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Audiovisual amador sol>re o Peru 

em cartaz no Instituto de Artes
Todas as .sextas, sábados e 

domingos, no Instituto de Ar
tes, está sendo apresentado o 
audiovisual “O Peru, ontem 
e hoje — reflexões sobre uma 
viagem”, feito pelo psicana
lista Luiz Ernesto Pellanda, e 
sua esposa, professora Nize 
Pellanda, especializada em his
tória e antropologia.

“A idéia é muito antiga”, 
explica o autor, “nós com um 
grupo de amigos sempre pen
samos em fazer uma fundação, 
que divulgasse a cultura sem 
ligações comerciais ou com 
qualquer outra entidade. Que
remos apenas dizer as coisas 
que pensamos, entendemos 
que a cultura pode ser am
pliada, inclusive os temas 
mais complexos, desde que se
jam bem comunicados. Não 
existem coisas difíceis, apenas 
mal divulgadas. A fundação 
deverá se chamar Cor e Som, 
um cacófano proposital que 
fica sendo parecido com cora
ção. Por enquanto, trata-se 
apenas de uma ação entre 
amigos”.

Um episódio ilustra essa ob
servação: existe entre os que- 
chuas a instituição do casa
mento experimental, que testa 
a adaptação do casal durante 
um período de oito meses de 
vida conjunta. Com isso, os ' 
índices de ceparação ou desa
juste são mínimos. Os casa
mentos são mais estáveis, e as 
crianças se desenvolvem num 
clima de mais sanidade. A mé
dia é que se faça entre uma e 
duas experiências desse gêne
ro. As pessoas são mais feli
zes, pois sendo pouco ambicio
sas, não nutrem maiores neces
sidades.

“É bom lembrar que a re
forma agrária no Peru falhou 
principalmente por essa ra
zão. O pessoal plantava e co
lhia apenas o necessário para 
sua subsistência, e deixava de 
lado a plantação adicional, des
tinada à comercialização”.

SINCRETISMO

essas águas, de acordo com as 
necessidades”.

VáTias são as hipóteses ten
tando explicar o porquê de 
Machu Pichu, uma cidade per
dida no alto das montanhas. 

. I>U3S são as mais prováveis: 
ou se tratava de um refúgio, 
de queehuas tentando fugjj* 
ao massacre espanhol, ou já 
existia antes da chegada dos 
espanhóis, em 1532, como pro
vável santuário de virgens pa
ra o Imperador. O fato é que 
há mais cidades desse estilo, 
que só agora estão sendo des
cobertas. Como os incas não 
tinham escrita, os dados que 
hoje dispomos se baseiam na 
tradição oral, ou nos relatos 
dos cronistas europeus, já des
figurados por uma visão par
cial da realidade.

“Lima, nosso terceiro e últi
mo estágio, é uma cidade bar
roca, onde se mistura a heran
ça inca ao que os espanhóis 
trouxeram, com influências do 
mouro espanhol. Nós gostamos 
muito de Lima, embora outras 
pessoas não gostem. O encon
tro dessas culturas todas é 
que merece destaque, a pró
pria maneira de pensar é mui- 
io eclética. É importante 
tir o orgulho que existe pela 
tradição inca, e pelo fato de 
terem a mais antiga universi
dade da América Latina, méri
to até então reinvindicado pe
los mexicanos”.

Para as fotos do Dr. Luiz 
Ernesto Pellanda, o texto de 
Cleoniee Bourscheid, o impor
tante foi mostrar a possibili
dade de uma cultura ser atra
sada tecnologicamente, e de
senvolvido afetivamente.

Ingressos estão à vqnda no 
local do espetáculo, aos pre
ços de Cr$ 20,0o para o públi
co em geral, e Cr$ 10,00 para 
estudantes. O início é sempre 
às 21 horas. Entrevista a Su- 
sana Sondermann-

Pressionados por forças ex
tremamente poderosas e mas- 
sacrantes, que foram os espa
nhóis com sua civilização ca
tólica. os queehuas responde
ram da mesma maneira como 
os negros no Brasil: adotaram 
um sincronismo religioso. Con
sideram-se católicos, mas não 
deixam de reverenciar 
amuletos e seus rituais, herda
dos dos incas antecedentes.

“Machu Picchu. por mais 
que se leia e se esture 
peito, é sempre uma surpre
sa. A viagem em si já é uma 
delícia”, conta o médico, “to
da ao longo do rio Urubamba. 
Os degraus de arrimo 
tram que os índios já aprovei
tavam a cheia do rio. para fer
tilizar as terras. O degelo, do 
alto das montanhas, também 
era aproveitado, através das 
extensas canalizações. Cacim
bas guardavam e distribuíam

VIAGEM AO PERU

Viajar ao Peru, para conhe
cer os mistérios da civilização 
Inca, cra um sonho antigo do 
Doutor Pellanda. A oportuni
dade veio através de um Con
gresso Latino-Americano de 
Psicolerapia, que teve lugar 
em Lima.

Em conversa com amigos da 
Cambial, uma vez que desen
volve há mais de vinte anos o 
hobby da fotografia, Luiz Er
nesto sentiu a-imensa reper
cussão e apoio que teria, no 
caso de elaborar um audiovi
sual. “Eu tinha a intenção de 
mostrar aos outros o que via, 
para que as pessoas pudessem 
viajar junto comigo. Tinha 
visto que isso era possível, a- 
Iravés das projeções dc um 
amigo, o psicanalista Santiago 
Wagner, que conseguia fazer 
fetos completamente diferen
tes de suas viagens, sem cair 
nas repetições habituais”. .

A viagem do casal Pellanda 
levou-os inicialmente a Cúzco, 
por cinco dias. Ele conta suas 
impressões:

“Cuzco rne encantou, não só 
pelo aspecto da arquitetura 
inca, como nrincipalmente pe
lo povo. Há uma quantidade 
enorme de pessoas de etnia 
queehua, enquanto em Lima 
a predominância é de gente 
de origem espanhola, t deli
cioso ver o orgulho do sangue 
inca. O povo, que pode scr a- 
trasado tecnologicamente, é 
muitíssimo avançado sob o 
ponto de vista afetivo”.
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Mulheres, frequentemente

Nize Pellanda: "Se a 

sobrevive, é porque funciona"
TENIZA FREITAS SPINELLI

Por ocasião do curso de Carlos Sca- 
rinci — “Arte no Século XX” — pro
movido pelo MARGS e Galeria do IAB. 
entrevistamos Nize Pellanda, professo
ra de história e antropologia. Ela fa
lou-nos de seu interesse pela arte e 
pela cultura, acabando por revelar que. 
juntamente com seu marido, o psicana
lista Luiz Ernesto Pellanda, realizara 
um audiovisual, focalizando aspectos 
antropológicos, históricos e artísticos do 
Pèru, após recente viagem àquele pais.

EXPERIÊNCIA

Atualmente, Nize Pellanda leciona 
no Instituto de Educação nas classes 
laboratório. Ela mostra-se realmente en
tusiasmada pela experiência que reali
za sob a coordenação de Liba Knijnick, 
que considera uma idealista e cujo res
peito é o ponto de partida de todo o 
trabalho que desenvolvem juntas.

A propósito de seu próprio procedi
mento como educadora, Nize explica: 
“Considero que as várias atitudes e leis 
são idênticas no campo do conhecimen
to, que é um só. O indivíduo aprenda 
várias coisas em vários campos e não 
se dá conta de que tudo isso tende a 
ser canalizado para um mesmo objeti
vo. Procuro dar uma forma orgânica 
para este conhecimento. Então, procuro 
mostrar a história através de estrutu
ras fundamentais. As crianças identifi
cam estas estruturas e depois as ma
nejam sozinhas, continuando o aprendi
zado por si mesmas, sendo capazes da 
ir adiante, identificando situações como 
parte de suas vidas, de sua bagagem 
cultural, enfim, vivendo a história. O 
nosso estudo parte da evolução, desde 
a ameba até o tronco comum que deu 
origem ao homem e ao macaco. Mostra
mos como o equipamento fisico do ho
mem, com seus dois elementos básicos, 
a mão com oposição do polegar e um 
cérebro complexo, lhe permitiram fa
zer cultura. Então, o aluno vai chegar 
a uma conclusão de que tudo o que o 
homem faz interna e externamente ó 
cultura e, conseqüentementé, estabele
ce o seu conceito. Após isso, ele chega 
a uma segunda conclusão, que é o con
ceito de função; vê que se a cultura so
brevive, é porque ela funciona”.

Nize conta que estão trabalhando 
com alunos de quinta, sexta e sétima 
série e também que sua formação em 
História e pós-graduação em Antropo
logia revertem em função do magisté
rio.

“Todo o meu trabalho tende a uma 
visão antropológica. Já trabalhei com 
Antropologia para psiquiatra, porque a- 
cho que um bom psiquiatra tem de le
var em conta o tipo de cultura que en
volve o sen paciente. Trabalhei na par
te relacionada com cultura-indivíduo,

Nize Pellanda escreveu o texto de audiovisual sobre o Peru que realizou
junto com seu marido

em caráter profissional. Eu e meu ma
rido temos uma filosofia de vida que 
nos diz que se existe alguma esperan
ça de fazer algo melhor, ela está na 
educação e na cultura. O fato cultural 
não é apenas erudição, mas parte do in
divíduo. E a arte dá crescimento e en
riquecimento, ensina-nos a ser gente. 
Todo o desenvolvimento humano deve 
ser pensado não apenas em termos de 
desenvolvimento técnológico, mas em 

favor de uma formação mais humanis
ta”. E Nize acrescenta: “Um conceito 
antropológico de educação diz que nos 
cabe preparar as gerações jovens para 
substituir as gerações adultas”.

nota. Eles não usavam argamassa e não 
existe entre as pedras, espaço para a 
passagem de uma lâmina. Nem os cons
tantes terremotos que assolam o Peru 
conseguiram prejudicar as construções 
incaicas, que permanecem intactas. Is
so é uma das provas da eficiência da ar
quitetura daquele povo que conseguiu 
manter, por tanto tempo, o seu império 
íntegro. Pudemos sentir o orgulho dos 
peruanos por suas tradições; eles inclu
sive, continuam usando antigos nomes 
incas para seus filhos. O tipo de rela
cionamento entre eles é bastante afeti
vo e solidário.

A arte, que expressa sempre a vida 
de um povo nos dá a visão da sensibili
dade, do realismo, dos valores e atitu
des daquela gente diante da existência. 
Visitamos alguns museus, mas o que 
mais me impressionou foi o Antropoló
gico de Lima, didático por excelência. 
Na entrada, há um quadro em que se 
acham relacionadas todas as civilizações 
do globo, com as diversas fases cultu
rais em correspondência. As etiquetas 
das peças são esclarecedoras e colocam 
a obra num contexto geral. Quando uma 
pessoa sai deste museu, leva uma visão 
muito clara do que foi a civilização in- 
ca”.

AUDIOVISUAL

Nize conta que a oportunidade de 
conhecer o Peru se deu através de um 
Congresso Latino Americano de Psico- 
terapia que teve lugar em Lima e do 
qual o seu marido participou. O audio
visual é resultado desta viagem e atra
vés dele, o casal acredita poder fazer 
as pessoas viajarem também, promoven
do e divulgando de certo modo a cul
tura. Nize explica que seu marido sem
pre se dedicou à fotografia, porém esta 
experiência com audiovisual é a primei
ra que realizam. Coube a ela a elabora
ção do texto que destaca a cidade per
dida dos Incas, “Machu-Pichu”, bem co
mo os aspectos humanísticos daquela ve
lha civilização.

“Impressionaram-nos os conhecimentos 
e a alta tecnologia alcançada pelo po
vo. A justaposição das pedras das ruí
nas da cidade perdida são dignas de

O audiovisual “Peru-ontem-hoje, re
flexões sobre uma viagem”, do casal 
Nice e Luiz Ernesto Pellanda poderá 
ser apreciado pelo público, com entra
da franca, depois de amanhã, terça-feira, 
no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (MARGS) em sessões às 15 e 2o ho
ras. (Salgado Filho, 235, 2.o andar).


