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MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA 

GUERRA E PAZ – CANDIDO PORTINARI 

PARQUE DA ÁGUA BRANCA 

 

No dia 14 de abril, visitamos a exposição Guerra e Paz, no Memorial da América 

Latina: os painéis que adornam a sede da ONU em Nova York e que foram restaurados 

no Rio. A exposição, além de marcar os 50 anos de morte do artista, traz também 

cerca de 90 estudos preliminares de Portinari para os megaquadros. 

Nosso ponto de encontro foi na estação Barra Funda de metrô, onde houve a 

apresentação da equipe, do programa e a divisão dos grupos. De lá, caminhamos até o 

Memorial da América Latina e a equipe de monitores fez uma exposição aos 53 

participantes sobre o conjunto de edificações e seus autores. 

Em seguida, enfrentamos uma grande fila para entrar no Salão de Atos 

Tiradentes, onde estavam expostos os painéis Guerra e Paz, de Candido Portinari. Mas 

o entusiasmo dos participantes era tão grande que não desanimaram diante da fila e 

mantiveram-se animados mesmo debaixo de um sol forte. Depois dessa visita 

monitorada, visitamos o edifício anexo à Biblioteca, onde estava a exposição dos 

estudos realizados por Portinari para a obra Guerra e Paz. E, em seguida, fomos ao 

Pavilhão da Criatividade Popular – Darcy Ribeiro, sempre contando com as 

importantes informações do Fabiano e equipe de monitores. O grupo de manteve 

interessado e participante durante todo o tempo. 

Saímos do Memorial e fomos para o Restaurante e Lanchonete Ponto Chic, 

fundado em 1922 e onde foi criado o famoso sanduíche Bauru.  

De lá, caminhamos até o Parque Dr. Fernando Costa, mais conhecido por 

Parque da Água Branca, onde fizemos um passeio monitorado. Lá fizemos o 

encerramento da atividade e a avaliação. 

O dia foi marcado por muita alegria, entusiasmo, curiosidade, surpresa, 

conhecimento, reflexão e grande aprendizado. 

 

Paula Torres 

 

 


