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SEMINÁRIO DE PESQUISA 8 - PATRIMÔNIO CULTURAL DA AMÉRICA LATINA: 

IDENTIDADES E PERSPECTIVAS PRESERVACIONISTAS 

 

Coordenação: Denise Puertas de Araujo (FAU/USP), Maria Sabina Uribarren (CICOP Brasil), 

Rosio Fernández Baca Salcedo (UNESP Bauru) e Maria Lucia Bressan (FAU/USP). 

 

Resumo 

Evocar a América Latina implica lembrar lugares, monumentos, costumes, tradições, sabores, 

sons, movimentos, tão ricos e diversos como ricas e diversas são as culturas do nosso sub-

continente. Esses elementos encontram-se instalados nas vivências diárias e na memória 

coletiva dos povos latino-americanos, tendo sido estabelecidos como patrimônio cultural dos 

países em que se localizam, muitas vezes representando essas nações ante o mundo por serem 

reconhecidos também como patrimônio da humanidade. 

O conceito de patrimônio cultural tem se ampliado desde que a sua definição foi incorporada 

aos projetos de construção de identidades nacionais na América Latina, fundamentalmente a 

partir das primeiras décadas do século XX. Se em um início os intelectuais e as práticas 

preservacionistas nacionais identificavam patrimônio como um conjunto de objetos, 

monumentos ou lugares que metaforicamente podiam materializar uma ideia de nação 

específica, hoje se inclui uma vastidão de adjetivos que qualificam o patrimônio, pudendo ser 

este - além de nacional, arqueológico, histórico e artístico – regional, local, ecológico, étnico, 

culinário, cultural, vivo, imaterial. 

A extensão do que pode ser patrimônio se articula a uma lógica mundial na qual todo aspecto 

da existência humana pode ser objetivado, ampliando-se também o grupo de estudiosos que 

se interessam por ele, incorporando aos profissionais que tradicionalmente o estudavam e 

tratavam (principalmente arquitetos e historiadores, mas também antropólogos, arqueólogos, 

museólogos, turismólogos, gestores de políticas públicas, etc.) outros  indivíduos de formação 

diversa como artistas plásticos, especialistas em direito, biólogos, pedagogos, educadores, 

músicos, quando não membros da sociedade civil em forma isolada ou organizada.  
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Percebemos como o patrimônio cultural tem se constituído em um campo de discussão e de 

trabalho abrangente que tem colocado desafios diversos, entre os que destacamos a 

necessidade da consolidação de espaços interdisciplinares de reflexão, debate e diálogo sobre 

os valores em jogo, os processos de patrimonialização, as práticas de preservação, a gestão do 

patrimônio.  

A valorização do patrimônio começa pelo seu estudo e reconhecimento, e cabe à gestão do 

patrimônio cultural definir ferramentas para a sua documentação e inventário, assim como a 

criação de políticas, programas e projetos para a sua salvaguarda, além de estabelecer 

mecanismos de assessoramento, financiamento, fiscalização, educação patrimonial, incentivos 

fiscais, entre outros meios para promover sua proteção. Assim mesmo, a salvaguarda do 

patrimônio adquire contornos verdadeiramente democráticos com a participação da sociedade 

civil, a partir do seu interesse pela preservação da memória coletiva e a sua pro-atividade em 

relação ao seu legado para as gerações futuras.  

Em nível Latino Americano reconhecemos uma história da preservação do patrimônio comum 

em muitos aspectos e um presente com potencialidades, desafios e dificuldades similares. A 

isto somamos a permeabilidade das fronteiras nacionais, a existência de vínculos pessoais e 

profissionais que as trasvazam, interesses compartilhados pelos países, territórios e objetos 

que superam o conceito do nacional, e por isto temos certeza que a constituição de espaços 

de discussão interdisciplinar sobre o patrimônio em escala latino americana é imprescindível. 

Como consequência do anterior, incentivamos apresentar neste seminário não apenas 

trabalhos comparativos entre o Brasil e outras realidades preservacionistas do sub-continente, 

mas também casos específicos dos outros países, assim como objetos de estudo que superam 

as barreiras nacionais. E se o hoje e o agora nos seduzem por sua urgência, a perspectiva 

histórica nos estudos sobre o patrimônio cultural não pode ser deixada de lado, por ser meio 

insubstituível para compreender de forma abrangente os diversos aspectos do complexo 

campo do nosso interesse. Convocamos então a apresentação de estudos sobre o passado, o 

presente e o possível futuro do patrimônio cultural da América Latina, com o intuito de 

reconhecer as nossas diversas identidades preservacionistas latino americanas, e nesse 

reconhecimento respeitá-las e prever o que há de vir. 
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Sub-temas 

 Panoramas e perspectivas sobre a Historiografia do Patrimônio Cultural Latino 

Americano e da sua preservação 

 Políticas, processos de patrimonialização e gestão do Patrimônio Cultural 

 Projetos de intervenção para a salvaguarda do patrimônio arquitetônico e urbano 

 Sociedade civil e patrimônio 

 Documentação e inventário do patrimônio material e imaterial 

 

Sessão 1 

 

Patrimonialização e turismo em sítios arqueológicos: um olhar sobre Chichén Itzá - México 

 

Isabela Barbosa Frederico  

Doutoranda em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, Mestra em Geografia pelo Instituto de 

Geociências da Unicamp, bacharel em Turismo pela UFSCAR.  

isabf_tur@yahoo.com.br 

 

Daniel Grecco Pacheco 

Mestrando em História da Arte pela Unicamp, graduado em História pela PUC/SP. Bolsista 

CNPQ.  

daniel_gpacheco@yahoo.com.br 

 

Resumo: O conceito de patrimônio tem vivenciado reflexões críticas no cenário 

contemporâneo. Inicialmente associado à ideia de propriedade cultural e de valor estético 

monumental, o termo tem se ampliado e enfrentado não apenas as questões relacionadas ao 

passado. Na atualidade, o patrimônio depara-se também com o contexto presente e os 

desafios propostos pelo futuro. Sob uma perspectiva histórica, o patrimônio deixa de ser visto 

como um bem isolado e passa a congregar a complexidade e a diversidade cultural inerente 

ao seu território. De igual forma, novos usos ganham espaço e, entre eles, o turismo figura 

como um dos mais desafiadores. Desta forma, pretendemos com este artigo analisar as 

mudanças pelas quais o conceito de patrimônio tem atravessado desde a década de 1960, bem 

como os desafios propostos pelo turismo aos sítios patrimoniais. Essas reflexões estarão 

associadas à realidade empírica mediante o estudo de caso de Chichén Itzá no México. 
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Nomeado Patrimônio Cultural Mundial da Humanidade pela Unesco na década de 1980 e 

considerado uma das “7 maravilhas do mundo moderno”, este sítio é um dos destinos mais 

visitados por turistas na América Latina e no mundo. A partir deste estudo de caso, 

pretendemos estabelecer um olhar crítico sobre o paralelo teórico-prático e levantar reflexões 

ao redor das singularidades do processo de patrimonialização e dos usos contemporâneos 

existentes em sítios patrimoniais latinoamericanos.  

Palavras-Chave: patrimonialização; Chichén Itzá; turismo 

 

Patrimônios ocultos, identidades desveladas: aspectos antropológico-culturais em dois sítios 

espeleológicos deméxico e Brasil 

 

Rita de Cássia Lana 

Doutora em História pela USP  

Professora Depto. de Geografia, Turismo e Humanidades - UFSCar 

lanarc@ufscar.br 

 

Resumo: A pesquisa visa apresentar e discutir elementos culturais presentes em dois sítios 

espeleológicos reconhecidos como patrimônios ambientais e culturais – a Caverna do Diabo, 

no sul do estado de São Paulo, Brasil e a Gruta de Balankanché, próxima ao conhecido sítio 

arqueológico de Chichén Itzá, no estado deYucatán, México – para uma reflexão sobre a 

ocorrência de intersecção de aspectos que permitem compreender as elaborações antrópicas 

nestes locais que resultam em identidades culturais específicas. Outro objetivo é problematizar 

pressupostos existentes nas políticas de gestão destes espaços na atualidade, visto que há uma 

troca recente de experiências entre especialistas mexicanos e brasileiros para gerir 

atividades de pesquisa, turismo e lazer em áreas cársticas. 

Palavras-Chave: Caverna do Diabo; Gruta de Balankanché; Patrimônio e Identidades culturais 

 

Da biologia do conhecer ao bem-viver: contribuições epistemológicas latino-americanas para 

descolonizar a museologia 

 

Juliana Maria de Siqueira  

Especialista cultural do Museu da Imagem e do Som de Campinas  

Doutoranda em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

(Lisboa) 
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ju.de.siqueira@gmail.com 

 

Resumo: Esta comunicação partilha algumas pistas exploradas na pesquisa de doutorado em 

Museologia, em andamento junto à Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. O 

objetivo da investigação é indagar os fundamentos epistemológicos, teóricos e metodológicos 

de um campo de estudos e intervenção social em consolidação no Brasil: a Educação Museal. 

Assumiu-se como hipótese que esta encontra sua singularidade no terreno da 

Sociomuseologia, isto é, que a especificidade do aprendizado que se poderia nomear museal 

se refere à apropriação do processo museológico por meio da participação e do protagonismo 

comunitário no conhecer-produzir o patrimônio e no fazer o museu. Sendo assim, buscaram-

se teorias do conhecimento condizentes com os princípios, objetivos e práticas da 

Sociomuseologia, elegendo perspectivas que tomem o processo cognitivo como ação 

dialógica humanizadora. Optou-se por explorar as Epistemologias do Sul, tendo se mostrado 

promissoras a Biologia do Conhecer, desenvolvida por Humberto Maturana, e o Bem-Viver, 

conjunto de ontologias baseadas na cosmovisão dos povos originários dos Andes. Do 

cruzamento entre essas abordagens filosóficas e epistemológicas, emergiram cinco critérios 

para caracterizar os processos museológicos partilhados como fenômenos de educação 

museal. Neste artigo, pretende-se verificar a aplicabilidade desses parâmetros na análise de 

processos museológicos comunitários realizados em diferentes países da América Latina, com 

destaque para a experiência de formação de museus comunitários, empreendida ao longo de 

mais de 25 anos por Teresa Morales em Oaxaca, México, e para iniciativas de Museologia Social 

produzidas no Brasil, durante quase duas décadas. Espera-se, com isso, refinar os critérios 

epistemológicos esboçados, examinando como, na práxis, eles se desdobram em múltiplas 

possibilidades de aplicação metodológica, conforme os contextos históricos e sociais 

específicos. Além disso, almeja-se contribuir para a descolonização da Museologia, tanto pela 

adoção de perspectivas ontológicas dos povos originários do Sul quanto pela identificação de 

práticas museais que, desde a América Latina, propiciam sua reinvenção. 

Palavras-chave: Bem-Viver. Epistemologia. Museologia Social. 
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Museus comunitarios: repensando desafios e possibilidades na América Latina. 

 

Kláutenys Dellene Guedes Cutrim 

Profa. Dra. do Programa de Pós-graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal 

do Maranhão. Participante do Grupo de Pesquisa em Patrimônio Cultural da Universidade 

Federal do Maranhão 

kdguedes@yahoo.com.br 

 

Conceição de Maria Belfort de Carvalho 

Profa. Dra. do Programa de Pós-graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal 

do Maranhão. Participante do Grupo de Pesquisa em Patrimônio Cultural da Universidade 

Federal do Maranhão 

cbelfort@globo.com 

 

Resumo: As mudanças recentes de paradigmas no que concerne a museus e patrimônio 

cultural tiveram na América Latina o seu grande palco na busca de atribuir à sociedade o papel 

de protagonista no contar das suas histórias. O movimento da nova museologia ou 

sociomuseologia buscava responder as mudanças que a sociedade passava a partir, sobretudo, 

da década de 1960. Em todos os continentes em que esse modelo foi reproduzido pode-se 

perceber que as periferias e os grupos sociais mais marginalizados adequam-se melhor a esse 

novo paradigma. A cultura não materializada, a retirada do objeto como principal figura nas 

exposições são a tônica principal para esses novos espaços museológicos com denominações 

diferentes como museu de vizinhança, nos Estados Unidos, museus comunitários e ecomuseus 

no Brasil e museus comunitários no México e em toda a América Latina. A proteção ao 

patrimônio imaterial alcançou patamares de mundialização com a Convenção da UNESCO para 

a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003). Os museus que já trabalham com a 

valorização da cultura popular tem na legislação da UNESCO uma ratificação das suas 

metodologias de ação. O grupo de Pesquisa em Patrimônio Cultural da Universidade Federal 

do Maranhão desenvolve uma pesquisa que busca elucidar a importância dos museus 

comunitários para o fortalecimento das identidades locais e na América Latina. Trata-se de 

estudo de cunho bibliográfico e documental (legislações pertinentes) que será feito através do 

resgate de informações por meio de livros, revistas, site de internet, e outros. Nesta pesquisa, 

serão levantados aspectos da concepção e até a implantação dos museus comunitários em 
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diversos países da América Latina visando suscitar problematizações e fomentar conhecimento 

sobre a formação dos museus comunitários na América Latina. 

Palavras-chave: Museus Comunitários; Patrimônio Cultural; América Latina 

 

A Cultura do Outro no Acervo do Pavilhão da Criatividade 

 

Moira Anne Bush Bastos 

Graduada em Comunicação Social na PUCRS  

Mestre em Artes pelo Instituto de Artes da UNESP 

Membro do Fórum Permanente Arte e Cultura da América Latina. Filiada a CESA – Sociedade 

Cientifica de estudos da Arte 

 

Resumo: O Pavilhão da Criatividade no Memorial da América Latina em São Paulo foi 

construído para que os brasileiros pudessem se sentir latino-americanos e conhecerem as 

culturas dos países vizinhos. Preserva objetos em diversos materiais, que por serem naturais 

podem se desintegrar com o tempo. O casal Bisilliat recebeu o grande desafio de adquirir em 

apenas dois meses – setembro e outubro, no ano de 1988, objetos que apresentassem rasgos 

da ancestralidade dos povos: Asteca, Maia, Inca e Guarani, percorrendo cinco paises da nossa 

América: México, Guatemala, Equador, Peru e Paraguai. Contaram com a ajuda de 

antropólogos e conhecedores da arte popular em cada um dos países mencionados acima. O 

Acervo Permanente de Arte Popular do Pavilhão da Criatividade é constituído de mais de 

quatro mil objetos que testemunham as culturas vivas e identidades culturais do nosso 

território. São obras atemporais que apresentam traços e técnicas dos povos originários da 

nossa America. São objetos artísticos que fazem parte do cotidiano das diversas culturas que 

vivem na América Latina.  Esse patrimônio está a mostra em uma edificação que se assemelha 

a lua crescente, onde se encontram os livros circulares, denominados mates burilados. O Povo 

Wanka, no centro sul do Peru realiza incisões com buril na casca amadeirada do fruto seco: 

cabaça e cria narrativas a respeito da vida cotidiana, vestimentas, festividades, paisagens, 

encontros e confrontos com os conquistadores. A falta do conhecimento cultural pode levar a 

má interpretação das historias. Recentemente, no ano de 2013, os mates burilados foram 

instituídos Patrimônio Cultural Peruano. O mesmo ocorre com símbolos bordados, cerâmicas 

moldadas, madeiras entalhadas, couro pintado, fibras tramadas... Uma coleção que nos faz 

questionar o significado da arte e o seu valor! 

Palavras-Chave: Pavilhão da Criatividade – Patrimônio Cultural – Mates Burilados 
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Diáspora africana e Lugares de Memória afrodescendente na América do Sul 

 

Cibele Barbosa  

Pesquisadora Adjunta. Fundação Joaquim Nabuco/MEC 

cibele.barbosa@fundaj.gov.br 

 

Resumo: O objetivo desta comunicação é uma reflexão acerca da construção dos lugares de 

memória da história afrodescendente na América do Sul. Pretendemos mostrar, de maneira 

geral, como as culturas afrodiaspóricas estão se tornando visíveis para as sociedades nesta 

parte das Américas e como as ações de valorização das culturas afrolatinas interagem com as 

diferenças históricas de cada país. Pretende-se observar esse fenômeno de afirmação das 

culturas de matrizes africanas a partir do estudos de François Hartog sobre “regimes de 

historicidade” e do conceito de “lugares de memória” de Pierre Nora. Da mesma forma 

buscamos debater como a democratização do acesso à história dos povos de origem africana 

integra um processo maior em que o “direito à memória” é parte essencial da agenda dos 

direitos humanos. 

Palavras-chave: América do Sul- Culturas afrodiaspóricas- Memória 

 

A manutenção de rugosidades do espaço como perspectivas preservacionistas do patrimônio 

cultural identitário na América Latina: o caso da restauração da ponte Hercílio Luz no Brasil 

em contraponto com o exemplo peruano de Machu Picchu 

Janice da Silva Marques 

Bacharel em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC Licencianda 

em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

jsmarqueseng@gmail.com 

 

Magno Carvalho de Oliveira 

Mestrando em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

 

Resumo: De acordo com Cornelius Castoriadis, entendemos que os símbolos, sejam mentais 

ou concretos, atuam na formação identitária dos sujeitos. Desta maneira, os símbolos fazem a 

ligação entre o passado e o presente. No que tange aos símbolos concretos, ou seja, 

espacializados geograficamente, em muitos casos tornam-se atrações turísticas e verdadeiros 
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“cartões postais” dos lugares que os abrigam. Neste contexto, encontramos a ponte Hercílio 

Luz na ilha de Florianópolis, Brasil, como uma marca identitária repleta de simbolismo na 

paisagem. Uma rugosidade do espaço desde 1991, conforme o conceito de Milton Santos. Com 

o processo de cosmopolitização da cidade, devido à crescente imigração para moradia e 

intenso fluxo turístico, amplia-se a necessidade de conservação dos patrimônios culturais para 

a manutenção identitária das comunidades tradicionais locais. Em outra escala, podemos 

observar similar situação em Machu Picchu, Peru. Tombada como patrimônio mundial da 

UNESCO, a cidade pré-colombiana é uma das maiores rugosidades simbólicas latino 

americanas. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo estudar o valor simbólico destes 

elementos para a formação identitária, traçando um paralelo entre os casos. Para tal utilizou-

se o método fenomenológico através de observação em campo, entrevistas e revisão 

bibliográfica. Buscamos uma maior compreensão da importância da manutenção das 

rugosidades espaciais como preservação do patrimônio cultural e o que pode ser feito em 

termos de (re) valorização de tais elementos.   

Palavras-chave: Patrimônio cultural; Símbolos identitários; Rugosidades do Espaço. 

 

A Festa da Virgen del Carmen em Paucartambo: uma abordagem 

Etnográfica 

Danilo de Santana Cardoso 

UNEB 

 

Resumo 

Tomando a arte como fruto da expressão cultural original de um povo e suas relações 

institucionais com o Estado, o presente artigo discutirá, de forma etnográfica, a festa da Virgen 

del Carmen na cidade peruana Paucartambo. Buscar-se-á compreender como tal prática 

cultural é portadora de ethos que agrega uma forte identidade latina em torno de si e de seus 

partícipes. 

Palavra-Chaves: Cultura – Peru – Identidade Latina. 

 

Agencialidade Guarani e voga patrimonial no Cone Sul da América do Sul 

Walmir Pereira  

UNISINOS 

walmirspereira@gmail.com 
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Resumo: Na conjuntura sócio étnica latino americana, nacional e regional de limiar do novo 

milênio no espaço socioambiental do Aquífero Guarani, Cone Sul da América do Sul, 

deparamo-nos com o aparecimento de uma situação histórica singular: a instituição pelos 

Guarani Mbya de um reordenamento da experiência vivida no período colonial. O leitmotiv 

desta elaboração e apropriação patrimonial, encetadas em atos narrativos e na memória 

coletiva guarani, visando à apreensão dos eventos pretéritos constituidores do (des)encontro 

com os agentes e as agências de contato do mundo ocidental eurocêntrico, está associado ao 

agenciamento indígena contemporâneo do processo de patrimonialização em curso e no 

interesse de incorporação em seu horizonte cultural da voga patrimonial existente. Nesse 

contexto, o texto tem por finalidade descrever e analisar o imperativo Guarani de resignificação 

do passado colonial enquanto acontecimentalidade, apreendida pelo pensamento e na 

memória coletiva ameríndia, configurada na situação de contato da conjuntura presentista, 

descrevendo a crescente ação significante e a atribuição de sentido, incidentes sobre o 

patrimônio cultural da humanidade Missões Jesuíticas Guarani – Ruínas de São Miguel. 

Palavras-chaves: Agencialidade Guarani, Patrimonialização; Cone Sul  

 

Um patrimônio em movimento: a estatuária nas capelas missioneiras da província do 

Paraguai (SÉC. XVII E XVIII) 

 

Jacqueline Ahlert 

Universidade de Passo Fundo 

ahlert@upf.br 

 

Resumo: Inserida na dinâmica religiosa dos Trinta Povos das Missões, a construção de inúmeras 

capelas estendeu-se pelo amplo território da América Meridional. Além da função de oferecer 

suporte religioso onde a presença dos padres era raríssima, estas edificações também 

constituíram marcos geográficos, postos de descanso e referenciais de pertencimento; 

sobretudo, abrigaram imagens produzidas pelos indígenas em que as ressignificações e 

intervenções na iconografia completavam o sentido de pertencimento que justificava a 

presença e importância destas estruturas. A instalação de povoados organizados por jesuítas 

e por algumas etnias indígenas da Bacia do Prata, com predominância dos guaranis, teve como 

marco inaugural a fundação de San Ignácio Guaçu, em 1609. As instalações, nessa fase, 

aconteceram no Guairá, ocupando posteriormente a região do Itatim e prolongou-se até o 

Tape, agora estado do Rio Grande do Sul.  Povoados e estâncias missionais foram fundados ao 
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longo do século XVII e início do século XVIII em territórios atualmente pertencentes ao norte 

do Uruguai, Argentina e Paraguai e sul do Brasil. No Setecentos, ficaram consolidados em trinta 

povos principais, diversos povoados, numa estrutura produtiva de núcleos, fazendas e ervais. 

O estudo tem por objetivo a valoração patrimonial do acervo remanescente deste processo 

histórico, considerando que estatuária que compunha as capelas não compôs os inventários 

produzidos desde a expulsão dos loyolistas.  Além de problematizar e complexificar a ideia de 

“barroco missioneiro” atribuído as esculturas e demais produções estéticas provenientes das 

Missões. Considera-se que o uso documental de imagens como indício para a elucidação de 

sua própria historicidade obriga a percorrer o ciclo completo de sua produção, circulação, usos 

e sentidos.  

 

 

 

Sessão 3 

 

Carta de Machu Pichu, 1977: discursos sobre patrimônio cultural, movimento moderno e 

ambiente construído 

 

Flávia Brito do Nascimento 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP 

Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto 

flaviabn@usp.br 

  

Resumo: Em dezembro de 1977 um grupo de mestres de arquitetura reunidos em Lima, Peru, 

em razão do Encontro de Mestres de Arquitetura promovido pela Universidad Nacional 

Federico Villarreal, organizou um manifesto denominado Carta de Machu Picchu. O documento 

pretendia reeditar e atualizar os princípios da Carta de Atenas, divulgando para o mundo os 

princípios do movimento moderno que seriam, ainda, pertinentes nos anos 1970. O manifesto 

final foi assinado por peruanos como Fernando Belounde-Terry e professores estrangeiros 

como George Collins, Bruno Zevi e Jorge Glubsberg e Felix Candela. Lido em publicamente no 

sítio arqueológio de Machu Picchu, também em língua indígena, o documento passou a ser 

divulgado em nível internacional em outros encontros de arquitetos. Pretende-se com este 

trabalho apresentar os discursos e debates em torno da preparação da Carta, como foco nas 
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discussões sobre o patrimônio cultural e o movimento moderno no contexto latinoamericano 

daqueles anos.  

 

Medidas para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial na América Latina. 

 

Thaís de Oliveira 

Doutoranda em Direito Internacional – Faculdade de Direito/USP. 

 Mestre em Ciências – PROLAM/USP.  

Professora de Turismo no Instituto Federal de São Paulo – Campus Cubatão.  

Membro do Núcleo de Estudos sobre Cortes e Tribunais Internacionais – NETI/USP Membro 

do Observatório de Turismo do Litoral Paulista – TULIPA/IFSP 

 

Resumo: A preocupação com a preservação de patrimônios culturais tem crescido muito 

ultimamente.  O termo patrimônio traz a ideia de algo que pode ser compartilhado com futuras 

gerações. O patrimônio cultural pode ser trabalhado sob duas vertentes a material e a imaterial. 

Deste modo, tencionamos, neste trabalho, trabalhar com o patrimônio cultural imaterial no 

âmbito da América Latina. Existe no Peru, o Centro Regional para a Salvaguarda do Patrimônio 

Cultural Imaterial da América Latina, conhecido como CRESPIAL. Este centro conta com a 

parceria da UNESCO e tem como objetivo “promover e apoiar ações de salvaguarda e proteção 

do vasto patrimônio cultural imaterial dos povos da América Latina”. Assim, pretendemos 

verificar que medidas estão sendo adotadas pelo Centro, bem como por seus Estados membros 

para preservar o patrimônio cultural latino-americano e de que maneira a criação deste centro 

na América Latina, contribuiu e tem contribuído para o desenvolvimento e preservação do 

tema na região. Para tanto, nos apoiaremos em documentos oficiais da UNESCO e do CRESPIAL 

para identificarmos quais foram os benefícios após sua criação, e quais avanços tivemos ao 

longo destes anos no que se refere à proteção e propagação do patrimônio cultural latino-

americano que é tão rico e fundamental para a construção identitária da região. 

Palavras-chave: Patrimônio. Cultura. Imaterial. CRESPIAL. 

 

A preservação do patrimônio cultural e a internacionalização através da paradiplomacia de 

Itanhaém à Viña Del Mar – uma análise comparativa 

 

Patricia Silva Zanella  

Graduanda de Relações Internacionais na Universidade Católica de Santos – UNISANTOS 
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Bolsista de Iniciação Científica pelo CNPQ  

patriciaszanella@gmail.com 

 

Resumo: A proposta objetiva analisar as políticas de preservação patrimonial que acontecem 

em Itanhaém – SP, Brasil em comparação às levadas a cabo em outra cidade histórica latino-

americana de envergadura semelhante, Viña Del Mar – Chile, para, assim, compreender a 

relevância da preservação de patrimônios no âmbito das relações internacionais. A escolha 

dessas cidades se dá pela vivencia da pesquisadora nos sítios e pela semelhança que se 

estabelece entre ambas, do ponto de vista histórico, cultural e populacional. Investigaremos 

como as cidades de Itanhaém e Viña Del Mar podem estabelecer conexões de 

internacionalização por meio da chamada paradiplomacia e como aplicá-la com foco no 

patrimônio cultural, através do estudo da responsabilidade das cidades com o seu patrimônio 

cultural analisando suas legislações e projetos culturais, dentre outras medidas sociais que 

buscam reviver e manter a importância destes bens culturais. Para isso utilizaremos além das 

leituras próprias do estado da arte dos temas no Brasil e no Chile a metodologia da história 

oral, constituinte do CPDOC FGV, por entendermos como a mais adequada metodologia de 

colheita de depoimentos, pois, alia a preocupação em história de vida com a história temática. 

 Sendo assime estabeleceremos uma análise comparativa entre suas políticas públicas, 

além de compreender como é possível existir essa internacionalização ressaltando a 

importância das cidades utilizarem do soft power através das redes de cidades com projetos 

voltados a cultura, educação e redução das desigualdades com o intuito de projetar-se 

internacionalmente a ponto de por intermédio da cooperação desenvolver e aplicar projetos 

que realmente causem impactos positivos em sua sociedade.  

Palavras-chave: patrimônio cultural, internacionalização, paradiplomacia 

 

Dos restauraciones de la iglesia de la Compañía de Jesús en Córdoba durante el siglo XX: 

subsidios para su historia constructiva 

 

Dra. Maria Sabina Uribarren,  

CICOP Brasil 

msuribarren@gmail.com 

 

Resumo: El trabajo presenta dos restauraciones realizadas en la iglesia de la Compañía de Jesús 

en Córdoba, Argentina, durante el siglo XX. La primera, de la década de 1940, fue orientada 
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por la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Argentina y se encuadró 

en el contexto de construcción discursiva de la Nación Argentina. La segunda, de la década de 

1960, contó con la consultoría de Edson Motta, del Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional del Brasil (IPHAN), y se inscribió en la colaboración internacional para la defensa del 

patrimonio fomentada por la UNESCO. El objetivo del artículo es reflexionar sobre una historia 

más reciente de esta iglesia, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, considerando 

la circulación de teorías y prácticas preservacionistas y la cooperación internacional para la 

protección del patrimonio. También contribuye con la historia técnica del edificio, fundamental 

para futuros trabajos de restauración. Los resultados fueron obtenidos durante el master y el 

doctorado que la autora defendió en la Universidad de São Paulo, Brasil, en 2008 y 2015. Las 

fuentes utilizadas fueron consultadas en archivos argentinos y brasileros y entre ellas 

destacamos anales de instituciones, proyectos de ejecución, documentación de obra, recortes 

de diarios, correspondencia institucional y profesional. 

Palabras clave: Patrimonio Cultural, Argentina, Compañía de Jesús. 

Novas Perspectivas Historiográficas e de Preservação do Patrimônio Cultural latino-

americano: o caso das Missões Jesuíticas na América Portuguesa e na América Espanhola 

 

Dra. Renata Maria de Almeida Martins 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da Universidade de São Paulo – BBM-USP 

 

Resumo: A Historiografia das artes e da arquitetura coloniais no Brasil privilegiou, na maioria 

das vezes, uma abordagem a partir do estudo da transmissão de modelos europeus, sobretudo 

italianos e portugueses, sem se ocupar em investigar em profundidade as características 

peculiares das culturas locais que os receberam, e dos artistas de várias procedências étnicas 

que desenvolveram estas manifestações artísticas. A exceção seria a área jesuítica-guarani, 

abarcada principalmente por estudos que tratam do conjunto dos Trinta Povos das Missões. 

Uma pesquisa mais apurada na Amazônia nos revela, entretanto, que também ali os 

conhecimentos dos indígenas acerca das técnicas tradicionais e dos materiais da floresta, foram 

não só decisivos para a implantação do projeto das missões ao longo do Rio Amazonas, mas 

também responsáveis pelas obras mais impactantes e originais realizadas na igreja de São 

Francisco Xavier do Colégio de Santo Alexandre em Belém, como por exemplo, os grandes 

púlpitos ou os anjos tocheiros em madeira de cedro, esculpidos por indígenas. A partir da 

metodologia de autores como Ramón Gutiérrez, Darko Sustersic e Gauvin Bailey, quanto ao 

fenômeno de trocas e intercâmbios culturais na arte missioneira da América Hispânica, 
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buscamos enfrentar a problemática particular da arte colonial na América Portuguesa, através 

de um melhor conhecimento das tradições artísticas, das culturas material e imaterial, da 

arqueologia, e da análise de documentos e inventários produzidos pela Companhia. Sendo 

assim, nossa proposta visa apresentar os resultados mais recentes de nossa pesquisa acerca 

das Missões Jesuíticas na América de domínio português, apresentando uma metodologia 

abrangente e multidisciplinar, relacionando-a com os resultados de estudos avançados já 

realizados na América espanhola, o que acreditamos possa contribuir para trazer novas 

perspectivas em conjunto para o estudo e para a preservação do patrimônio cultural latino-

americano.  

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural, Missões Jesuíticas, América Latina 

 

 

 

Persistencias e inflexiones como respaldo para la elucidación del patrimonio urbano en el 

centro antiguo de San Salvador ∙ El Salvador 

 

Luz Amarily Araujo ESPINOZA 

Arquitecta y Urbanista por la Universidad Federal de Paraná (UFPR),  

estudiante del Programa de Pos-Grado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

PPGAU/MP CECRE - (Maestría en Conservación y Restauración de Monumentos y Núcleos 

Históricos) de la Universidad Federal de Bahía (UFBA). 

arqlaaespinoza@gmail.com 

 

Resumo: Esta investigación, pretende caracterizar la situación del centro antiguo de San 

Salvador – El Salvador  y su patrimonio urbano. En este marco general, se enfatizan los ciclos 

económicos, los recursos humanos, institucionales y la instancia morfológica para el análisis de 

la estructura urbana, combinando una visión histórica interesada en dilucidar los procesos de 

continuidad, pero ante todo de ruptura que pondrían en evidencia la producción urbano-

arquitectónica, la ocupación y transformación del paisaje. La ciudad, fue fundada en el siglo 

XVI como parte de la estrategia de dominación del territorio de colonización española, gana 

independencia en el inicio del siglo XIX, y experimenta un grande crecimiento a partir de los 

años de 1950, que es cuando se inicia un proceso de degradación del área central por deflación, 

generando migración de las zonas residenciales para  otras áreas de la ciudad. Sin embargo, 

como en muchos centros históricos de América Latina, este permanece como testigo 
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importante de la historia de un país. Caracterizar y reflexionar ese proceso y sobre instrumentos 

que puedan no sólo invertir su deterioro, así como pensar en métodos de registro, catalogación 

y documentación son fundamentales. Sobre todo cuando se agregan a los complejos 

problemas de preservación el desafío de establecer el que y como preservar un patrimonio que 

tanto sufrió con terremotos y catástrofes y que mucha de su materialidad es frecuentemente 

re-erguida entre los escombros. METODOLOGIA: Estudio realizado por medio de la selección y 

colecta de fuentes bibliográficas impresas tales como: libros, periódicos, tesis, informes, 

además de trabajos online y visita a sites.: OBJETIVOS: 1. Entender y caracterizar el proceso de 

producción de la ciudad y sus transformaciones desde su fundación hasta la actualidad 2. 

Caracterizar los procesos de deterioro del área central de San Salvador, focalizar en el recorte 

espacial del denominado Centro Antiguo de San Salvador, mirando sobre esta óptica la 

discusión de las áreas centrales, la sub-utilización de sus edificios y la urgente re-

funcionalización. 3. Esbozar posibles instrumentos para inventario y registro aplicable para la 

preservación urbana del Centro Antiguo de San Salvador. 

Palabras claves: Historia de la Ciudad, Patrimonio Urbano, Rupturas y Continuidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


