O Instituto Ibero-Americano

O Instituto Ibero-Americano

Índice
Palavras de saudação: Profa. Monika Grütters, Delegada do Governo Federal para a Cultura e os Meios

6

Palavras de saudação: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger, Presidente da Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano

7

Prefácio: Dra. Barbara Göbel, Diretora do Instituto Ibero-Americano						

8

O Instituto Ibero-Americano (IAI)										10
A biblioteca												16
As aquisições												18
As ofertas de informação e serviços da biblioteca								

20

As coleções digitais											22
Aquisição a pedido

										23

Apadrinhamento de livros											24
Coleções sobre cultura popular latino-americana								26
Revistas teatrais e novelas curtas										27
Revistas culturais												28
A pesquisa												30
Projetos de cooperação											32

Pesquisadores visitantes		

								36

Congressos científicos											37
As publicações												39
A revista Iberoamericana. América Latina – España – Portugal							

40

A revista Indiana												41
As coleções especiais											42
A fototeca												45
A coleção de placas fotográficas										47
Experiências de fronteira de um geógrafo alemão no Chile. O espólio de Hans Steffen				

48

Exposições das coleções do IAI										51
Os eventos												52
Focos temáticos												54
Entrar em contato com o IAI											59
O IAI em números												60
Os amigos – o bem sucedido engajamento pelo IAI								

61

Expediente												62

Palavras de saudação

Monika Grütters,
Delegada do Governo Federal
para a Cultura e os Meios

6

“Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo”, escreveu Ludwig
Wittgenstein há 100 anos. A transposição da fronteira entre o espaço linguístico alemão e
o latino-americano constitui um dos maiores méritos do Ibero-Amerikanisches Institut (IAI,
Instituto Ibero-Americano), que com sua competência enriquece a diversidade da Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (SPK, Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano). Aqui se junta,
de um modo peculiar na Europa, a diversidade científica e cultural do espaço linguístico
ibero-americano. A biblioteca especializada, o rico acervo de arquivos e o amplo programa de eventos e de pesquisa caracterizam o alto prestígio conquistado pelo IAI tanto
nacional como internacionalmente. Além disso, o IAI oferece uma contribuição decisiva
para um intercâmbio transfronteiras: no IAI, os contatos entre a Alemanha e a América
Latina e a Península Ibérica são cultivados em muitas redes na área científica, cultural e
artística. Assim, com 85 anos de existência e um espírito jovial graças à sua abertura para
o mundo, o Instituto não apenas transpõe fronteiras como também amplia horizontes.
Desejo muito sucesso ao IAI também para as próximas décadas, e parabenizo-o pelos
seus 85 anos.

Palavras de saudação
Juntamente com os Staatliche Museen zu Berlin (Museus Estatais de Berlim), a Staats
bibliothek zu Berlin (Biblioteca do Estado de Berlim), o Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz (Arquivo Secreto de Estado do Patrimônio Cultural Prussiano) e o Staatliches
Institut für Musikforschung (Instituto Estatal de Pesquisa Musicológica), o Ibero-Amerikani
sches Institut (IAI, Instituto Ibero-Americano) integra uma das maiores e mais diversificadas
instituições culturais e científicas do mundo: a Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK, Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano). Uma característica essencial da SPK consiste na
conexão entre ciência e arquivos de conhecimento, como também entre ciência e cultura.
O Instituto Ibero-Americano corporifica de modo muito especial essa função de ponte. É
uma instituição mediadora conhecida internacionalmente e apreciada por muitos, a qual
representa um papel crucial no intercâmbio científico e cultural entre a Alemanha e a América Latina, o Caribe, a Espanha e Portugal. Por essa razão, estou convicto de que também
no futuro o Instituto continuará a fornecer novos impulsos.

Hermann Parzinger,
Presidente da Fundação
do Patrimônio Cultural Prussiano
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Prefácio

Barbara Göbel,
Diretora do
Instituto Ibero-Americano
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O Ibero-Amerikanisches Institut (IAI, Instituto Ibero-Americano) agrega, de forma sui
generis, três áreas distintas em uma mesma instituição: centro de pesquisa, centro de
informação e centro cultural. O Instituto abriga a maior biblioteca europeia especializada
no espaço cultural ibero-americano. Realiza projetos de pesquisa na área de ciências
sociais e humanas, engaja-se ativamente nas cooperações de pesquisa e desempenha um
importante papel divulgador com seu programa de publicações plurilíngues. Os eventos
diversificados também contribuem de maneira importante para o intercâmbio intercultural
e transcultural. Tudo isso faz do IAI um lugar especial não apenas para todos nós que
trabalhamos aqui, mas também para muitas pessoas provenientes da América Latina, do
Caribe, da Espanha ou de Portugal, e para todos aqueles que se interessam por essas
regiões. No nosso trabalho diário percebemos que existe uma relação de afinidade com o
IAI e um grande apreço pelo mesmo. O que nos enche de orgulho e sentimento de gratidão,
mas que nos mostra também a responsabilidade de nos empenharmos em conjunto para o
desenvolvimento dessa singular instituição mediadora.

O Instituto Ibero-Americano (IAI)
A atividade científica e o debate cultural com a América Latina, o Caribe, a Espanha e Portugal constituem tarefas centrais do IAI. O Instituto agrega, de
forma sui generis, três áreas distintas em uma mesma
instituição, que com frequência atuam paralelamente: centro de pesquisa, centro de informação e
centro cultural. Devido a essa constelação, o IAI é
um lugar de mediação, um ponto de convergência
entre os países e uma rede interdisciplinar. O Instituto
abriga a maior biblioteca especializada em espaço
cultural ibero-americano, atraindo pesquisadores,
estudantes e apreciadores de literatura, música e
filme do mundo todo. A oferta não engloba apenas literatura científica especializada ou literatura
popular e beletrística, imprensa e revistas especializadas ou técnicas, mas também mapas, cartazes,
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fotografias, gravações sonoras e filmes. Também
os inúmeros espólios de pesquisadores, viajantes e
artistas oferecem extraordinárias possibilidades de
pesquisa. Esta combinação de fontes de textos, imagens e áudio tornam o Instituto Ibero-Americano um
arquivo de conhecimento diferenciado. O Instituto
distingue-se como um lugar de produção e intercâmbio
de conhecimentos devido à atividade de pesquisa
científica realizada pelo próprio Instituto, aos projetos
de cooperação com universidades e institutos de pesquisa em nível nacional e internacional, aos programas de bolsas, às séries de publicações próprias e
ao grande número de eventos científicos. O perfil do
Instituto é complementado por uma ampla oferta de
eventos culturais. Em cooperação com seus parceiros,
o IAI organiza leituras, conferências, debates, exposições, apresentações de filmes e concertos.
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A associação singular entre informação, pesquisa e
cultura já lhe foi atribuída pelo estudioso argentino
Ernesto Quesada, pois foi a doação da sua biblioteca privada, composta de 82.000 volumes, ao
Estado Prussiano que assentou a pedra fundamental para a criação do Instituto Ibero-Americano em
1930. Na sequência, houve mais duas doações decisivas: a Biblioteca Mexicana coligida por Hermann
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Hagen com o apoio do presidente mexicano Plutarco
Elías Calles e a coleção reunida pelo geógrafo Otto
Quelle na Universidade de Bonn. O Instituto foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1930 pelo diretor
fundador Otto Boelitz nas antigas cavalariças do
Palácio de Berlim. Seu sucessor, o general de divisão
reformado, Wilhelm Faupel, colaborou ativamente
no desenvolvimento das políticas propagandísticas

nacionalsocialistas a partir de 1934. Por causa
dessa política, os aliados limitaram as tarefas do Instituto que 1945 estava radicado em Berlim Lankwitz,
reduzindo-o a uma “Biblioteca Latino-Americana”.
O foco regional apenas voltou a ser ampliado em
1954, passando a incluir novamente Espanha e Portugal e a chamar-se “Biblioteca Ibero-Americana”.
A seguir, em 1962, deu-se a incorporação, já como
“Instituto Ibero-Americano”, à Stiftung Preußischer
Kulturbesitz (SPK, Fundação do Patrimônio Cultural
Prussiano), uma das maiores fundações culturais
internacionais, apoiada pela Federação Alemã e
pelos Estados Alemães. Localizado no Kulturforum
desde 1977, o Instituto Ibero-Americano desenvolveu de modo decisivo a interconexão entre informação, pesquisa e cultura no decorrer de sua reestruturação iniciada no final da década de 1990.
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Uma de suas inovações foi a criação de um Comitê
Científico Consultivo de composição internacional
que assessora o Instituto em questões estratégicas. Além disso, a Comissão de Bibliotecas da
Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano acompanha o trabalho do Instituto. Outro elemento importante é o apoio constante da Associação dos
Amigos do Instituto Ibero-Americano (Freunde des
Ibero-Amerikanischen Instituts e.V.).
A combinação de centros de informação, pesquisa e cultura em uma mesma instituição permite
ao IAI estimular a análise e discussão científica e
cultural de questões relativas a um mundo cada
vez mais interconectado.
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A biblioteca
A biblioteca do Instituto Ibero-Americano é a maior
biblioteca na Europa especializada em América
Latina, Caribe, Espanha e Portugal. Na verdade, no
que se refere a coleções desse tipo, ela se encontra
entre as três mais volumosas do mundo. Seus acervos
estão registrados em muitos bancos de dados, sejam
eles nacionais ou internacionais, e grande parte
desse material na Alemanha existe única e exclusivamente no Instituto Ibero-Americano.
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A biblioteca contém aproximadamente 1,4 milhão
de livros impressos, revistas e periódicos. Além
disso, os usuários têm acesso a mais de 80.000
livros, revistas e documentos eletrônicos, bem como
também a amplos bancos de dados internacionais.
A biblioteca coleciona materiais provenientes de
todos os países e em todas as línguas sobre a América Latina, o Caribe, a Espanha e Portugal, como
também sobre os Latino Studies. Em todas as aquisições as ciências humanas e sociais, beletrística,
cultura e arte, migração, ecologia e temas afins têm
caráter prioritário.

As aquisições
Uma das prioridades do centro de informação do
Instituto Ibero-Americano é assegurar a atualidade
dos acervos em estreito entendimento com as comunidades científicas. Anualmente são adquiridos cerca
de 30.000 livros novos e assinadas mais de 4.300
revistas, além das aquisições das Coleções especiais
e do número crescente de mídia digital.
O IAI combina diversas estratégias de aquisição. Por
um lado, firma contratos de fornecimento com livreiros
exportadores na América Latina e no Caribe; por outro, encomenda sistematicamente livros mais antigos
em livrarias. Um destaque especial é conferido às
revistas que são completadas mediante compras em
antiquários.
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Um terço das novas aquisições anuais chega à
biblioteca na forma de doação ou permuta. O Instituto Ibero-Americano mantém convênios de permuta
com mais de 500 instituições radicadas na América
Latina, nos EUA e na Europa para trocar materiais
duplicados e publicações próprias. Merecem destaque neste contexto os projetos de permuta estabelecidos com as Bibliotecas Nacionais da Argentina,
do Chile, da Colômbia e de Cuba para os quais o
Instituto Ibero-Americano conta com o apoio financeiro da Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG,
Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa). Outros
programas de permuta existem com a Nettie Lee
Benson Collection da University of Texas (Austin,
EUA) e com a Latin American Library da Tulane
University (New Orleans, EUA). No contexto das
viagens com o propósito de fazer novas aquisições
em feiras de livros, antiquários e livrarias ou junto a
instituições governamentais ou não governamentais,
são adquiridas sistematicamente as publicações de
difícil acesso.
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As ofertas de informação e serviços da biblioteca
A sala de leitura do Instituto Ibero-Americano está
equipada com mais de setenta mesas de trabalho e
possui WI-FI. Nos computadores os usuários da biblioteca têm acesso aos catálogos online, documentos e bancos de dados eletrônicos. Além disso, estão
disponíveis scanners modernos e equipamentos para
leitura de microfilmes e microfichas. Uma equipe poliglota está à disposição no balcão de informações
para orientar a busca em catálogos online, livros ou
bancos de dados.
Grupos podem reservar um horário para treinamentos
em pesquisa bibliográfica e utilização de diversos
bancos de dados. Também são oferecidas visitas
guiadas no Instituto e na biblioteca em diversos idio-
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mas e com focos temáticos diferentes para estudantes,
pesquisadores e bibliotecários da Alemanha e do
exterior. Durante as visitas, os participantes recebem
informações sobre a história, a estrutura e o trabalho
do Instituto e obtêm uma noção das diversas coleções.
O IAI disponibiliza seus acervos também no mundo
inteiro por meio de empréstimos interbibliotecas e
serviços de entrega. O empréstimo interbibliotecas
nacional e internacional serve para enviar livros e
artigos em geral, já o serviço pago de envio de documentos “subito“ permite entregar artigos a bibliotecas e usuários cadastrados. Além disso, o usuário
pode solicitar digitalização de obras em domínio
público pelo serviço pago de digitalização a pedido.
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As Coleções digitais
A digitalização possibilita às bibliotecas disponibilizar coleções particularmente relevantes e únicas na
internet e utilizá-las de modo confortável e independente de lugar e tempo. Com suas coleções digitais,
o IAI oferece esse moderno serviço a seus usuários.
Em www.iaidigital.de são apresentados importantes acervos da biblioteca, bem como também
excelentes coleções especiais. O usuário das coleções digitais pode organizar os resultados de suas
pesquisas em suas próprias estantes, compartilhá-los
com outros usuários e participar da catalogação dos
conteúdos dos materiais com comentários e informações. Interfaces padronizadas permitem a reutilização dos objetos digitais em ambientes de pesquisas
virtuais das digital humanities.
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Aquisição a pedido
Além da sua função de arquivar, a Biblioteca do IAI
orienta-se também pelos novos desenvolvimentos na
ciência e pesquisa. Se o usuário precisa de biblio
grafia em sua área de estudos e não a encontra na
biblioteca, pode propor sua aquisição. Esse procedimento rápido e independente do lugar pode ser
feito por meio de um questionário eletrônico. O link
se encontra no catálogo online (OPAC). Toda sugestão de aquisição será verificada e, se possível, implementada.

23

Apadrinhamento de livros
As coleções do IAI contêm inúmeros livros valiosos
de séculos passados. Muitos deles tornaram-se
únicos com sua história própria e, com base nas
anotações à mão, revelam-nos detalhes sobre seus
donos e sobre a recepção do texto. Infelizmente o
tempo e o uso intenso deixaram marcas em inúmeras
obras que em alguns casos impedem sua utilização.
O projeto de apadrinhamento de livros foi criado
com a finalidade de restaurar ao menos uma parte
dos acervos e desse modo garantir para o futuro
a conservação tanto das importantes informações
contidas nos textos quanto dos registros da contextualização histórica. Por meio de doações é possível
restaurar livros especialmente danificados e oferecer
ao usuário uma versão digital desses exemplares.
www.iai.spk-berlin.de/apadrinhar_livros
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Coleções sobre cultura popular latino-americana
Entre as coleções mais solicitadas pelos cientistas
nacionais e internacionais encontram-se as que se
relacionam com a cultura popular latino-americana
a partir de finais do século XIX. Especialmente importante é a “Biblioteca criolla”, que foi originalmente compilada pelo antropólogo Robert LehmannNitsche. A coleção contém sobretudo obras da
Argentina mas também inclui outros de Chile e do
Uruguai. A cultura popular mexicana vê-se representada pela coleção “José Guadalupe Posada“. Outro
acervo importante é a coleção “Literatura de cordel”
do Brasil, que abrange cerca de 8.000 folhetos e é
atualizada regularmente.
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Revistas teatrais e novelas curtas
A coleção de revistas de teatro e novelas curtas
argentinas é única no mundo em virtude de sua
magnitude e totalidade. Composta por 210 títulos
de revistas com cerca de 6.500 exemplares, sua origem remonta aos tempos áureos do teatro argentino
de 1910 até 1940. Por meio da digitalização e da
catalogação formal e de conteúdo das revistas, em
2013 a coleção – que estava ameaçada de decomposição – foi preservada no contexto de um projeto
financiado pela Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien (BKM, Delegada do Governo
Federal para a Cultura e os Meios) tornando-se assim
acessível para a pesquisa. As revistas estão disponíveis nas Coleções digitais do IAI em www.iaidigital.de. O projeto foi completado em 2014 com uma
exposição e um amplo catálogo.
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Revistas culturais
Revistas culturais do período de 1880 - 1930 representam hoje uma importante fonte para
a pesquisa em diversas disciplinas de ciências humanas, devido à sua amplitude temática,
à colaboração de autores célebres e à sua função articuladora entre cultura erudita e
popular. Com o apoio financeiro da Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Sociedade
Alemã de Amparo à Pesquisa) ao projeto “Revistas culturais” serão adicionados entre
2013 e 2016 primeiramente 80 títulos de revistas provenientes da Argentina, do Chile, de
Cuba, do Equador, do Peru e de Porto Rico que, se possível, serão também digitalizadas.
O estado de conservação e a demanda por projetos de pesquisa concretos foram de
importância decisiva para a seleção dessas revistas. Futuramente, para complementar a
coleção, serão incluídas também revistas provenientes do Brasil, da Colômbia e América
Central.
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A pesquisa
A conexão entre pesquisa própria, apoio à pesquisa, congressos científicos e atividade de publicação define o perfil científico do IAI. A pesquisa
realizada no IAI consiste em temas de arqueologia,
etnologia, história, teoria da literatura e estudos culturais, ciências políticas e linguística. Devido a essas
atividades de pesquisa, o Instituto não é apenas um
lugar de produção de conhecimento, mas também
de intercâmbio cultural e científico. Pesquisadores
das áreas de ciências humanas e sociais provenientes da América Latina, do Caribe, da Espanha e de
Portugal encontram no IAI uma equipe de pesquisadores que se ocupa com essas regiões a partir de
perspectivas de diversas disciplinas. Com isso resultam diálogos interculturais e interdisciplinares entre
mundos diferentes.
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A linha de pesquisa definida para os anos de 2015
até 2020 “Produção de conhecimentos e transferências culturais: América Latina em contexto transregional“, reúne diversos projetos do
IAI. Em relação à produção de conhecimentos na
América Latina e no Caribe, trata-se, sobretudo, do
desenvolvimento de disciplinas e formações universitárias na região, como também da produção de
conhecimentos teóricos e empíricos nas ciências humanas e sociais na América Latina. Conceitos como
autonomia e dependência, diferenciação, apropriação, tradução, centro e periferia ou colonialidade
do saber desempenham um papel importante nesse
contexto. O debate crítico sobre a produção de

Ciclo de palestras
Produção de conhecimentos
e transferência cultural em
contexto transregional

conhecimentos sobre a América Latina também faz parte da linha de pesquisa, como, por
exemplo, a questão de em que medida os modelos de explicação teóricos provenientes
da experiência europeia ou norte-americana são apropriados para se compreender as
realidades latino-americanas. Trata-se também, contudo, do papel da América Latina nos
processos da circulação internacional de conhecimentos.
Processos de transferência cultural são analisados no contexto da linha de pesquisa tanto
em relação ao contato direto entre pessoas e instituições quanto também em relação à
mediação por meio de objetos (como artefatos, obras de arte, livros, outras fontes de
material escrito, periódicos, gravações de imagens e gravações sonoras). Quanto maior a
distância geográfica ou temporal da cultura escrita, tanto mais importantes se tornam os
objetos para a compreensão dos processos de transferência.

Como acompanhamento à linha de pesquisa, é realizado mensalmente um ciclo de
palestras interdisciplinares desde junho de
2015, com pesquisadores, pesquisadores
convidados e outros pesquisadores ocupados
com o questionamento sobre a produção
de conhecimentos e transferência cultural,
tanto em relação à América Latina quanto
a outras regiões. Todos os interessados são
convidados a comparecer a cada segunda
sexta-feira do mês, às 16h00, para conhecer
novos aspectos da linha de pesquisa e debater com pesquisadores do IAI.

A linha de pesquisa tem a finalidade de trazer para o diálogo perspectivas de disciplinas
diversas. Além disso, no sentido de autorreflexão, trata-se também de um debate crítico
com a própria pesquisa sobre a América Latina.
Paralelamente, também são tratados outros temas científicos no Instituto.

31

Projeto de cooperação

desiguALdades.net

Coordenação do subprojeto:
Dra. Barbara Göbel
Co-requerente:
Instituto de Estudos Latino Americanos (LAI),
Freie Universität Berlin
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
(DIE, German Development Institute)
German Institute of Global and Area Studies
(GIGA)
Período: 2009 – 2016
Apoio:
Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF, Ministério Federal da Educação
e Pesquisa)

www.desigualdades.net
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A Rede de Pesquisa sobre Desigualdades Interdependentes na América Latina (“desiguALdades.net, Interdependente Ungleichheitsforschung in Lateinamerika”), é uma rede de pesquisa internacional, interdisciplinar e multi-institucional. Desde 2009, ela recebe apoio
financeiro do Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) no contexto de sua
linha de apoio “Fortalecimento e desenvolvimento dos estudos regionais (Area Studies)”. Na
segunda fase de apoio (1.5.14 - 30.4.16), a rede continua a ser desenvolvida no programa
“Pesquisa sobre as desigualdades na América Latina: estruturas e negociações”, sendo
que o Instituto Ibero-Americano coordena dois pacotes de trabalho complementares.
Por um lado, investiga-se a valoração global da natureza, registrando as desigualdades
socioecológicas específicas. Por outro lado, é realizado um estudo aprofundado sobre as
cadeias de valor globais na área extrativista e sobre as desigualdades sociais, com base
no exemplo da mineração de lítio no Chile e Argentina.

Objetos móveis
O projeto de base é realizado em cooperação com o Lehrstuhl für Wissenschafts
geschichte (Cátedra de História das Ciências) e com o Hermann von Helmholtz-Zentrum
für Kulturtechnik (Centro Hermann von Helmholtz de Cultura Tecnológica) da HumboldtUniversität zu Berlin e com o Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und
Biodiversitätsforschung (Museu de Ciências Naturais – Instituto Leibniz de Pesquisa da
Evolução e Biodiversidade). O projeto de base “Objetos móveis“ discute objetos da
história natural e cultural e questiona os contextos de seu surgimento, suas movimentações
e transformações. Com base em diversas entidades colecionadoras, é realizada uma análise comparativa do conceito de objeto. O objetivo disso é questionar as categorizações
usuais e esclarecer com precisão as interações entre instituições, agentes, prática e objeto.
No projeto de base, o IAI realiza o subprojeto “Mobilidade digital de objetos. Tecnologias
recentes e intercâmbio transatlântico de conhecimentos”. Discute os impactos da transformação digital sobre a prática com objetos, o status dos objetos, bem como também o papel
do “gestor de objetos”, tanto em estruturas institucionais internas quanto em movimentos
transinstitucionais de objetos. É dado enfoque especial à circulação de objetos entre a
Alemanha e a América Latina.

Projeto de cooperação
Coordenação do subprojeto:
Dra. Barbara Göbel
Requerente principal:
Humboldt-Universität zu Berlin
Período: 2014 – 2017
Apoio:
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG,
Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa)

www.interdisciplinary-laboratory.
hu-berlin.de
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Coordenação do projeto:
Dra. Iken Paap

Projeto arqueológico Dzehkabtún

Requerente:
Instituto Ibero-Americano

Final do período clássico e período pós-clássico
no norte de Campeche: Continuidades e rupturas

Período: 2011 – 2016
Apoio:
Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG, Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa)

http://dzk.iberoamerika-online.de
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No âmbito do projeto arqueológico, desde 2012 são investigados o desenvolvimento e a
organização de um assentamento Maia na península de Yucatán, no período de transição
entre o clássico e o pós-clássico. Tem-se especial interesse pelas continuidades e descontinuidades socioeconômicas e políticas desde o período clássico, pelas causas e consequências da reviravolta para seus habitantes na passagem do final do período clássico
para o pós-clássico, bem como também pelas suas estratégias de enfrentamento da crise.
O projeto é realizado em cooperação com o Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) no México.

Programa de bolsas e de fellow

Pesquisadores visitantes

Com base em editais sobre temas específicos, o IAI concede anualmente de dez a
doze bolsas para uma estadia de pesquisa
de um a três meses em Berlim. Essas bolsas
de estudos devem auxiliar os pesquisadores
a explorarem o acervo do IAI para sua pesquisa e a estabelecerem contatos científicos.
Além disso, o IAI convida pesquisadores
como fellows para contribuírem com sua expertise para o desenvolvimento dos projetos
de pesquisa do Instituto.

www.iai.spk-berlin.de/bolsas
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Todos os anos um grande número de pesquisadores da Alemanha e do exterior vão
pesquisar no Instituto Ibero-Americano. Muitos deles recebem bolsas de instituições de
fomento à pesquisa, como o Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, Serviço
Alemão de Intercâmbio Acadêmico), a Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH, Fundação
Alexander von Humboldt) e também do IAI ou de universidades e instituições promotoras
da pesquisa em seus respectivos países de origem, entre elas, CAPES, CONICET, Fondecyt e
Conacyt. Os pesquisadores visitantes são orientados pelos pesquisadores do IAI e integrados às discussões acadêmicas. Sua presença significa um enriquecimento para o IAI, pois
eles trazem os conhecimentos de suas áreas específicas, dão impulso ao desenvolvimento
de novos questionamentos, participam de projetos, eventos e publicações, e contribuem
assim para ampliar a vinculação internacional do Instituto.
A fim de estimular a vinculação do IAI a instituições de pesquisa nacionais e internacionais
e fortalecer o intercâmbio científico para além das fronteiras disciplinares, o Departamento de Pesquisa do Instituto realiza periodicamente um colóquio de pesquisa. O
colóquio serve para a apresentação de projetos dos pesquisadores convidados e dos
membros do Instituto, bem como também para o intercâmbio de ideias e o debate sobre
questões epistemológicas e metodológicas. O colóquio se realiza aproximadamente a
cada quinze dias, normalmente às quintas-feiras a partir das 10h15, na sala de conferências
do IAI, na maioria das vezes em espanhol, e ocasionalmente em inglês ou português.
Todos os interessados são bem-vindos!

Congressos científicos

Congressos 2012 – 2015

VII Simposio Internacional de Minificción, 2012

O Instituto organiza regularmente congressos científicos nas áreas de ciências humanas,
estudos culturais e ciências sociais. Muitos deles estão diretamente relacionados às atividades de pesquisa próprias do Instituto ou se referem a debates e questionamentos científicos atuais. A maior parte dos congressos é organizada em colaboração com instituições
parceiras alemãs ou estrangeiras e financiada por terceiros.

Zwischenräume: Interdisziplinäre Dialoge
zu Lateinamerika, 2012
Mundos alternativos: literatura de ciencia
ficción y fantasía en América Latina y la
Península Ibérica, 2013
Lateinamerikas internationale Beziehungen –
Perspektiven und Herausforderungen, 2013
Digitalização de material bibliográfico, 2013
3rd International Conference of desiguALdades.
net , 2014
La producción, traducción y apropiación
transregional de saberes:
actores, instituciones y discursos, 2014
50 Jahre ADLAF, 2015
Movilidad digital de objetos. Tecnologías
recientes e intercambio transatlántico de
conocimientos, 2015
Cosmologías, canastos, poéticas, 2015
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As publicações
O IAI dispõe de um amplo programa de publicações em alemão, espanhol, português e inglês,
composto por três séries (Bibliotheca Ibero-Americana, Estudios Indiana e Biblioteca Luso-Brasileira), três revistas especializadas (Ibero
americana. América Latina – España – Portugal;
Indiana; e Revista Internacional de Linguística
Iberoamericana), as séries online (Ibero-Analysen,
Ibero-Bibliographien, Ibero-Online e desiguALdades.net Working Paper Series), bem como também outras publicações que aparecem fora das
séries e os catálogos de exposição. O programa
se alimenta, sobretudo, da pesquisa realizada no
próprio IAI, dos congressos realizados no mesmo
e de projetos de cooperação com outras instituições de pesquisa. As publicações contribuem
essencialmente para a apresentação pública das

atividades do Instituto. O índice geral das publicações do IAI é atualizado regularmente em forma
de brochura e, além disso, está disponível para
download na homepage:
www.iai.spk-berlin.de/publicacoes.
Nas séries Bibliotheca Ibero-Americana e Biblioteca Luso-Brasileira são publicadas monografias
e coletâneas sobre história, cultura, literatura,
língua, sociedade e política da América Latina,
Espanha e Portugal. A série Estudios Indiana
apresenta os resultados de pesquisas sobre sociedades e culturas indígenas e multiétnicas da América Latina e do Caribe no passado e no presente.
Todas as propostas de publicação para as séries
são submetidas a uma avaliação minuciosa.
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A revista Iberoamericana. América Latina – España – Portugal
Essa revista interdisciplinar é publicada desde 2001, em colaboração com o GIGA
Institute of Latin American Studies (Hamburgo) e com a editora Iberoamericana/Vervuert
(Madrid/Frankfurt am Main). A Iberoamericana dedica-se à análise da história, literatura,
cultura e dos processos sociopolíticos da América Latina, do Caribe, da Espanha e de
Portugal, levando em consideração os debates teóricos atuais. Uma equipe editorial internacional e um sistema de revisão dupla e anônima garantem a alta qualidade da revista.
A Iberoamericana consiste em quatro rubricas: “Artículos y ensayos” com artigos de especialistas reconhecidos; um “Dossiê” sobre temas importantes, esclarecidos sob a perspectiva de diversas disciplinas; o “Foro de debate” com análises e entrevistas atuais, e
“Notas. Reseñas iberoamericanas”, com resenhas de novas publicações. A revista publica
contribuições em espanhol, português e inglês.
Todo o conteúdo da revista Iberoamericana está disponível com acesso livre (open access):
http://journals.iai.spk-berlin.de.
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A revista Indiana
A revista Indiana é um fórum para todos que se dedicam à pesquisa das sociedades e culturas indígenas e multiétnicas da América Latina e do Caribe, no passado e no presente.
Reúne contribuições de todas as áreas de estudos americanistas, incluindo arqueologia,
etno-história, antropologia cultural e social e etno-linguística. Também são bem-vindas as
contribuições sobre reflexão metodológica e teórica.
Indiana foi fundada em 1973 dentro da tradição de estudos americanistas desenvolvidos
por Eduard Seler e Max Uhle, entre outros. Cada edição contém artigos sobre diversos temas e regiões e um dossiê com contribuições sobre uma área temática específica. Indiana
publica contribuições originais em espanhol, português, inglês e alemão. Cada manuscrito
é examinado e submetido a um duplo processo de avaliação.
Todo o conteúdo da revista Indiana está disponível com acesso livre (open access):
http://journals.iai.spk-berlin.de.
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Coleções especiais

As Coleções especiais

Arquivos de instituções

As coleções especiais do IAI constituem pontos de interseção entre biblioteca, pesquisa
e divulgação cultural. Em combinação com o acervo da biblioteca, essas coleções reúnem
de forma singular fontes textuais, sonoras e visuais. Os diversos e variados materiais são
ponto de partida para inúmeros projetos de pesquisa, publicação e exposição. Não apenas
possibilitam a aquisição de novos conhecimentos e experiências culturais, mas também
contribuem para a preservação do patrimônio cultural da América Latina, do Caribe e da
Península Ibérica.

Coleção de cartazes
Coleção de filmes
Coleção de gravuras
Coleção de recortes de jornais
Espólios
Fonoteca
Fototeca
Mapoteca

http://sondersammlungen.iai.spk-berlin.de

42

A fonoteca abriga uma ampla diversidade de gravações sonoras da América Latina, do
Caribe, da Espanha e de Portugal. Entre elas encontram-se gravações de diversos gêneros
musicais, entrevistas com escritores e políticos, gravações etnográficas e cursos de língua.
Adaptações literárias para cinema, filmes e documentário são focos temáticos da coleção
de filmes. A mapoteca abrange mapas topográficos e temáticos, atlas, mapas de cidades,
mapas rodoviários e mapas históricos. Na coleção de cartazes destacam-se os cartazes
das campanhas sanitárias do Brasil durante a presidência de Getúlio Vargas e os cartazes
cinematográficos do México datados de 1946 a 1950, enquanto na coleção de gravuras
sobressaem os trabalhos “Estampas de la Independencia y la Revolución”, as gravuras
impressas “Taller de Gráfica Popular” e a coleção “José Guadalupe Posada”.

Os cerca de 300 espólios do IAI são de grande importância para a pesquisa científica
internacional. Aproximadamente 100 pesquisadores visitam o Instituto anualmente a fim
de trabalhar com esses acervos. Entre 2000 e 2015 mais de 300 publicações realizadas
no mundo inteiro basearam-se nesses espólios. Além disso, os materiais de espólio são
com frequência objetos de projetos de exposição. Grande parte deles provém de exploradores e eruditos alemães que trabalharam com a América Latina e o Caribe. Os espólios
incluem diversos materiais como manuscritos, cartas, cartões postais, diários de viagem e
cadernos de anotações, fotos e planos arqueológicos.

Outros espólios importantes

A fim de tornar esses materiais mais acessíveis aos pesquisadores do mundo inteiro, é
necessário requerer financiamento de terceiros. Assim, graças ao apoio da Sociedade
Alemã de Amparo à Pesquisa (DFG) foi possível catalogar os espólios do arqueólgo Max
Uhle, do antropólogo Robert Lehmann-Nitsche e do politólogo Wolfgang Hirsch-Weber.
Com o apoio da Delegada do Governo Federal para a Cultura e os Meios (BKM) foi
catalogado o espólio do geógrafo Hans Steffen. A maior parte dos espólios foi doada ao
IAI. Contudo, com recursos da DFG foi possível adquirir partes dos espólios do escritor
Roberto Arlt e do botânico August Weberbauer.

Walter Lehmann, americanista
(1878–1938)

Paul Ehrenreich, etnólogo
(1855–1914)
Karl Fiebrig, botânico
(1869–1951)
Guilherme Gaelzer-Neto, diplomata
(1874–1955)

Teobert Maler, arqueólogo
(1842–1917)
Rudolf Amandus Philippi, naturalista
(1808–1904)
Ernesto Quesada, sociólogo/diplomata
(1858–1934)
Vicente Quesada, diplomata
(1830–1913)
Eduard Seler, americanista
(1849–1922)
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A fototeca
Na fototeca encontram-se mais de 100.000 documentos visuais, entre eles, 60.000 fotografias, 36.000 slides, 8.300 placas de vidro fotográficas, 1.100 negativos de filmes e
2.300 cartões postais. Os focos temáticos regionais são Argentina, Brasil, México e Peru.
A coleção abrange o período de 1860 até o ano 2000. Grande parte das imagens está
estreitamente relacionada com os espólios. No que se refere à sua localização, o fato
de a coleção se encontrar integrada ao contexto dos espólios e da biblioteca representa
uma vantagem para a pesquisa: diários de viagem, manuscritos, listas de fotografias
e correspondências possibilitam a classificação e a interpretação das fotografias, a comparação com publicações e a utilização de uma abrangente bibliografia secundária. Na
coleção encontram-se imagens de famosos fotógrafos como Emilio Biel (Portugal), Hugo
Brehme (México), Martín Chambi (Peru), Marc Ferrez (Brasil), Guillermo Kahlo (México),
Jean Laurent (Espanha), Teobert Maler (México), Perry Kretz (Nicarágua), C.B. Waite
(México) e Max T. Vargas (Peru).
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A coleção de placas fotográficas
No contexto do projeto de 2013, “Memória cultural através de imagens da América
Latina. Catalogação formal e científica e digitalização da coleção de placas fotográficas
do IAI”, sob os auspícios da Delegada do Governo Federal para a Cultura e os Meios
(BKM), foi realizada a catalogação científica de frágeis porta-retratos do final do século
XIX e início do século XX, e a digitalização de 6.500 fotografias originais. Os documentos
visuais mantidos em materiais históricos dos porta-retratos, vidro e material sintético,
estavam inacessíveis para a pesquisa, devido a seu mau estado de conservação. Com
a finalização do projeto, agora os documentos visuais podem ser acessados online nas
Coleções digitais do IAI. Eles permitem ter uma visão acerca de temas arqueológicos,
históricos, etnológicos e geográficos da América Latina e da atividade dos pioneiros dos
estudos latino-americanos.
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Experiências de fronteira de um geógrafo alemão no Chile.
O espólio de Hans Steffen

Com o apoio da Delegada do Governo Federal
para a Cultura e os Meios (BKM), em 2013 foi realizada a catalogação formal e científica do espólio
do geógrafo Hans Steffen (1865 - 1936). Grande
parte dele foi digitalizada e se encontra disponível
online para a pesquisa nas coleções digitais do Instituto. A coleção contém documentos valiosos para a
pesquisa sobre a Cordilheira dos Andes na Patagônia, a demarcação da fronteira entre a Argentina e
o Chile, para a institucionalização da geografia no
Chile e para o intercâmbio científico entre a Alemanha e o Chile.
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Exposições das coleções do IAI

Exposições 2014 - 2015
Hugo Brehme e
a Revolução Mexicana, 2014

O Instituto organiza regularmente exposições com diversos materiais de suas coleções. A
exposição “Memória visual de vidro da América Latina” (Berlim, 2014 - 2015), na qual
foram expostas placas fotográficas históricas e originais e ampliações provenientes do
acervo da fototeca, consistiu em uma expedição virtual na fotografia científica e comercial
da América Latina no final do século XIX e primeira metade do século XIX. Foi exibida
também a utilização diversificada de imagens na época da reprodutibilidade técnica em
contextos científicos, políticos e privados. Também em 2015 foi realizada em Hamburgo
a exposição “Hans Steffen: Experiências de fronteira de um geógrafo alemão no Chile”.
As duas foram realizadas com o apoio da Delegada do Governo Federal para a Cultura
e os Meios (BKM). No contexto da comemoração de seus 85 anos, o Instituto apresentará
no outono de 2015 a exposição “Bandidos, gaúchos e cantos. A Biblioteca criolla: a história
de uma coleção”.

De amor, crime e cotidianeidad.
As revistas teatrais e colecções de
novelas curtas argentinas do Instituto
Ibero-Americano, 2014
Memória visual de vidro da América
Latina. Uma expedição às Colecções
digitais do Instituto Ibero-Americano, 2014
Hans Steffen: Experiências de fronteira
de um geógrafo alemão no Chile, 2015
Bandidos, gaúchos e cantos.
A Biblioteca criolla: a história de
uma coleção, 2015
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Focos temáticos 2010 - 2017

Os eventos

2010

O IAI realiza anualmente cerca de oitenta eventos científicos e culturais que combinam
diversos temas e formatos entre si, e cuja variedade vai de leituras, mesas redondas, conferências, congressos até mostras de cinema, concertos e exposições. De acordo com o
perfil do Instituto, a programação de eventos estabelece relações entre pesquisa, cultura
e arquivos de conhecimento. O objetivo do IAI consiste em incentivar o debate com a
América Latina, o Caribe, a Espanha e Portugal, em transmitir perspectivas diferenciadas
e fazer jus à crescente interligação entre as regiões do mundo. Com diversos focos temáticos, tem-se por objetivo chamar a atenção para determinadas questões.

Berlím – Capital da ciência
2013 - 2014
Perspectivas do Brasil
2014
20 anos de irmandade Berlin – Buenos Aires
1914. Irrompimento. Rompimento do mundo
2016 - 2017
Espanha
México – Alemanha
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Grande parte dos eventos é realizada em cooperação com instituições parceiras da
Alemanha, Europa e América Latina. Dessa forma, o IAI cooperou em 2014 com mais de
sesenta parceiros nacionais e internacionais das áreas de ciência, educação, cultura e
política. Por isso, os eventos representam um papel importante para ampliar e desenvolver
redes de cooperação do Instituto.

1914. Irrompimento. Rompimento do mundo
Por ocasião do centenário da deflagração da Primeira
Guerra Mundial, o IAI ocupou-se, no contexto do
ano temático “1914. Aufbruch. Weltbruch”(“1914. Irrompimento. Rompimento do mundo”) da Fundação
do Patrimônio Cultural Prussiano, com a percepção
desse acontecimento mundial na América Latina.
Em estreita colaboração com o Lateinamerika-Institut
(LAI, Instituto de Estudos Latino-Americanos) da Freie
Universität Berlin, foi criada uma exposição com um
grupo de estudantes sob coordenação do historiador
Prof. Dr. Stefan Rinke. O objetivo do projeto, apoiado
pela Einstein Stiftung Berlin, foi descentralizar a visão predominantemente euro-cêntrica da Primeira
Guerra Mundial e considerá-la sob as perspectivas
“periféricas”. A equipe do projeto analisou uma
grande quantidade de fontes de textos, imagens
e áudio do acervo do IAI, e estabeleceu relações
entre os diferentes materiais históricos. O resultado
foi uma exposição que ilustrou de modo impressio-
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nante como a “Grande Guerra” abalou a relação
entre a América Latina e a Europa em vários sentidos. Caricaturas de diversos jornais testemunham
o distanciamento desiludido de uma Europa modelo
de outros tempos. Os documentos históricos revelam
também que a América Latina pertencia a uma nova
esfera pública mundial que acompanhava e debatia
intensamente os acontecimentos colocados em cena
como um evento global pelos meios de comunicação.
Aspectos individuais da exposição foram aprofundados paralelamente em um ciclo de palestras com a
participação de pesquisadores do IAI.
A exposição integrou o programa do XIVII Congresso Internacional da AHILA (Associação de Historiadores Latinoamericanistas Europeus) em setembro
de 2014 e depois foi exibida em diversas universidades na Alemanha e América Latina.
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Perspectivas do Brasil
Em 2013 o Brasil foi o país homenageado na Feira do Livro de Frankfurt. Por esse motivo
e como contribuição à iniciativa do governo alemão, “Alemanha + Brasil 2013 - 2014.
Quando ideias se encontram”, o IAI criou um programa de eventos bastante diversificado
tanto na Alemanha quanto no Brasil. Em leituras públicas e mesas redondas, o Instituto
apresentou um amplo e variado panorama da cena literária brasileira. O foco não estava
direcionado apenas para os escritores já bem estabelecidos, mas também para fenômenos
literários menos formais, como a assim chamada literatura periférica, provenientes dos
bairros menos favorecidos de São Paulo. Além disso, foi abordada a escrita transcultural,
ou seja, a produção literária de autores que em diversas línguas se sentem em casa e não
se reportam mais exclusivamente ao país de origem. Paralelamente à literatura, a revisão
da ditadura e o papel das culturas indígenas na sociedade brasileira também foram focos
temáticos da programação. Junto com o Instituto Goethe de Porto Alegre, o IAI foi o
anfitrião de um simpósio dedicado aos impactos das transformações digitais no tratamento conferido ao patrimônio cultural. Do evento realizado no contexto da Feira do Livro
de Porto Alegre participaram especialistas de bibliotecas, arquivos e museus brasileiros e
alemães.
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20 anos de irmandade
Berlin – Buenos Aires

México – Alemanha
2016 – 2017

Em 2014, o vigésimo aniversário da irmandade entre
as cidades de Berlim e Buenos Aires deu impulso ao
rastreamento das relações de intercâmbio entre as
duas metrópoles. Assim, junto com o coletivo de artistas berlinenses
“migrantas”, o IAI organizou um painel de debate sobre o tema migração
e diálogo intercultural. O grupo “migrantas”, criado por artistas de origem
argentina, tem por objetivo levar as experiências cotidianas do imigrante
ao espaço público de Berlim e Buenos Buenos Aires por meio de pictogramas. Um concerto em homenagem ao bandoneon comemorou o intercâmbio musical de longa data entre as duas cidades. O músico berlinense
e construtor de instrumentos musicais Klaus Gutjahr prestigiou esse instrumento que chegou à Argentina por meio de imigrantes alemães. Um dos
eventos de maior destaque dessa comemoração foi o aniversário de cinquenta anos da personagem de histórias em quadrinhos Mafalda. Essa
esperta menina argentina que tem
sempre um olhar crítico e autêntico
sobre o mundo dos adultos goza de
muita popularidade para além das
fronteiras argentinas.

Em 2016 e 2017, o México organizará o Ano
da Alemanha e a Alemanha o Ano do México.
O IAI participará do evento com um programa
variado de exposições, ciclos de cinema e de
conferências, simpósios, workshops, leituras
e concertos. Para isso, o IAI recorre às suas
redes científicas, culturais e bibliotecárias no
México.

57

Entrar em contato com o IAI
Instituto Ibero-Americano
Potsdamer Str. 37, 10785 Berlim
Tel.: +49 (0)30 266 45 - 1500
Fax: +49 (0)30 266 35 - 1550
E-Mail: iai@iai.spk-berlin.de

Você pode chegar ao IAI com os seguintes meios de transportes públicos:
Ônibus: M 48 o M 85: estação “Kulturforum“
M 29: estação “Potsdamer Brücke“
Metrô subterrâneo /de superfície: estação “Potsdamer Platz“ (U2, S1, S2)
o “Mendelssohn-Bartholdy-Park“ (U2)

www.iai.spk-berlin.de
www.facebook.com/iai.berlin

Coleções digitais: digital.iai.spk-berlin.de

Horário de abertura da biblioteca:

Horário de abertura das Coleções especiais:

Segunda-feira – Sexta-feira: 9 – 19 horas
Sábado: 9 – 13 horas

Coleção de cartazes | Coleção de filmes | Coleção de gravuras
Coleção de recortes de jornais | Fonoteca | Mapoteca |

Tel.: +49 (0)30 266 45 – 2210
Catálogo online: www.iaicat.de

Segunda-feira: 13 – 17 horas
Terça-feira – Sexta-feira: 10 – 12 horas
Arquivos de Instituções | Espólios |Fototeca
Segunda-feira, Quinta-feira, Sexta-feira: 14 – 18 horas
Terça-feira, Quarta-feira: 11 – 12 horas e 13 –16 horas
É possível marcar hora fora do horário de expediente.
Mais informações aqui: http://sondersammlungen.iai.spk-berlin.de
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O IAI em números
Colaboradores (efetivos)
Colaboradores (projetos)
Bibliotecários científicos em formação
Recursos materiais (Euro)
Recursos humanos (Euro)
Recursos de terceiros (Euro)
Doações (Euro)

64
7
2
1.100.000
4.200.000
920.000
35.000

940.000
Livros no acervo
4.500
Assinaturas de revistas
34.000
Novas aquisições
Empréstimo				
85.000
Empréstimo interbibliotecário
10.000

© IAI, Janeiro 2015
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Recortes de jornais
Documentos visuais
Mapas
Pósteres e cartazes
DVDs e vídeos
Gravações sonoras
Arquivos de institucões
Espólios
Pesquisadores visitantes
(bolsistas do IAI, AvH, DAAD etc.)
Publicações (séries do IAI)
Publicações (outras do IAI)
Cadernos de revistas do IAI
Eventos
Público

350.000
100.000
73.800
4.100
5.000
38.900
15
300
50

5
4
7
84
5.200

Os amigos – o bem sucedido engajamento pelo IAI

Diretoria executiva
Prof. Dr. Thomas Bremer
(1° presidente, Halle)

A associação Freunde des Ibero-Amerikanischen Instituts e.V. (Amigos do Instituto IberoAmericano), criada em 2000, apoia o trabalho do IAI. Ela enriquece sua oferta cultural
com diversos eventos, contribui para a aquisição de obras raras, para a conservação
de acervos extraordinários e patrocina algumas publicações. Seu engajamento é particularmente visível na ampla aquisição de filmes para a Coleção de filmes do Instituto
Ibero-Americano.

Peter B. Schumann
(vice-presidente executivo, Berlim)
Thomas Hegenauer
(tesoureiro, Berlim)
Dr. Peter W. Schulze
(secretário, Berlim)
Dra. Jeanette Erazo-Heufelder (Potsdam)
Dra. Barbara Göbel (ex officio, Berlim)
Profa. Dra. Gabriele Knauer (Berlim)
Profa. Dra. Susanne Klengel (Berlim)

Sergio Ramírez,
Presidente do Comitê honorario

Você tem interesse em se associar?
Tél. +49 30 266 45 15 00
E-Mail: Freunde@iai.spk-berlin.de

Prof. Dr. Karl Kohut (Berlim)
Christoph G. Schmitt (Hamburgo)

A contribuição anual é de 35 euros, para estudantes 15 euros.
www.iai.spk-berlin.de/os-amigos
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