros espólios para disponi-

bilizar junto de investigadores nacionais e internacionais muitos outros tesouros conserva-

dos no IAI.

O Centro de Investigação do IAI
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Exemplos dos quase 300 espólios ao IAI 

• De Ernesto Quesada e seu pai Vicente, cuja biblioteca constituiu o fundo inicial do IAI, possui

documentos, manuscritos e correspondência.

• De Teobert Maler (1842-1917), um dos grandes pioneros na área da investigação dos maias,

encontram-se no IAI manuscritos, cadernos de apontamentos, planos arquitectónicos e fotogra-

fias de monumentos arqueológicos.

• De Robert Lehmann-Nitsche (1872-1938), antropólogo e folclorista, que desempenhou muitos

anos funções de director de um museu em La Plata (Argentina), o IAI tem fotos, cartas e manus-

critos. A sua colecção de literatura popular da América Latina entrou para os fundos do IAI

como Biblioteca Criolla.

• Depois dos nacional-socialistas o obrigarem a reformar-se do seu cargo de director do Instituto

de Investigação do Museu Etnológico, o estudioso da América Walter Lehmann (1878-1939), em

1934, disponibilizou, a título de empréstimo, a sua grande biblioteca ao IAI. Em 1950 ela pôde

ser comprada com recursos do senado de Berlim. Assim passaram a ser propriedade do IAI

25.000-30.000 volumes impressos, numerosos manuscritos, abrangente material gráfico,

mapas, impressões raras e facsímiles valiosos.

• O IAI possui o espólio de manuscritos do berlinense e estudioso da América Paul Ehrenreich

(1855-1914), que se destacou com os seus trabalhos sobre a mitologia comparativa e a etno-

grafia do Brasil.

• Do espólio de Eduard Seler encontram-se no IAI, entre outras, 235 caixinhas com cerca de 800-

1000 fichas de vocábulos de 38 línguas indígenas americanas, principalmente do nahuatl. Estes

vocabulários manuscritos constituem uma importante parte – até hoje quase não avaliada – da

obra do fundador dos Estudos Pré-colombianos na Alemanha.

• Depois de várias décadas de actividade no Peru, na Bolívia, no Chile e no Equador, o arqueólo-

go Max Uhle (1856-1944) colaborou estreitamente com o IAI, após o seu regresso a Berlim, em

1933. Doou ao Instituto a sua biblioteca e os seus numerosos manuscritos inéditos.

• Do espólio do importante escritor argentino Roberto Arlt (1900-1945) o IAI adquiriu, entre

outros, manuscritos, cartas e fotografias.

Encontra-se na web uma lista completa dos espólios do IAI  
http://www.iai.spk-berlin.de/biblioth/nachl/nachls.htm 

Para fortalecer regionalmente as redes de investigação sobre a América Latina, o IAI tomou

a iniciativa de fundar, em Maio do ano 2000, a "Rede de Centros de Investigação sobre

América Latina Berlim-Brandenburgo" (ForLaBB). Trata-se de uma rede, em que colaboram

as principais instituições universitárias e extra-universitárias da região. Além do IAI, são

estes: o Instituto Latino-americano da Universidade Livre de Berlim, os Institutos de Filologia

Românica da Universidade Humboldt e da Universidade Livre, ambas de Berlim, a

Universidade de Potsdam e o Museu Etnológico da Fundação do Património Cultural

Prussiano. Entre os objectivos do ForLaBB contam-se o fomento do intercâmbio de ideias e

de informação entre as diferentes disciplinas e a promoção da cooperação entre as institui-



ções envolvidas. O ForLabb tem uma lista electrónica de endereços coordenada pelo IAI que

serve para a difusão de informações sobre toda a espécie de actividades científicas e de

investigação na região. Um banco de dados, acessível por Internet, dá informações sobre

investigadoras e investigadores, que trabalham na região sobre a América Latina e as

Caraíbas (www.lateinamerika-forschung-berlin-brandenburg.de). Desde o Semestre de

Inverno de 2003/2004, o ForLaBB, juntamente com várias instituições suas parceiras, organi-

za ciclos de conferências interdisciplinares na zona.

No futuro, intensificar-se-á a cooperação do IAI com instituições de investigação da região,

não apenas com as que trabalham tematicamente com a América Latina, mas também com

o Centro de Ciências de Berlim, o Colégio de Ciências da mesma cidade e a Academia de

Ciências de Berlim-Brandenburgo. O IAI participa activamente desde há muito na Associação

Alemã de Investigação sobre a América Latina (ADLAF). Nos próximos anos, o Instituto, indo

mais longe do que acontece hoje, procurará ainda empreender projectos conjuntos com

outras universidades e centros de investigação da Alemanha, Europa, América Latina e

Estados Unidos.

Outra parte importante dos esforços que o IAI empreende para aumentar a sua presença

internacional como centro de investigação é o programa de bolsas de estudo, iniciado em

2002. Este programa permite apoiar 8 a 10 projectos por ano, preferencialmente aqueles que

se relacionam com as áreas de investigação centrais do Instituto. As bolsas, concedidas por

períodos máximos de três meses, têm como objectivo proporcionarem a investigadores euro-

peus e latino-americanos a utilização dos excelentes fundos da biblioteca e das colecções

especiais do IAI para os seus trabalhos de investigação e, ao mesmo tempo, estabelecerem

e aprofundarem contactos com os investigadores do IAI. Para tal contribui um colóquio inter-

disciplinar científico, que se realiza regularmente, no qual os investigadores convidados

apresentam e discutem os seus projectos com investigadores do Instituto. O programa de

bolsas de estudo do Instituto representa um complemento importante a programas de outras

instituições de apoio, tais como o Serviço Alemão de Intercâmbio Académico e a Fundação

Alexander von Humboldt.

No âmbito das suas próprias tarefas de investigação, mas também no contexto da coopera-

ção com outras instituições de investigação nacionais e estrangeiras, o IAI organiza, por ano,

numerosas conferências individuais e quatro a seis congressos ou simpósios internacionais

de maior escala.

O Centro de Investigação do IAI
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Simpósios internacionais organizados pelo IAI nos anos de 2003 a 2005

• A Construção da modernidade periférica: o caso do Brasil (22/1/2003); em colaboração com o

Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ);

• Identidades em movimento: política e vida quotidiana no Brasil (4-5/2/2003); em colaboração

com o Instituto Latino-Americano da Universidade Livre de Berlim;

• Memória literária na transição em Espanha (4-6/6/2003); em colaboração com a Universidade

Christian Albrecht de Kiel;

• Segundo fórum de diálogo argentino-alemão (26-27/6/2003); em colaboração com a Fundação

para a Ciência e Política (SWP) / Conselho Argentino de Relações Internacionais (CARI) /

Instituto Goethe / Inter Nationes / Fundação Heinrich Böll / Ministério de Assuntos Exteriores

da Alemanha / Instituto de Estudos Ibero-Americanos de Hamburgo;

• Venezuela na encruzilhada – Consequências da primeira crise do sistema do novo populismo

latino-americano (15-16/10/2003);

• Literatura – História – Política: as relações entre a Europa e a América Latina (23-24/10/2003);

em colaboração com a Universidade Católica de Eichstätt;

• O papel de comissários e as relações interculturais entre a Europa e a América Latina 

(11-12/12/2003); em colaboração com o Centro Nacional de Investigação, Documentação e

Informação de Artes Plásticas, México;

• O nacional-socialismo e a América Latina. Instituições, representações e construções 

(28-29/5/2004);

• The "Other Atlantic": The Black Atlantic, its History and Present (24-26/6/2004); em colaboraç-

ão com a Universidade de Colónia;

• Recepção de literatura latino-americana na Alemanha. Estado actual e perspectivas 

(1-3/7/2004);

• A modernidade nas metrópoles. Roberto Arlt e Alfred Döblin (30/9-2/11/2004) em Berlim e 18-

20/10/2004 em Buenos Aires); em colaboração com o Centro Cultural General San Martín /

Governo da Cidade Autónoma de Buenos Aires, Secretaria da Cultura;

• Haiti 1804 – 2004 (4-6/11/2004); em colaboração com a Universidade de Heidelberg /

Sociedade de Investigação sobre as Caraíbas;

• Brasil e as Américas: convergências e perspectivas (2-4/12/2004); em colaboração com o

Instituto Latino-Americano da Universidade Livre de Berlim;

• Políticas de regulação do plurilinguismo: As relação entre língua, nação, identidade e poder em

Espanha, na América hispânica e nos Estados Unidos da América (2-4/6/2005); em colaboração

com o Instituto de Filologia Românica da Universidade Livre de Berlim;

• Culturas urbanas da memória: Berlim e Buenos Aires (21-23/6/2005); em colaboração com a

Academia Europeia de Berlim / Fundação Heinrich Böll / Central de Formação Política de Berlim

/ Centro de Memória Berlim-Hohenschönhausen / Fundação para a Investigação da Ditadura

SED / Casa da Conferência de Wannsee / Encarregada da Documentação do Serviço Secreto da

Ex-RDA pelo Governo Federal;

• México e a economia atlântica (27-29/10/2005); em colaboração com o Instituto Latino-

Americano da Universidade Livre de Berlim;

• Dom Quixote na América Latina (10-12/11/2005); em colaboração com o Instituto Cervantes e

a Universidade Oxford Brookes.



Os resultados dessas conferências, que com a colaboração de numerosos especialistas

estrangeiros, traçam frequentes vezes um quadro polifacetado da história, cultura e política

da região são geralmente publicados. O IAI dispõe de três revistas e três séries de monogra-

fias próprias:

• Iberoamericana. América Latina – Espanha – Portugal é uma revista trimestral de lite-

ratura, história e ciências sociais que publica contribuições exclusivamente em espan-

hol, português e inglês. É publicada desde 2001, tendo sucedido ao Ibero-

Amerikanisches Archiv, fundado em 1924 e editado pelo IAI entre 1930 – 1944 e entre

1975 – 2000.

• A revista Indiana é publicada anualmente desde 1972 e é dedicada ao estudo dos povos

indígenas, línguas e culturas da América do Sul e da Mesoamérica. Tradicionalmente

vocacionada para os vários ramos da investigação pré-colombiana, Indiana passou a

integrar recentemente cada vez mais contribuições da área da etnologia, estando aber-

ta a ligações interdisciplinares com as áreas de história, ciências sociais e culturais.

• Desde 2003 é publicada a Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana (RILI). É

dedicada ao estudo das línguas ibero-americanas em todos os países de língua espan-

hola e portuguesa.

• Na Bibliotheca Ibero-Americana, publicada desde 1959, encontram-se monografias e

volumes colectivos sobre um vasto leque de aspectos da realidade ibérica, de literatura

a língua, passando pela história, economia e política. Entre os mais de cem livros publi-

cados até ao ano 2005 nesta série, merece especial destaque a série "heute": Mexiko

heute. Politik, Wirtschaft, Kultur, que foi publicado pela primeira vez em 1992, já foi

reeditado várias vezes e se tornou uma obra de consulta obrigatória. Os outros volumes

da série "heute", Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Portugal e Espanha (este últi-

mo já chegou à quarta edição) oferecem também uma visão ampla e bem fundamenta-

da da história, política, economia e cultura do respectivo país.

• Na Biblioteca Luso-Brasileira, iniciada em 1996, são publicados trabalhos sobre a cultu-

ra e a política do mundo lusófono.

• Nos suplementos da Indiana encontram-se monografias e volumes colectivos que tema-

ticamente correspondem à revista Indiana.

O Centro de Investigação do IAI 
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Além destas séries e outras numerosas publicações individuais, que cada vez mais se publi-

cam em cooperação com editoras latino-americanas, o IAI edita, ele próprio, três séries mais

pequenas: o Ibero-Analysen, que contém informações actuais que extravasam o horizonte da

política diária, sobre aspectos políticos, económicos, sociais e culturais dos países ibero-

americanos. As Ibero-Bibliographien apresentam selecções bibliográficas sobre temas liga-

dos às áreas de investigação e de colecção centrais no IAI. Na série Ibero-Online publicam-

se conferências de destaque que foram proferidas no IAI. As três séries referidas também se

encontram na Internet, em formato PDF, para downloads gratuitos.

Durante muito tempo a actividade de investigação do IAI foi pouco perceptível junto do

público, apesar de Ernesto Quesada (1958-1934), com a doação da sua biblioteca ter dado

o impulso decisivo para a criação do IAI e ter aspirado a tornar o Instituto uma "Meca para

a investigação latino-americana na Europa". Nele, os investigadores e estudantes alemães

teriam a oportunidade de se familiarizarem com a história e o mundo intelectual da América

Latina, e os investigadores latino-americanos encontrariam um pouco da sua pátria no meio

da Europa. O IAI corresponde, hoje em dia, em grande parte a esse desejo de Ernesto

Quesada. O Instituto oferece uma infraestrutura institucional extraordinária, um acompan-

hamento altamente profissional e livre de burocracia e um estimulante ambiente de trabal-

ho interdisciplinar a investigadores alemães e internacionais. Tudo isto, aliado às próprias

actividades do Instituto no domínio da investigação e publicação, gera um conjunto de

características singulares que torna uma viagem a Berlim proveitosa para qualquer investi-

gador interessado na América Latina, Espanha e Portugal.
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A doação da biblioteca particular do erudito argentino Ernesto Quesada ao Estado Prussiano

esteve na origem da fundação do Instituto Ibero-Americano no ano de 1930. Contudo esta

doação não foi incondicional. Quesada tinha em mente a criação de um centro autónomo e

interdisciplinar de informação, investigação e cultura, uma "instituição central que investis-

se nas relações intelectuais entre a cultura alemã e latino-americana, no coração da

Alemanha". Assim, a transmissão e o diálogo cultural tiveram já um papel de destaque na

concepção do Instituto.

Consequentemente, o IAI foi definido como centro de comunicação intercultural e

ponte para a Península Ibérica e a América Latina. Contudo, durante o nacional-

socialismo o IAI foi utilizado como instrumento de propaganda. As actividades cul-

turais, nomeadamente as celebrações do Día de La Raza, bem como conferências

sobre a tão aclamada "Amizade com a América Latina" tinham o objectivo de contribuir

para a difusão da ideologia racial do nacional-socialismo. Depois da Segunda Guerra

Mundial, as actividades do Instituto ficaram, inicialmente, circunscritas ao trabalho de

biblioteca. Qualquer actividade cultural tinha de ter uma ligação directa às colecções.

Realizou-se nestas condições uma exposição sobre a Argentina, no ano de 1954, e em 1959

sobre Alexander von Humboldt, Alfonso Reyes e os 25 anos da editora mexicana Fondo de

Cultura Económica.

Com a integração do IAI na Fundação do Património

Cultural Prussiano, em 1962, aumentaram também as

actividades culturais. Já nesse ano se realizou, por inici-

ativa da revista Humboldt, um encontro de escritores,

no qual estiveram presentes, entre outros, Enrique

Anderson Imbert, Rosario Castellanos, León de Greiff, João

Guimarães Rosa e Juan Rulfo, e no qual os escritores alemães

convidados, na sua maioria, se destacaram pelo manifesto des-

interesse. Melhor êxito teve o encontro seguinte entre escritores

latino-americanos e alemães, em 1964, no qual participaram,

entre outros, Ciro Alegría, Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis

Borges, Julio Ramón Ribeiro, Augusto Roa Bastos e João

Guimarães Rosa, bem como, da parte alemã, entre outros, Hans

Magnus Enzensberger e Günter Grass.



Este encontro – a par da exposição sobre

Alexander von Humboldt (1969) e sobre "Arte

popular na América Latina" (1975), que não

decorreu no Instituto – foi um dos poucos

eventos culturais desta dimensão. No

‘Lankwitz’ tranquilo, longe do centro de acti-

vidades culturais de Berlim ocidental, o inter-

câmbio cultural limitava-se, essencialmente, à

recepção de visitas de Estado e de figuras pro-

eminentes da cultura dos países ibéricos e

latino-americanos.

A mudança para o "Kulturforum", em 1977,

produziu, inicialmente, poucas alterações. As

actividades culturais foram-se alargando

muito gradualmente, sem que o programa cul-

tural constituísse um pilar fundamental do

Instituto. É certo que se continuaram a organi-

zar exposições – por exemplo com os fundos

de Rugenda do Instituto (1978), a "Arte dos

Huicholes" (1979) e sobre o tema "Artistas

alemães na América Latina. Pintores e natura-

listas do século XIX ilustram o continente"

(1979). Nessa área, a integração do Instituto

na Fundação do Património Cultural

Prussiano, com larga experiência museo-

lógica, teve uma influência positiva. Contudo,

passaram ao lado do IAI muitas evoluções

fundamentais da cultura latino-americana,

espanhola e portuguesa e a sua recepção na

Alemanha. Nem o "boom", na Alemanha, da

literatura latino-americana, escolhida como

tema no primeiro programa especial da Feira

do Livro de Francoforte, em 1976, e no Festival

"Horizonte ‘82", se repercutiu nas actividades

do Instituto, nem o entusiasmo pela cultura

popular latino-americana nos anos 80, ou a

recepção da movida espanhola nele se fez

sentir. O Instituto participou apenas com uma

exposição sobre arte contemporânea uruguaia

no festival Horizontes de 1982.

O Centro Cultural do IAI 
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O alargamento das actividades cul-

turais a outros géneros ocorreu ape-

nas em meados dos anos 80. O IAI

passou a organizar, mais frequente-

mente, sessões literárias, concertos, coló-

quios e conferências – geralmente por inici-

ativa de associações culturais ibero-ameri-

canas, embaixadas ou consulados. Com a

mudança sucessiva das embaixadas de

Bona para Berlim, nos anos 90, cimentou-se

a cooperação nesta área. O conteúdo do

programa de actividades aumentou, mas

ainda se baseava muito – com excepção dos

simpósios científicos – nas ofertas de

outras entidades. A cooperação com outras

instituições limitava-se a universidades,

embaixadas e associações culturais, sendo

o contacto com berlinenses, ou até com

institutos culturais internacionais, muito

esporádico.

As actividades na área das exposições aumentaram entre meados dos anos 80 e meados dos

anos 90. O Instituto participou na planificação de exposições em vários locais, tanto dentro

como fora da Alemanha. Tematicamente, restringiam-se ao século XIX e, sobretudo, a

Alexander von Humboldt e aos pintores com ele relacionados, tendo o IAI recorrido amiúde

aos fundos de Rugenda. A par disso, comemoraram-se datas importantes: em 1983, houve

uma exposição com acto solene e ciclo de conferências dedicado à comemoração do bicen-

tenário do nascimento de Simón Bolívar; em 1992 esteve patente a exposição "América

1492 – 1992 com a participação científica e organizativa do Instituto. Novos mundos, novas

realidades" no Martin-Gropius-Bau. As leituras de obras por parte de autores conhecidos,

como Maryse Condé ou Gonzalo Rojas, continuaram a ser excepções; os concertos, sobretu-

do de música clássica, foram,

geralmente, realizados no Insti-

tuto por parte das embaixadas ou

dos consulados.

JJohann Moritz Rugendas: O cume do vulcão Ixtaccihuatl



Como consequência de modificações estruturais e de pessoal no Instituto, bem como

da criação de uma secção de Relações Públicas e de Gestão Cultural, realizam-se

muito mais actividades culturais desde 2000 (o seu número duplicou, chegando a

cerca de 150 por ano), apesar do modesto orçamento nesta área. Esta evolução é

acompanhada por uma nova concepção do trabalho cultural. Se antes se realizavam, sobre-

tudo, exposições e congressos científicos por iniciativa do IAI, há hoje actividades culturais

de outro género que também correspondem à concepção cultural do IAI, o qual toma a inici-

ativa de procurar cooperações com entidades culturais, tanto na Alemanha como no estran-

geiro. Por um lado, torna-se mais fácil abordar temas e conteúdos actuais, relacionados com

as colecções da biblioteca ou com investigações levadas a cabo pelo Instituto. Focalizar

temas específicos durante um período de tempo alargado facilita a sua divulgação para o

exterior. Ao mesmo tempo, o centro cultural do IAI, com todo o seu trabalho de difusão, é o

ponto de contacto entre o Centro de Informação, o Centro de Investigação e o exterior, vei-

culando os resultados das investigações.

Temas especiais desde 2001

2001: Caraíbas / Intelectuais e poder

2002: Espanha / México

2003: Chile

2004: Berlim – Buenos Aires

2005: 400 anos de Dom Quixote / 75 anos do IAI

2006: Migração / Futebol

Por outro lado, produzem-se sinergias através da cooperação na planificação e na realizaç-

ão de actividades com outras instituições de Berlim, tais como: a Casa das Culturas do

Mundo, o Instituto Cervantes, a literaturWERKstatt, o programa berlinense para artistas bol-

seiros do Serviço Alemão de Intercâmbio Académico (DAAD), o Festival Internacional de

Literatura de Berlim e o Serviço Pedagógico dos Museus.

A par disso, o IAI mantém a tradição de mostrar os seus fundos a um público mais vasto, não

apenas nas instalações do Instituto, mas também fora delas. Além das exposições temáticas

dos fundos livreiros, das colecções especiais e da obra de Rugenda, nos últimos anos salien-

taram-se as mostras de fotografias de Hugo Brehmes e dos trabalhos gráficas do Taller de

Gráfica Popular, que pertencem ao IAI.

O Centro Cultural do IAI 
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A ligação do IAI a outras instituições locais e internacionais através de redes pos-

sibilita organizar ciclos especiais e actividades sobre temas específicos que se rea-

lizam graças à cooperação com diferentes interlocutores como por exemplo: A Noite

de Cinema Latino-Americano com os "Amigos do IAI" e os "Amigos da Cinemateca

Alemã", as retrospectivas do Festival de Curta-metragem e Documentários de Bilbao 

(ZINEBI), em cooperação com a direcção do festival e cinemas berlinenses ou o ciclo interdi-

sciplinar "400 Anos de Dom Quixote 2005", em cooperação com o Instituto Cervantes.

O Instituto colabora activamente em redes de instituições culturais locais e internationais,

como o "Círculo de Trabalho Intercâmbio Cultural Internacional" (www.berlinglobal.de) e a

"Red de Centros Culturales de América y Europa" (www.cab.int.co), participa no Programa

Federal da Fundação do Património Cultural Prussiano (www.foederales-programm.de) e,

duas vezes por ano, na Noite Longa dos Museus. Estas actividades em rede estimulam a coo-

peração a médio e longo prazo para além das fronteiras culturais, proporcionando ao

Instituto novos contactos e novas formas de transmissão cultural.
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A cooperação em projectos internacionais comuns que, extravasando a mera gestão

de actividades, procuram fomentar, de forma duradoura, o diálogo entre diferentes

culturas constitui um passo em frente na formação de redes. Nos últimos anos, rea-

lizaram-se dois desses projectos conjuntos, com interlocutores locais e internacio-

nais: em 2002, realizou-se o festival MEXartes-Berlin.de, iniciado pela Casa das Culturas do

Mundo, pelo Museu Etnológico e pelo IAI e levado a cabo conjuntamente por uma série de

instituições mexicanas e berlinenses (documentação do festival em www.mexartes-

berlin.de). Em 2004, realizou-se o projecto "Buenos Aires – Berlin", coordenado pelo IAI,

como parte da celebração do décimo aniversário da geminação das duas cidades (documen-

tação do festival em www.buenosaires-berlin.com). Nenhum dos festivais se revestiu de

carácter de mero evento. Estes projectos conjuntos têm, sobretudo, o propósito de estabele-

cer o diálogo intercultural permanente, perdurando em actividades ulteriores (como aconte-

ceu com o simpósio sobre culturas urbanas da memória em Berlim e Buenos Aires, em Junho

de 2005).
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Nos anos subsequentes à integração na Fundação do Património Cultural Prussiano, o IAI

registou um aumento constante das suas actividades a ritmos variáveis. Se antes o Instituto

era um espaço para a realização de actividades partindo de propostas exteriores, esta situ-

ação altera-se principalmente após a viragem do século, tornando-se um centro cultural

interdisciplinar que realiza e coordena programas culturais por iniciativa própria, estabelece

redes com instituições culturais locais e internacionais e executa com elas grandes projectos

ou ciclos de conferências. Ao contrário de outras instituições culturais, como teatros ou cine-

mas, debate-se com os problemas característicos de difusão do seu trabalho. A orientação

interseccional e interdisciplinar, com uma multiplicidade e diversidade de actividades, pode

parecer indiferenciada. Torna-se, assim, necessário esclarecer que fenómenos e formas de

representação culturais, além das competências regionais específicas, devem ter lugar no

IAI. Isto significa que, futuramente, se tem de dar contornos mais precisos ao trabalho cul-

tural do IAI, munindo-o de uma filosofia que sirva de directriz às actividades culturais. O

Instituto já aceitou esse desafio, perfilando-se como centro interdisciplinar que, além de ser-

vir como local de realização de iniciativas e actividades culturais, não se limita à apresent-

ação e representação de outras culturas, mas se desenvolve no sentido da produção inter-

cultural e da reflexão sobre cultura, no diálogo com artistas e instituições culturais da

América Latina, de Espanha e de Portugal. Nesse processo, o trabalho cultural pode servir de

plataforma entre a biblioteca, a investigação e o público. Ao mesmo tempo, a investigação

pode reflectir, criticamente, sobre o que foi realizado na área cultural. Nessa junção de cen-

tro de informação, investigação e cultura, nas relações mútuas entre as diferentes áreas de

trabalho, podem dar-se a conhecer os pontos fortes de um instituto que foi pensado desde

o início como local de encontro e intercâmbio cultural.

Esta delineação do perfil do centro cultural do IAI não significa a exclusão do programa do

Instituto de actividades culturais que não encaixem nos padrões fixados. Significa antes que

se procede como no jogo ritual "da macaca" (rayuela): avança-se saltando – uma vez com

uma perna, outra vez com as duas –, pára-se, fixam-se novas metas, por vezes saltam-se

várias casas para se aproximar da meta; mas também se retrocede a etapas anteriores para

fazer uma reflexão crítica sobre o que se alcançou e assentar o seu trabalho em terra firme.
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O que era o "Ibero" antes de existirem os seus Amigos? Era sem dúvida a maior biblioteca

europeia especializada sobre a América Latina, Espanha e Portugal e um local extra-univer-

sitário de investigação e de diálogo intercultural. Mas desde que o Instituto assumiu a sua

posição actual no novo cenário político e cultural de Berlim e reforçou as suas actividades,

surgiram tarefas que requerem apoio adicional. Para isso foi criada, a 28 de Abril de 2000,

a Associação de Amigos do Instituto Ibero-Americano.

Nos cincos anos da sua existência, os Amigos enriqueceram o programa cultural do IAI com

dezenas de actividades. O Terceto Literário, que apresenta duas vezes por ano, na Primavera

e no Outono, novas publicações no mercado livreiro e discute tendências da literatura ibero-

americana, já é tradição. A Noite de Cinema Latino-americano, em Dezembro, atrai numero-

sos espectadores: são exibidas novas produções e mostradas produções antigas de difícil

acesso. Com a ajuda dos Amigos, tenciona-se reunir uma colecção abrangente de filmes lati-

no-americanos (em VHS e DVD).

Os Amigos participam em discussões actuais com conferências, previews de documentários

televisivos e programas de rádio. Apresentam teatro latino-americano em leitura declamada.

Oferecem aos membros entradas com desconto em concertos de obras de compositores,

orquestras, solistas e dirigentes latino-americanos, possibilitam a entrada gratuita em ver-

nissages e visitas guiadas a exposições de arte latino-americana; a visita ao arquivo do IAI,

assim como à colecção pré-colombiana do Museu Etnológico e muito mais.

Os membros da associação beneficiam também da actividade editorial do IAI, já que rece-

bem, como presente anual, uma das novas publicações, como por exemplo, o livro do projec-

to Berlim – Buenos Aires (2004), ou um volume que contribui para a reflexão premente sobre

a própria história do IAI: Ein Institut und sein General. Wilhelm Faupel und das Ibero-

Amerikanische Institut in der Zeit des Nationalsozialismus [Um Instituto e o seu general.

Wilhelm Faupel e o Instituto Ibero-Americano durante o nacional-socialismo] (2003).

Presidente: Horst Pietschmann

Comissão de honra:

Carlos Fuentes (México), 

presidente

Héctor Aguilar Camín (México)

Manuel Antín (Argentina)

Jacobo Borges (Venezuela)

Ernesto Cardenal (Nicarágua)

Germán Carrera Damas

(Venezuela)

Jean Franco (EUA)

Friedrich Katz (EUA)

Wilhelm Lauer (Alemanha)

Josá Xavier Martini

(Argentinien)

Ángeles Mastretta (México)

José María Pérez Gay (México)

Rosa Regàs (Espanha)

Sergio Paulo Rouanet (Brasil)

Antonio Skármeta (Chile)

David Sobrevilla (Peru)



Os Amigos intervêm, ocasionalmente, na vida cultural berlinense, fomentando, por exemplo,

a realização do projecto Latente, a primeria exposição de obras de artistas ibero-americanos

produzidas na

Alemanha. Tam-

bém se ocuparam

da ideia do famo-

so escultor mexi-

cano Sebastián,

que queria doar à

cidade de Berlim

um dos seus enormes trabalhos em metal monocromo. Mas no centro das atenções está,

naturalmente, o "Ibero". Quando é preciso ajuda, os Amigos prestam apoio e aconselham,

como aconteceu em 2003. Nesse ano, aquando da unificação das duas representações diplo-

máticas mexicanas, a de Bona e a de Berlim oriental, a Embaixada do México num gesto

generoso ofereceu ao IAI os fundos de ambas as bibliotecas. Para catalogar e disponibilizar

os 5.000 volumes, era necessário empregar mais um colaborador. Devido a constrangimen-

tos orçamentais, o Instituto não pôde empregar prontamente alguém. Por isso, os Amigos

assumiram essa tarefa e, com a ajuda de um programa de fomento ao emprego, consegui-

ram o seu primeiro colaborador, que entretanto ocupa um lugar permanente no Instituto.

Os Amigos adiantam verba, por exemplo, para materiais publicitários para o projecto das

metrópoles Buenos Aires – Berlim ou para os 75 anos do Instituto. Os Amigos cofinanciam,

por exemplo, a extensa história da música cubana "Alles in meinem Dasein ist Musik…"

["Tudo na minha existência é música…"] (2004). Dão a sua comparticipação financeira

quando o Instituto não tem possibilidade de actuar, adquirindo o que não está ao alcance

do orçamento da biblioteca como, por exemplo, o célebre códice colonial Relación de

Michoacán ou participam na aquisição de doações, como aconteceu com a doação do gran-

de escritor argentino Roberto Arlt.

Por tudo isso, os Amigos são apoiados por muitas personalidades de renome internacional.

Da comissão de honra, presidido por Carlos Fuentes, fazem parte escritores célebres, artistas,

filósofo e cientistas de todo o continente americano.

Quase não é possível conceber o Instituto Ibero-Americano sem os seus Amigos. Por isso, é

importante aumentar o seu número e com ele as suas possibilidades financeiras.

Peter B. Schumann

O que os nossos membros 

conseguem para o IAI

– aquisição de doações

– compra de livros raros

– antecipação de recursos 

financeiros para projectos

– cofinanciamento de 

publicações dispendiosas

– enriquecimento do programa

cultural

Com o que os nossos membros

podem contar, além da varie-

dade de actividades culturais

anuais

– uma publicação gratuita do

IAI como oferta anual

– entradas com desconto nos

concertos de música latino-

americana

– uma visita aos arquivos do

IAI

– convites para vernissages e

visitas guiadas a exposições de

arte latino-americana, entre

muitas outras coisas

Torne-se membro com uma

quota anual de apenas 25 €

Contacto no IAI:

Gisela Berthold

Tel. 030 – 266 25 21

Freunde-IAI@iai.spk-berlin.de

Cinco anos de sucesso para o IAI 
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"Para os nossos investigadores e estudiosos, o Instituto Ibero-Americano foi sempre um dos principais pon-

tos de contacto e apoio na Alemanha. Estas relações de cooperação são imprescindíveis e é importante

fortalecê-las."

Extracto do discurso proferido pelo então Presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso, por ocasião dos 70 anos do
Instituto Ibero-Americano, no dia 5 de Outubro de 2000

"Pela extensão e profundidade das suas colecções, a biblioteca do Instituto Ibero-Americano tornou-se a

biblioteca de maior destaque e importância dedicada à América Latina, em toda a Europa."

Geoff West, British Library, London

"A América Latina não pode ser empurrada, nem política nem culturalmente, para fora das atenções.

Na Alemanha não deve desaparecer novamente o interesse por esse continente que continua a ter tanto

para nos dizer."

Michi Strausfeld, Leitora da editora Suhrkamp, Francoforte / Meno

"O Instituto Ibero-Americano serviu, durante décadas, de ponte entre os nossos continentes, reuniu a

maior biblioteca latino-americana da Europa e deu origem a numerosos estudos, investigações e recon-

hecimentos. Todos nós devemos manter viva esta herança, acrescentá-

la e desenvolvê-la com as nossas obras e as nossas aspirações. Há onze

anos, aquando da minha última visita a esta instituição, e ainda

quando a horrível cicatriz do muro dividia esta cidade, escrevi o

seguinte, e quero repeti-lo esta tarde: "O Instituto Ibero-Americano é

um farol da nossa cultura na ilha de Berlim: dá à Alemanha tudo o

que é nosso. É tempo de transformar a ilha num continente, dando

ao farol todas as luzes de que necessita."

Extracto do discurso do escritor mexicano Carlos Fuentes, aquando da tomada de

posse como presidente da comissão de honra da Associação dos Amigos do IAI, em

Maio de 2000

"O IAI possui um grupo de investigadores qualificados em diversas áreas, como a ciência política, os estu-

dos culturais e literários, a história, a linguística e a antropologia, entre outras, que se dedicam a uma

realidade geocultural latino-americana, em toda a sua complexidade. Abrem-se, assim, enormes oportu-

nidades de combinar o necessário aprofundamento analítico de aspectos muito pontuais dessa realidade

com uma cooperação, hoje em dia imprescindível, na obtenção de conhecimentos e métodos científicos,

segundo um novo conceito de abordagem multidisciplinar e interdisciplinar."

Carlos Pacheco, Professor de Literatura Latino-Americana e decano dos Estudos de Pós-Graduação da
Universidade Simón Bolívar de Caracas

Oscar Arias Sánchez

Fernando Henrique Cardoso

Mario Vargas Llosa

Antonio Skármeta

Carlos Fuentes



S. M. o Rei Don Juan Carlos I de Espanha e

S. M. Doña Sofía de Espanha

27 de Fevereiro de 1986

Oscar Arias Sánchez

Presidente da República de Costa Rica,

Prémio Nobel da Paz 1987

28 de Maio de 1987

Dr. Mário Soares

Presidente da República Portuguesa

20 de Abril de 1988

Tomás Borge Martínez

Ministro do Interior da República de Nicaragua

9 de Junho de 1989

Carlos Fuentes

Escritor mexicano

21 de Junho 1989 / 19 de Maio de 2000

Prof. Dr. Dr. hc Leopoldo Zea

Filósofo mexicano

25 de Outubro de 1989

José Emilio Pacheco

Escritor mexicano

15 de Junho de 1990

Dr. Carlos Salinas de Gortari

Presidente dos Estados Unidos Mexicanos

30 de Junho de 1991

Sixto Durán Ballén

Presidente da República do Equador

20 de Março de 1995

Prof. Dr. Fernando Henrique Cardoso

Presidente da República Federativa do Brasil

20 de Setembro de 1995 / 5 de Outubro de 2000

Gonzalo Sánchez de Lozada

Presidente da República da Bolívia

18 de Outubro de 1996

Mario Vargas Llosa

Escritor peruano

1997

Dr. Rafael Caldera Rodríguez

Presidente da República da Venezuela

19 de Março de 1998

Hugo Chávez – Frías

Presidente da República da Venezuela

29 de Setembro de 1999

Rigoberta Menchú Tum

Prémio Nobel da Paz 1992, Guatemala

12 de Março de 2001

Dr. Sergio Ramírez

Escritor nicaraguense

28 de Junho de 2001

Alejandro Toledo

Presidente da República do Peru

5 de Julho de 2001

Dr. Fernando de la Rúa

Presidente da República Argentina

14 de Novembro de 2001

Antonio Skármeta

Escritor e Embaixador da 

República do Chile

2 de Fevereiro de 2002

Lucio Gutiérrez

Presidente da República do Equador

16 de Dezembro de 2002

Prof. Dr.a Beatriz Sarlo

Especialista argentina em Estudos Culturais

14 de Maio de 2003

Mempo Giardinelli

Escritor argentino

23/24 de Outubro de 2003

Fernando Solanas

Realizador argentino

30 de Setembro de 2004

Dr. Niconor Duarte Frutos

Presidente da República do Paraguai

13 de Outubro de 2004

43

Selecção de convidados estrangeiros ilustres

do IAI nos últimos 20 anos

S. M. o Rei Don Juan Carlos I de Es-
panha e S. M. Doña Sofía de Espanha

Sergio Ramírez

Rigoberta Menchú Tum

Mário Soares
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Direcção

Directora: Dr.a Barbara Göbel

Vice-director: Peter Altekrüger

Departamento 1
Biblioteca

Direcção: Peter Altekrüger

Departamento 2
Investigação

Direcção: Dr. Peter Birle

Departamento 3
Serviços Centrais

Direcção: Dr.a Barbara Göbel

Secção 1
Media

Direcção: Gisela Mohr
Vice-direcção: Dr.a Ricarda Musser

Secção 1
Espólios e Colecções Especiais

Direcção: Dr. Gregor Wolff

Secção 1
Administração

Direcção: Angelika Kuschek

Secção 2
Atendimento ao Público

Direcção: Dr. Wolfgang Ulland
Vice-direcção: Dr.a Ulrike Mühlschlegel

Secção 2
Investigação e Publicações

Direcção: Dr. Peter Birle

Secção 2
Tecnologia de Informação
Direcção: Peter Altekrüger

Secção 3
Relações Públicas e Gestão Cultural

Direcção: Francine Pietryga
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Altekrüger, Peter

Ambrosi, Wolfgang

Andreesen, Olga

Bachmann, Jürgen

Bartels, Anne

Beck, Doris

Berthold, Gisela

Billand, Christina

Bimberg, Dagmar

Dr. Birle, Peter

Branam, Maria

Burkhardt, Anne

Dr.a Carreras, Sandra

Eichen, Sabine

Ferrufino Rodríguez, Ian

Fey, Christian

Fiolka, Michael

Frentzel, Dirk

Gärtner, Christa

Gallenbeck, Gesa

Dr.a Göbel, Barbara

Goldberg García, Argentina

Harendt-Schottstedt, Gisela

Hauck, Eduardo

Henning, Rainer

Hinderlich, Götz

Hübner, Petra

Ilioudis, Dorothea

Indolfo, Caterina

Ißbrücker, Diana

Jahn, Elicybeth

Janas-Nowosinska, Anna

Kaczmarek, Bernd

Dr.a Karl, Annette

Klatt, Cornelia

Korne, Sabine

Kreitz, Edgar

Kuehne, Vera

Kunstreich, Wiebke

Kuschek, Angelika

Levin, Andreas

Levin, Anna

Lozze, Alexander

Lück, Sigrid

Dr. Masson, Peter

Mieth, Gisela

Mohr, Gisela

Dr.a Mühlschlegel, Ulrike

Müller, Christoph 

Dr.a Musser, Ricarda

Neufert, Simone

Neumann, Sigrid

Obregón Goma, Salvador

Peter, Sabine

Pietryga, Francine

Reichel, Dagmar

von Römer, Diana

Rokoß-Heiß, Daniela

Dr. Schmidt-Welle, Friedhelm

Schumacher, Gudrun

Seeger, André

Seibt, Anneliese

Seifert, Edmund

Späthling, Ingo

Spittmann, Rosemarie

Stech, Guillermo

Stöhr, Martina

Stratmann, Rüdiger

Tiedtke, Lutz

Dr. Ulland, Wolfgang

Ullrich, Ralf

Wegel-Winter, Sonja

Weitemeier, Stephan

Wiedemeyer, Olivia

Wiese, Irmgard

Wiezorrek, Karl-Heinz

Dr. Wolff, Gregor

Wolff, Peter

Dr. Yim, Guechse
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Prof. Dr. Hans-Jürgen Puhle, Universidade Johann Wolfgang Goethe de Francoforte / Meno, Faculdade de Ciências

Sociais (Presidente)

Prof. Dr.a Marianne Braig, Universidade Livre de Berlim, Instituto Latino-Americano

Prof. Dr. Ludwig Ellenberg, Universidade Humboldt de Berlim, Instituto de Geografia

Prof. Dr. Ottmar Ette, Universidade de Potsdam, Instituto de Românicas

Prof. Dr. Dirk Kruijt, Universidade de Utrecht, Faculdade de Estudos Sociais

Prof. Dr.a Barbara Potthast, Universidade de Colónia, Departamento de Estudos Ibéricos e Latino-Americanos,

Seminário de História

Prof. Dr.a Verena Stolcke, Universidade Autónoma de Barcelona, Divisão de Antropologia Social e Pré-história

Dr.a Michi Strausfeld, Editora Suhrkamp, Francoforte / Meno
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A. Geral

1. Pessoal (1/8/2005)

Colaboradores 77
fixos 66

Estagiários científicos 1
Estagiários 5

1. Orçamento 2004 (euros)

Gastos correntes, investimentos e subsídios 1.211.000
Gastos de pessoal (apenas salários) 2.700.000
Financiamento externo 1.011.000

B. Por áreas

1. Biblioteca em 2004

Dados sobre o serviço

Cartões de leitores válidos 2.539
Requisições 131.238
Requisições à distância 4.831
Quota activa positiva 73,9 %
Pedidos de informação (por dia) 130

Fundos Bibliotecários 

Livros 830.000
Assinaturas de revistas 4.810
Livros adquiridos (por ano) 17.000

2. Investigação e Publicações 2004

Bolseiros do IAI 6
Outros bolseiros 20

Congressos científicos e workshops 13

Publicações do IAI

Monografias e volumes colectivos 16
Revista Indiana 1
Revista Iberoamericana 4
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 2
Catálogos de exposições 1

Publicações autónomas de colaboradores do IAI 5
Publicações não autónomas de colaboradores do IAI 32

3. Actividades culturais em 2004

Exposições 23
Noite Longa dos Museus 2
Noite do Filme Latino-americano 1
Actividades no âmbito do projecto das metrópoles Buenos Aires – Berlim 135

em Berlim 99
em Buenos Aires 36

Outras actividades 147
Total de visitantes de actividades do IAI 33.830
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